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คลินิกกายภาพบําบัด 
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บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

505 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา 

CP 

519 

- การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียว ในตลาดรอยปสามชุก 

จังหวัด สุพรรณบุร ี

537 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี  

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

552 

- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

กรณีศึกษา รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 

571 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรีของนกัทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

594 

- ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลตอความไววางใจ

ของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

610 

- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการซ้ือท่ีมีผลตอความภกัดีตอ

ตราสินคาเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี

630 

- ความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซ้ือกับพฤตกิรรมการซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกของนกัทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธาน ี

654 

- รูปแบบของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีสงผลตอความ

จงรักภักดขีองลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

665 

- ความสัมพันธระหวาง พฤตกิรรมผูใชบรกิาร กลยุทธการตลาด และ

ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกจิสปาในกรุงเทพมหานคร 

685 

- การประยกุตใชระบบอีอารพีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการชําระเงิน

ของแผนกจดัซ้ือจัดหา  กรณีศึกษา บรษิัท เอกซอนโมบิล จาํกัด (มหาชน) 

700 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

- ปจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีสงผลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง

สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

716 

- การวิเคราะหโครงสรางการส่ือสารบนครื่องมือส่ือสังคมออนไลนสําหรับ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

736 

- แรงจูงใจในการทองเท่ียวประเทศไทยของนกัทองเท่ียวสูงอายุสแกนดิเนเวีย 754 

- ความรับผิดชอบตอสังคม: แนวทางสูการตลาดอยางยั่งยืน 765 

- บทบาทพนักงานขายขององคกรในยคุดจิิตอล 776 

- แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด Competency สู RSU Skills 791 

- ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ท่ีสงผลตอการทํางานของ

พนักงานชาวไทย ในบรษิัท โตโยตา ทูโช ประเทศไทยฯ 

803 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

817 

- ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการตดัสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

(LUXURY BRAND) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

831 

- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลา

แชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

850 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

867 

- ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอการใหบรกิารของสวนสนุกดรีมเวิลด

ในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป 

889 

- ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมแมหลังคลอดในโรงพยาบาลเด็ก 904 

- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนกัศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 922 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

940 

- พฤติกรรมและปจจยัท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วของสตรี

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

955 

- ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภค กาแฟสตารบัคส ของ

ผูบริโภคในเขตจตจุักร 

972 
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สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

- ทัศนคติและความพึงพอใจท่ีสงผลตอความภกัดีตอผลิตภณัฑ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต แบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

987 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

1006 

- ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปของผูชายในเขตลาดพราว

กรุงเทพมหานคร 

1020 

- ปจจัยท่ีสงผลตอการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ัน ในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

1032 

- ปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนกัศึกษาระดับช้ันปริญญา

ตรีมหาวิทยาลัยรังสิต 

1042 

- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการซ้ือครีมบํารงุผิวสําหรับ

ผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1058 

- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอรานกาแฟทอยสคัพ 

1076 

- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนกังาน บริษทั ชารปไทย จํากดั 

สํานักงานใหญ 

1091 

- ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ของนักศึกษาระดบัช้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

1109 

- พฤติกรรมและปจจยัท่ีสงผลตอการใชบรกิาร Facebook ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

1131 

- ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางาน

ในยานรามคําแหง 

1150 

- ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ัน

แนล มอเตอรโชวครั้งท่ี 36 

1164 

- การศึกษาพฤตกิรรมและปจจยัท่ีมีผลตอการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต 

1176 
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การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

(INVESTMENT DECISIONS OF 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED STAFF 

FOR RETIREMENT MUTUAL FUNDS) 

 

ณาวิการ  เตชนคํารณ 0

1   ดร. กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกยีรต ิ2

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

 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบถึงความแตกตางกันของปจจัยสวน

บุคคลและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF กับการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน

ธนาคารเกียรตินาคนิ จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมพนักงาน

ในทุกระดับตําแหนงของธนาคารเกียรตินาคินจํากัด (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 316 ตัวอยาง  และใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-Test  F-Test และ Chi-Square 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป 

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา มีสถานภาพโสด มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 

30,001-50,000 บาท มีภาระท่ีรับผิดชอบในแตละเดือนดานคาใชจายในชีวิตประจําวัน และมี

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ดานประสบการณการออมและการ

ลงทุนระหวาง 4-5 ป เลือกลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้เพ่ือการเล้ียงชีพ มีเหตุผลหลักใน 

การเลือกลงทุนเพราะผลตอบแทนจากลงทุน มีความถ่ีทางการลงทุนโดยซ้ือเปนครั้งๆ แบบ 

                                                             
1 นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 รองคณบดีฝายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ทยอยสะสม มีมูลคาการลงทุนในกองทุนขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินไดตอป หรือ 5,000 – 100,000 

บาท มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน คือ ตัวเอง และมีแหลงขอมูลขาวสารสําคัญ

เกี่ยวกับการลงทุนเปนส่ือออนไลน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสวนใหญและ

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกดานท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน 

จํากัด (มหาชน) และปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF ทุกมิติมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ABSTRACT 

This study had objectives to compare difference of personal factors and RMF 

investment behavior influencing investment decisions of Kiatnakin Bank Public Company 

Limited staff for RMF and to study relation between the factors relating to RMF and their 

decisions.  It employed questionnaire to collect data from 316 staff in all job positon levels of 

the Bank in Asoke branch of Bangkok and various statistics, including percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, F-Test, and Chi-Square. 

The findings revealed the majority of respondents were male; had age between 31-40 

years; graduated in Bachelor’s Degree or lower; were single; earned average monthly income 

between 30,001-50,000 baht; carried burden about daily expenses; and had RMF investment 

behavior in term of saving and investment experience between 4-5 years, on bond-typed 

mutual funds, with main investment reasons due to returns from investment, with investment 

frequency sometimes or accumulated investment, and with investment value for minimum 

proportion at 3 per cent of annual income or between 5,000 – 100,000 baht.  Person 

influencing investment decision-making was self and information source of investment came 

from online media.  

The results of hypothesis testing showed most of different personal factors and all 

different RMF investment behaviors influence investment decisions of Kiatnakin Bank 

Public Company Limited staff for RMF and all dimensions of factors relating RMF 

investment had relation with the decisions at statistical significance level of 0.05. 
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บทนํา 

ประชาชนใหความสําคัญกับการออมและการลงทุนมากขึ้น โดยการออมเบ้ืองตนใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก 68 พันลานบาทในป 2518 มาเปน 3,460 พันลานบาทในป 2555 คิด

เปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 4,928 และการลงทุนในประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 81 พันลานบาทในป 2518 

มาเปน 3,506 พันลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 4,928 (สวนนโยบายการออม

และการลงทุนในภาพรวม สํานักนโยบายการออมและการลงทุน, 2557) 

ในปจจุบันพฤติกรรมการออมและการลงทุนของประชาชนเปล่ียนแปลงไปจากการ

ฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยเพ่ือรับผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย เนื่องจากรูปแบบการออมและ

การลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้น โดยกองทุนรวมเปนทางเลือกหนึ่งท่ีท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนไดพยายามผลักดันการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ซ่ึงมีการเติบโตเพ่ิมจํานวนขึ้นอยาง

ตอเนื่องจาก 523 กองทุนในป 2547 มาเปน 1,367 กองทุนเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 คิดเปน

อัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 161.38 (สวนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานักนโยบาย

การออมและการลงทุน, 2557) ซ่ึงมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมท้ังส้ิน 21 บริษัท (ไทย

กองทุนรวม, 2557) 

อายุโดยเฉล่ียของประชากรท่ีคาดวาจะมีชีวิตอยูถือเปนเครื่องช้ีวัดความยืนยาวของชีวติ

ของประชากร ซ่ึงมีแนวโนมยืนยาวขึ้น โดยเพศหญิงมีสูงกวาเพศชาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 

2557) การออมเงินเพ่ือเก็บไวใชจุนเจือชีวิตในวัยชราอีก 10 – 20 ปหลังเกษียณ ซ่ึงโดยท่ัวไปอยู

ระหวาง 55-60 ป และทางราชการไดทําการยืดอายุเกษียณออกไปเปน 65 ป (ประดินันท อุปร

มัย, 2552) กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เปนกองทุนรวมแบบพิเศษท่ีชวยสะสมเงินไวใช

ในยามชราภาพและใหสิทธิประโยชนทางภาษี ซ่ึงเปนอีกทางเลือกในการลงทุนท่ีมีความม่ันคง 

สภาพคลอง ผลตอบแทนและความเส่ียงท่ียอมรับได ท่ีชวยเก็บออมเงินไวใชหลังเกษียณอายุได

ดี โดยถือไดวาไดรับความนิยมมากท่ีสุดดวยการเติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน ซ่ึงมี 42 กองทุนใน

ป 2545 ดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ 2,836 ลานบาทมาเปน 123 กองทุนในป 2556 ดวยมูลคา

สินทรัพยสุทธิ 136,855 ลานบาท (สวนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานัก

นโยบายการออมและการลงทุน, 2557) 

สถาบันการเงินตางๆ ตางพยายามปรับตัวและพัฒนาบริการภายใตสภาวะการแขงขันท่ี

รุนแรง ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ตลอดจนปจจัยสวนบุคคลท่ีเปนคุณลักษณะของผูลงทุน

และปจจัยตัวกองทุนรวม RMF ท่ีสําคัญท้ัง 4 ดาน ไดแก ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ ความ

เส่ียงในการลงทุน ประโยชนท่ีจะไดรับ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนใน RMF 
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โดยเฉพาะการเจาะจงเลือกศึกษากับกลุมพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)ท่ีเปน

ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบท่ีมีช่ือเสียงและมีพนักงานเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมี

คุณคาขององคกรและคูควรสงเสริมใหมีการลงทุนในกองทุนรวม RMF เพ่ือสงเสริมความ

ม่ันคงในยามชราหลังเกษียณงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยของธนาคาร โดย

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนในการสงเสริมพฤติกรรมการออม

และการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และธนาคารสามารถนําไปประยุกตใช

ประกอบการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับความม่ันคงในชีวิต

หลังเกษียณตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน 

จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF กับการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรติ

นาคิน จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

3. ปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน 

จํากัด (มหาชน) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหไดขอมูลดานพฤติกรรมลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 

(RMF) ของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชประโยชนในการสงเสริม

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และตอฝายทรัพยากรมนุษยของ

ธนาคารท่ีใชประกอบแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการเสริมสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานกับความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือใหไดขอมูลดานความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) เพ่ือใชประโยชนในการตอยอดทางการศึกษา 
 

กรอบแนวความคิด 

 

      

 

 

 

 

    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF 

  - ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  - ความเส่ียงในการลงทุน  

  - ประโยชนท่ีจะไดรับ  

 -  บริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคาร 

ปจจัยสวนบุคคล 

  - เพศ       

  - อายุ       

  - ระดับการศึกษา    

  - สถานภาพ     

  - รายไดเฉล่ียตอเดือน      

   - ภาระท่ีรับผิดชอบในแตละเดือน      
 

พฤติกรรมการลงทุนในกองทนุรวม RMF 

  - ประสบการณการออมและการลงทุน  

  - ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน  

  - เหตุผลหลักในการเลือกลงทุน  

  - ความถ่ีทางการลงทุน 

  - มูลคาการลงทุนในกองทุน  

  - บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจลงทุน   

  - แหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุน 

 

การตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(RMF) เพ่ือชีวิตหลงัเกษยีณ

ของพนักงานธนาคารเกียรติ

นาคิน จํากดั (มหาชน) 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) ครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ไดแก 

อนุชา กุลิสุทธ์ิ (2553: 2) การลงทุนเปนการลงเงินหรือใสเงินเขาไปในธุรกรรมทาง

ธุรกิจหรือในสินทรัพยท่ีสามารถสรางรายไดและเพ่ิมคาไดในอนาคตเพ่ือหวังผลตอบแทน

กลับคืนมาในอนาคต โดยการลงทุนมีหลายรูปแบบ โดยสามารถนําเครื่องมือมาใชเพ่ิมพูน

ผลตอบแทนและลดความเส่ียงในการลงทุนได 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (2548: 24) นักลงทุนพยายามหารูปแบบการลงทุน

ใหมๆ แทนการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย โดยมีเปาหมายการลงทุนเพ่ือไดรับผลตอบแทน

จากการลงทุนในระดับท่ีนาพอใจและคุมคากับตนทุนการลงทุนท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัว

เงิน ซ่ึงประกอบดวย ระยะเวลาท่ีใชในการลงทุน อัตราเงินเฟอท่ีเพ่ิมขึ้นตลอดระยะเวลาท่ี

ลงทุน และผลตอบแทนท่ีไดรับท่ีเพียงพอกับคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในอนาคต 

สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (2546: 115) นอกจากผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะ

ไดรับจากการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมในรูปเงินปนผลและกําไรสวนเกินทุน

แลว ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดตามจํานวนเงินท่ีมีพรอมกับการกระจายความเส่ียง

ในการลงทุน นอกจากนี้กองทุนรวมยังมีการบริหารโดยผูเช่ียวชาญมืออาชีพท่ีมีประสบการณ

ติดตามสถานการณความเคล่ือนไหวและขอมูลขาวสารอยางใกลชิด 

ธนัยวงศ กีรติวานิชยและภัสรา ชวาลกร (2549) สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) จะไดรับสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเพ่ือ

จูงใจใหผูลงทุนลงทุนในระยะยาวและตอเนื่อง 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2554) ความเส่ียงในการลงทุน หมายถึง การเบ่ียงเบนท่ีผู

ลงทุนไดรับผลตอบแทนจริงจากผลตอบแทนท่ีคาดหวังไววาจะไดรับเม่ือลงทุนเริ่มแรก การ

ลงทุนทุกประเภทตางมีความเส่ียง โดยผูลงทุนพยายามหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียงใหเหลือนอย

ท่ีสุด ซ่ึงแตละบุคคลยอมรับความเส่ียงในระดับท่ีแตกตางกันขึ้นอยูกับความชอบ ทัศนคต ิ

แรงจูงใจของผูลงทุน ความเส่ียงรวมหรือท้ังหมด ซ่ึงหาไดจากคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เทากับ ความเส่ียงท่ีเปนระบบ บวกความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ  

สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (2546: 101) กองทุนรวมเปนธุรกิจจัดการ

ลงทุนและเปนสถาบันทางการเงินประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีอยูแพรหลายในประเทศท่ีมีตลาด
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หลักทรัพยพัฒนาแลว โดยเปนสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาตลาดทุนของ

ประเทศตางๆ และมีสวนชวยสรางอุปสงคและอุปทานในตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารออมสิน (2557) Retirement Mutual Fund (RMF) หรือ กองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพเปนกองทุนรวมประเภทท่ีสงเสริมใหเกิดการออมเงินระยะยาวไวสําหรับใชจายยาม

เกษียณอายุ ซ่ึงจะคลายๆ กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund)ของภาคเอกชน และ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของขาราชการ ส่ิงท่ี

ถือวาเปนท่ีนาสนใจสําหรับกองทุนรวม RMF ก็คือ ไดรับการสนับสนุนจากทางการเรื่องสิทธิ

ประโยชนทางภาษี เพ่ือจูงใจใหผูสนใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวสําหรับชีวิตหลังเกษยีณ 

แตผูลงทุนก็ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขการลงทุนตางๆ จึงจะไดสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น RMF 

เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะพิเศษจากการผสมระหวางการเปนกองทุนรวมกับการ

เปนเครื่องมือสะสมเงินไวใชในยามชราภาพ โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพ่ือเปน

แรงจูงใจ RMF เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมการสะสมเงินเพ่ือวัยเกษียณ นอกเหนือจาก

ระบบสวัสดิการท่ีมีอยูแลว และยังเปดโอกาสใหผูท่ีไมมีสวัสดิการสะสมเงินเพ่ือวัยเกษียณ  

โดยเลือกลงทุนในสินทรัพยท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนสอดคลองกับความตองการของ

ตนเองได 

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (2557) เปนธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ 

(Commercial Bank) ซ่ึงเปดดําเนินการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2548 เพ่ือใหบริการ

ทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการดานเงินฝากประจํา ออมทรัพย กระแสรายวัน ประกัน

ชีวิต สินเช่ือรถยนต สินเช่ือพัฒนาโครงการ สินเช่ือธุรกิจอพารทเมนท สินเช่ือธุรกิจฟลอรแพ

ลน สินเช่ือเพ่ือธุรกิจขนสง สินเช่ือธุรกิจส่ิงพิมพและบรรจุภัณฑ  ในปจจุบันธนาคารมี

สํานักงานใหญตั้งอยูท่ี เลขท่ี 500 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร ช้ัน 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และมีสาขารวม 87 แหงครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซ่ึง

มุงเนนความเช่ียวชาญในการใหบริการและสนับสนุนความเปนเลิศในธุรกิจหลักท่ีเลือก

ดําเนินการเพ่ือประโยชนสูงสุดตอลูกคา พนักงาน ผูถือหุน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

ภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

ดุจดาว เพ็งสอาด (2552: 7) ภาระท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ส่ิงท่ีสงผลกระทบตอเงินลงทุน 

เนื่องจากผูลงทุนตองรับผิดชอบตอภาระตางๆ ไดแก การผอนชําระบาน รถยนต และหนี้สิน

ตางๆ ทําใหเงินท่ีจะใชในการลงทุนลดลง 
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Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนและกิจกรรม

ตางๆ ท่ีบุคคลเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช การ

ประเมินผล และการใชสอยผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือสนองความตองการและปรารถนาอยาก

ไดใหไดรับความพึงพอใจ 

Kotler (1994) ไดคิดตัวแบบขึ้นเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค โดยอาศัย

ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมตางๆ ของมนุษยท่ีจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือส่ิงเรา 

(Stimuli) ส่ิงเราดังกลาวจะเปนตัวปอนเขา (Input) ผานเขาสูกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคท่ีเปรียบเสมือนกลองดําท่ีอยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และปจจัย

สวนบุคคล จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอส่ิงเราในรูปของการตัดสินใจ

ซ้ือ ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การมองเห็นปญหาหรือการ

ตระหนักถึงความตองการ  การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

และการประเมินผลหลังการซ้ือ 

ดุจดาว เพ็งสอาด (2552) ไดศึกษาปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจําของธนาคารของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย

รังสิต ศูนยสาทรธานี โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาภูมิหลังทางเศรษฐกิจ–สังคมของผู

ลงทุนในกองทุนรวม และศึกษาปจจัยท่ีผูลงทุนใชในการลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงิน

ในเงินฝากประจําของธนาคาร ซ่ึงใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง และใชสถิติตางๆ การวิเคราะหขอมูล 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,000 – 40,000 

บาท ยังมีภาระท่ีตองรับผิดชอบ แตไมมีโรคประจําตัว สําหรับขอมูลดานการลงทุน สวนใหญ

ลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุน มีลักษณะการลงทุนในกองทุนประเภทรับซ้ือคืน โดย

มีประสบการณในการลงทุนในเงินฝากธนาคาร โดยทราบขอมูลการลงทุนและซ้ือหนวยลงทุน

จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม การติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนระหวาง 1 – 

2 ครั้งตอเดือน และไดรับขาวสารการดําเนินงานจากจดหมายวารสารและรายงานประจําปจาก

บริษัท โดยปจจัยท่ีผูลงทุนใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนมากท่ีสุด คือ ผลตอบแทน ตามมาดวย

ระดับความเส่ียงและปจจัยท่ัวไปตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภาระท่ีรับผิดชอบ สุขภาพของผูลงทุนท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแตกตางกัน สําหรับปจจัยดานอัตราผลตอบแทนโดยรวมไม
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มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ปจจัยดานความเส่ียงมีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกันกับปจจัยในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวม  

สลักจิต ไกยสิทธ์ิ (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย

สะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตรา

สารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนสําหรับใช

กําหนดกลยุทธการเพ่ิมยอดขายกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ซ่ึง

ใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีธนาคารไทยพาณิชย สาขา

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 400 ตัวอยางและใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา

รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกัน หรือ t-test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) หรือ F-test   

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-30 ป มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนขาราชการ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตั้งแต 30,001 บาท

ขึ้นไป โดยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร มีแหลงท่ีมาของเงินในการลงทุนจากเงินเดือน/ เงิน

บําเหน็จ  มีประสบการณการลงทุนระหวาง 1-3 ป มีเหตุผลการลงทุนเพ่ือสรางผลกําไร มี

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนเปดตราสารหนี้จากการแนะนําของเพ่ือน/ 

พนักงาน/ คนรูจัก  มีความถ่ีในการใชบริการท่ีธนาคารมากกวา 4 ครั้งตอเดือน มีชวงเวลาท่ี

บริการระหวาง 11.00 น.- 14.00 น. และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนคืออัตรา

ดอกเบ้ีย  

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น  พ บ ว า  ลู ก ค า ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย  ส า ข า

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ผลตอบแทนท่ีคาดวา

จะไดรับ ความเส่ียงในการลงทุน ประโยชนท่ีไดรับ (จากดานภาษี)  และการจัดกิจกรรม

สงเสริมการขาย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทย

พาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้  (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย  สาขา

มหาวิทยาลัยขอนแกน แตลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีอาชีพ ชอง

ทางการลงทุน และชวงเวลาเปด-ปดการใหบริการมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคา

ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน 

ภัทธิรา เจริญชาศรี (2553) ไดศึกษาประสิทธิผลของการประชาสัมพันธกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C5%D1%A1%A8%D4%B5%20%E4%A1%C2%CA%D4%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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เปดรับขาวสารและประสิทธิผลของการประชาสัมพันธกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) 

และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนท่ีมีอายุระหวาง 30-60 ปในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนรวบรวมขอมูลจาก 400 ตัวอยาง 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-35 ป มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอเดือน

ระหวาง 10,000-20,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกัน

เปดรับขาวสารและประชาสัมพันธกองทุนในดานตางๆ แตกตางกัน และความถ่ีในการเปดรับ

ขาวสารและประชาสัมพันธกองทุนมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการลงทุน ทัศนคติ

เกี่ยวกับกองทุน และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําและปาน

กลาง 

อัคคกิตติ์ สมทอง (2554) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวม

หุนระยะยาว (LTF) ของลูกคาธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 

ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมกสิกรไทย ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคลกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และความสัมพันธของปจจัยตางๆ ท่ีมี

ผลกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว โดยปจจัยเหลานี้ประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลประโยชนจากการลงทุน ปจจัยดานตนทุนและปจจัยอ่ืนๆ กับการลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว ของลูกคาของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงใชแบบสอบถามเก็บ

รวบรวมขอมูลจากลูกคาท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของธนาคาร จํานวน 385 ราย และ

ใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระจากกัน หรือ t-test  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test  และวิเคราะห

ความสัมพันธโดยใชคาสถิติไครสแควร (Chi-square)  

ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการลงทุนในกองทุน

รวมหุนระยะยาว (LTF) ในดานผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุนโดยการนําเงินลงทุนไป

ลดหยอนภาษีมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นวาความรูความเขาใจในเรื่องการลงทุนและเง่ือนไข

ระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดานแหลงท่ีมาของ

ขอมูลในการซ้ือขายกองทุนรวมนั้นสวนใหญมาจากการแนะนําของพนักงานธนาคารซ่ึงยัง

ไดรับการแนะนําในระดับปานกลาง โดยผูลงทุนเนนการลงทุนเพียงกองทุนเดียวไมลงทุนใน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอ่ืน และสวนใหญยังลงทุนไมเกิน 100,000 บาท ดวย

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A4%A4%A1%D4%B5%B5%D4%EC%20%20%CA%C1%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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สัดสวนรอยละ 6-10 ของรายไดท้ังป นอกจากนี้ในดานกิจกรรมการสงเสริมการลงทุนผูลงทุน

ตองการเงินคืนเขาบัญชีมากท่ีสุดดวยสัดสวนรอยละ 44.16 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ

เดือนมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวทุกดาน แตอายุมีความสัมพันธ

กับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกือบเปนสวนใหญ ยกเวน ดานแหลงท่ีมาของขอมูล

เกี่ยวกับการซ้ือขายกองทุนรวม  สถานภาพของผูลงทุนนั้นไมมีความสัมพันธกับแหลงท่ีมาของ

ขอมูลในการซ้ือขายกองทุนรวม  กิจกรรมการสงเสริมการขาย และบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนรวมอ่ืนๆ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ

ยาวดานการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอ่ืนๆ สําหรับปจจัยดานตางๆ 

ประกอบดวย ดานผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุน ดานตนทุน ดานธนาคาร และดาน

กิจกรรมสงเสริมการขาย ทุกปจจัยมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

(LTF)  

วศิน อินทรผูก (2555) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของลูกคาในอําเภอเมืองลําปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุน

รวมหุนระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของลูกคาในอําเภอเมืองลําปางในการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุน

รวมหุนระยะยาว ซ่ึงใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูลงทุนในปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในอําเภอเมืองลําปางในการลงทุนกองทุนรวม

เพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 300 ตัวอยาง  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-40 ป มี

สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001-50,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวทีมีระดับความรูความเขาใจดานการลงทุนนอย มี

ประสบการณการงทุนในหลักทรัพยระหวาง 1-5 ป มักเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

เนนการลงทุนแบบผสมระหวางตราสารหนี้และตราสารทุน มีเหตุผลการลงทุนเกี่ยวกับ

ประโยชนดานภาษีอากร มีมูลคาการลงทุนไมเกิน 50,000 บาทตอป  มีแหลงขอมูลขาวสารจาก

การแนะนําของเจาหนาท่ีของสถาบันการเงิน/ ธนาคาร  มีผูชักชวนใหลงทุน คือ เพ่ือน/ 

พนักงานธนาคาร/ คนรูจัก มักลงทุนชวงส้ินป และผานชองทางการลงทุนจากธนาคารสาขา  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ

เดือน และมูลคาการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวแตกตาง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%C8%D4%B9%20%CD%D4%B9%B7%C3%BC%D9%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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กันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวแตกตาง

กัน 

ธัญญนิศา ทวีสถิตฐากูร (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ

ลงทุนในหุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจยัท่ี

ส ง ผล ตอ ผล ต อบ แท นท่ี ได รั บจ าก กา รล ง ทุน ใน หุน ขอ ง นัก ลง ทุน รา ย ยอ ยใ นเ ข ต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากนักลงทุนท่ีลงทุนในหุน จํานวน 

400 ตัวอยางและใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระจาก

กัน หรือ t-test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test)  และ

การทดสอบไครสแควร (Chi-square)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ อายุ การศึกษา 

สถานภาพ  อาชีพ รายไดสวนบุคคล และประสบการณการลงทุน และพฤติกรรมการลงทุนดาน

เหตุผลในการลงทุน มูลคาของเงินลงทุน บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุน  ความถ่ีใน

การลงทุนซ้ือหุน ประเภทของหุนท่ีลงทุน ความถ่ีในการลงทุนซ้ือขายหุน ชองทางในการซ้ือ

ขายหุน และความเส่ียงท่ียอมรับไดจากการลงทุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

การลงทุนในหุน  

พนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ี

มีผลตอการลงทุนในตราสารทางการเงินท่ีอยูในการดูแลของตลาดหลักทรัพย  ซ่ึงใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากประชากรท่ีมีอายุระหวาง 25-49 ปในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษา พบวา นักลงทุนมีรายจายท่ัวไปและภาระหนี้สินคอนขางมาก ทําใหมี

สัดสวนการออมและการลงทุนท่ีคอนขางนอย ตราสารทางการเงินท่ีมีการเลือกลงทุนมากท่ีสุด

คือตราสารทุนและกองทุนรวม โดยลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได มีผลตอรูปแบบการลงทุน และปจจัยท่ีมีผลตอการลงทุนมากท่ีสุด คือ 

ความเช่ือม่ันในการลงทุน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานบุคคลท่ีรวมตัดสินใจลงทุน คือ 

ตัวเอง  และดานแหลงขอมูลขาวสาร คือ อินเตอรเน็ต นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุน  

สิทธิประโยชนทางภาษีท่ีจะไดรับ และระดับความเส่ียงท่ียอมรับก็มีผลตอการลงทุนเชนกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางท่ีมีคําถามแบบปลายปดเปน

เครื่องมือวิจัยใชในการเก็บขอมูลกับกลุมพนักงานในทุกระดับตําแหนงของธนาคารเกียรติ
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นาคินจํากัด (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการระบุจํานวนท่ีแนนอนจึงใชสูตร

ของ Yamane ในการคํานวณของขนาดของกลุมตัวยาง n = N / [1 + N(e)2]  316 ตัวอยาง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ตอน ไดแก ขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมาตราวัดประเภทนามบัญญัติ

และเรียงลําดับ และปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF และปจจัยการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม RMF ซ่ึงเปนการใหแสดงความคิดเห็นแบบ 5-scale Likart  ซ่ึงมาตราวัดประเภท

อันตภาคช้ัน โดยทําการทดสอบความเช่ือม่ันจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง

ภายในของครอนบาซในตอน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวัดเปนอันตภาคช้ัน ไดคาเทากับ 0.850 และ 

0.915 ตามลําดับ และใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  t – test  F-test และ Chi-Square ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 80.38 มีอายุระหวาง 31-40  ป รอยละ 60.13 

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา รอยละ 69.94 มีสถานภาพโสด รอยละ 69.62  มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001-50,000 บาท รอยละ 68.99 และมีภาระท่ีรับผิดชอบในแต

ละเดือนดานคาใชจายในชีวิตประจําวัน รอยละ 69.94   

2. สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 

ของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการออมและการลงทุน ระหวาง 4-5 ป รอยละ 

59.49 เลือกลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้เพ่ือการเล้ียงชีพ รอยละ 49.68 มีเหตุผลหลักใน

การเลือกลงทุนเพราะผลตอบแทนจากลงทุน รอยละ 59.49 มีความถ่ีทางการลงทุนโดยซ้ือเปน

ครั้งๆ แบบทยอยสะสม รอยละ 60.13 มีมูลคาการลงทุนในกองทุนขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินได

ตอป หรือ 5,000 – 100,000 บาท รอยละ 69.62 มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน   คือ 

ตัวเอง รอยละ 69.94 มีแหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนเปนส่ือออนไลน รอยละ 

69.94  

3. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF ดาน

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.164 โดยเห็นดวยกับการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ใหผลตอบแทนมากกวาฝากเงินกับธนาคารและ

การลงทุนหลักทรัพยอ่ืนๆ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.316 
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ดานความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.122 โดยเห็นดวยกับ

การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) มีความเส่ียงต่ําเปนท่ียอมรับได อยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.326 

ดานประโยชนท่ีจะไดรับโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.156 โดยเห็นดวยกับการ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ผานการจัดการโดยทีมงานมืออาชีพและบริษัท

จัดการกองทุนท่ีมีช่ือเสียง ความม่ันคง และความนาเช่ือถือ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

4.237 

ดานบริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคารโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.136 โดย

เห็นดวยกับความมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของบริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคารท่ี

ใหบริการลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.215 

4. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.200 โดยเห็นดวยกับความสามารถในการเขาถึงขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม RMF ไดครบถวน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

4.288 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสวนใหญ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตภาระท่ีรับผิดชอบในแตละเดือนท่ี

แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิต

หลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดของดุจดาว เพ็งสอาด (2552: 7) ท่ีกลาวไววาภาระ

ท่ีรับผิดชอบมีผลทําใหปริมาณการลงทุนลดลง โดยอาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญท่ี

เปนพนักงานธนาคารท่ีมีภาระเปนคาใชจายท่ีจําเปนอยูแลวในชีวิตประจําวัน อีกท้ังมีการ

บริหารจัดการโดยวางแผนแบงเงินออมไวสําหรับลงทุนใน RMF เปนอยางดี ทําใหกลุม

ตัวอยางมีศักยภาพเพียงพอตอการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม RMF และไมทําใหภาระท่ี

รับผิดชอบมีผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ซ่ึงสอดรับกับการใหความสําคัญตอพนักงานของ

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) (2556) ท่ีพิจารณาใหคาจางตอบแทนกับพนักงาน

เหมาะสมในการแขงขันกับบริษัทช้ันนําท่ัวไปได 
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พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกดาน ไดแกประสบการณการออมและ

การลงทุน  ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน เหตุผลหลักในการเลือกลงทุน ความถ่ี

ทางการลงทุน มูลคาการลงทุนในกองทุน  บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน และ

แหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน 

จํากัด (มหาชน) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปจจัยท่ีใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF ทุกมิติ ไดแก ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความเส่ียงในการลงทุน ประโยชนท่ีจะไดรับ และบริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคารมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลัง

เกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถติิที่ใช คานัย ผลลัพธ 

  สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ       t-Test 0.000 ยอมรับ 

 อายุ       F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดับการศึกษา    F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ     F-Test 0.041 ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน      F-Test 0.000 ยอมรับ 

ภาระท่ีรับผิดชอบในแตละเดือน      F-Test 0.389 ปฏิเสธ 

 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช คานัย ผลลัพธ 

  สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF 

ประสบการณการออมและการลงทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 

เหตุผลหลักในการเลือกลงทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 

ความถ่ีทางการลงทุน F-Test 0.000 ยอมรับ 

มูลคาการลงทุนในกองทุน  F-Test 0.000 ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน   F-Test 0.000 ยอมรับ 

แหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุน F-Test 0.000 ยอมรับ 
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  สมมติฐานที่ 3 ปจจัยทีใ่ชพิจารณาในกองทุนรวม RMF 

ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ  Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

ความเส่ียงในการลงทุน  Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

ประโยชนท่ีจะไดรับ  Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

บริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคาร Chi-Square 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของดุจดาว เพ็งสอาด (2552) ท่ี

พบวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน

มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจําของธนาคาร

ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานี แตกตางกัน และปจจัยดาน

ความเส่ียงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปจจัยในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตรา

สารหนี้และกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจําของธนาคารของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานี  แตไมมีความสอดคลองกันในสวนของลักษณะ

ประชากรศาสตรดานภาระท่ีรับผิดชอบท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจําของธนาคารของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานีแตกตางกัน และปจจัยดานอัตราผลตอบแทนโดยรวมไมมี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝาก  ประจํา

ของธนาคารของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานี ผลการศึกษาของ

สลักจิต ไกยสิทธ์ิ (2552) พบวา ลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ ความเส่ียงในการ

ลงทุน และประโยชนท่ีไดรับ (จากดานภาษ)ี  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม

การลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคาร

ไ ท ย พ า ณิ ช ย  สา ข า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  แ ต ลู ก ค า ธ น า ค า ร ไ ท ย พ า ณิ ช ย  สา ข า

มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมีอาชีพมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการลงทุน

ในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย 

สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาของอัคคกิตติ์ สมทอง (2554) พบวา ปจจัยสวนบุคคล

ดานเพศและรายไดเฉล่ียตอเดือน ปจจัยดานผลประโยชนท่ีไดรับจากการลงทุนและดาน

ธนาคาร มีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคาธนาคารกสิกรไทย

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกดาน แตอายุมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A4%A4%A1%D4%B5%B5%D4%EC%20%20%CA%C1%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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ระยะยาวเกือบเปนสวนใหญ ยกเวน ดานแหลงท่ีมาของขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายกองทุนรวม   

แตไมมีความสอดคลองกันในสวนของปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพของผูลงทุนนั้นไมมี

ความสัมพันธกับแหลงท่ีมาของขอมูลในการซ้ือขายกองทุนรวม  กิจกรรมการสงเสริมการขาย 

และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอ่ืนๆ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวดานการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอ่ืนๆ  

ผลการศึกษาของภัทธิรา เจริญชาศรี (2553)  พบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน

เปดรับขาวสารและประชาสัมพันธกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะ

ยาว (LTF) ในดานตางๆ แตกตางกัน และความถ่ีในการเปดรับขาวสารและประชาสัมพันธ

กองทุนมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการลงทุน ทัศนคติเกี่ยวกับกองทุน และการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับต่ําและปานกลาง ผลการศึกษาของวศิน อินทรผูก (2555) พบวา ลูกคาท่ีมีอายุ 

ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน มูลคาการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือ

กองทุนรวมหุนระยะยาวแตกตางกันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือ

กองทุนรวมหุนระยะยาวในอําเภอเมืองลําปางแตกตางกัน ผลการศึกษาของพนมพร อัคร

ชยานันต และคณะ (2557) ท่ีพบวาบุคคลท่ีรวมตัดสินใจลงทุนและแหลงขอมูลขาวสารมีผลตอ

รูปแบบการลงทุนในตราสารทางการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน  สิทธิประโยชนทาง

ภาษีท่ีจะไดรับ และระดับความเส่ียงท่ียอมรับมีมีผลตอรูปแบบการลงทุนในตราสารทาง

การเงิน   และผลการศึกษาของธัญญนิศา ทวีสถิตฐากูร (2556) ท่ีพบวาประสบการณการลงทุน 

พฤติกรรมการลงทุนดานเหตุผลในการลงทุน มูลคาของเงินลงทุน บุคคลท่ีมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจลงทุน  ความถ่ีในการลงทุนซ้ือหุน ประเภทของหุนท่ีลงทุน และชองทางในการซ้ือ

ขายหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีไดรับจากการลงทุนในหุนของนักลงทุนรายยอยใน

เขตกรุงเทพมหานคร และความเส่ียงท่ียอมรับไดจากการลงทุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทน

ท่ีไดรับจากการลงทุนในหุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ดานปจจัยสวนบุคคล  

ผลการศึกษาในครั้งนี้บงช้ีวาตัวแปรสวนใหญ ไดแก ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ซ่ึง

สอดคลองกับหลายแนวความคิดอยางเชนแนวคิดของ Bennett and Cohen (1959 อางถึงในสุ

รางค โควตระกูล, 2541) ท่ีระบุวาบุคคลท่ีมีเพศแตกตางกันสงผลตอกระบวนการรับรูขาวสาร

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%C8%D4%B9%20%CD%D4%B9%B7%C3%BC%D9%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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และการวิเคราะหขอมูล แสดงวาตัวแปรดังกลาวสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการแบงและกําหนด

กลุมเปาหมายได   

2. ดานพฤติกรรมผูบริโภค 

ผลการศึกษาในครั้งนี้บงช้ีวาทุกตัวแปรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) แสดงวาทุกตวัแปร

ดังกลาวสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการแบงและกําหนดกลุมเปาหมายตามพฤติกรรมศาสตรได   

3. ดานปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหผูประกอบการกองทุนรวม RMF ใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ท่ี

เกี่ยวของท้ัง 4 ดานท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือ

ชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับ

ปจจัย  ๆดังตอไปนี้ 

1. อัตราผลตอบแทนท่ีสูงมากพอในการดึงดูดความสนใจการลงทุนของนักลงทุนได 

2.    ระดับความเส่ียงในการลงทุนใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดทําใหเกิดการยอมรับได 

3.    ประโยชนท่ีรับรูไดบริการอยางมืออาชีพจากทีมงานและบริษัทจัดการกองทุนท่ีมีช่ือเสียง 

ความม่ันคง และความนาเช่ือถือ จะทําใหนักลงทุนมีความเช่ือม่ันในการลงทุนได 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

1. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ปจจัยดานภาระท่ีรับผิดชอบในแตละเดือน

ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) เพ่ือชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โดยไมสอดคลองกับงานวิจัยของดุจดาว เพ็งสอาด ผูวิจัยจึงแนะนํา

ใหควรทําการศึกษาตัวแปรนี้อีกครั้งเพ่ือนําผลท่ีไดมาทําการเปรียบเทียบกันตอไป ตลอดจนการพิจารณา

เลือกทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนเพ่ิมเติม ไดแก ตัวแปรอิสระดานจิตวิทยา และปจจัยทางเศรษฐกิจ เพ่ือศึกษา

ถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีเกี่ยวของอ่ืน  ๆท่ีครอบคลุมประโยชนในมุมมองอ่ืน  ๆมากขึ้น  

2. ควรเลือกใชเครื่องมือวิจัยอ่ืนควบคูกันในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม   โดยเฉพาะ

การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ และ/ หรือการสัมภาษณในเชิงลึกเพ่ือใหไดขอมูลในมุมมองท่ี

หลากหลายและเปนประโยชนมากขึ้น  

3. ควรทําการศึกษาทบทวนเปนระยะเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีฐานขอมูลท่ีมีความทันสมัย

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  

มากท่ีสุดเพ่ือใหฝายทรัพยากรมนุษยของธนาคารไดประยุกตใชกําหนดนโยบายแรงจูงใจสําหรับกระตุน

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง “พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัยทํางาน ใน

จังหวัดปทุมธานี” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัย

ทํางาน และเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของกลุมวัย

ทํางานในจังหวัดปทุมธาน ีสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละและทดสอบสมมติฐานหา

ความสัมพันธ โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square Test) 

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 21-30 

ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานเอกชน เปนผูท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 

30,000 บาทขึ้นไป และสวนใหญเปนผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

เม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน  ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ มีลักษณะการใชชําระสินคาและบริการจากหางสรรพสินคา มีเหตุผลในการใชบัตรเครดติ

เรื่องความสะดวกในการใชงาน นิยมเลือกใชบัตรประเภทบัตรเครดิตวีซา (Visa) โดยท่ีรูจกับัตร

เครดิตจากธนาคาร ผูตอบแบบสอบถามนิยมออกบัตรกับธนาคารไทยพาณิชย (SCB) มีจํานวน

ของบัตรเครดิตมากกวา 2 ใบ มีจํานวนครั้งในการใชมากกวา 3 ครั้งตอเดือน โดยมีมูลคาในการ

ใชตอครั้ง 1,001 – 5,000 บาท ซ่ึงมีมูลคารวมในการใชบัตรเครดิตตอเดือนอยูท่ี 10, 001 – 

15,000 บาท มีลักษณะการจายบัตรเครดิตแบบจายแบบเต็มจํานวน โดยมีสถานท่ีท่ีนิยมใชบัตร

เครดิต คือ หางสรรพสินคา และผูตอบแบบสอบถามนิยมจายชําระบัตรเครดิตชําระดวยตัวเอง

กับสถาบันการเงินท่ีออกบัตร  
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การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตทุกดาน โดยท่ีรายไดกับการศึกษามีความสัมพันธ

มากท่ีสุด 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, บัตรเครดิต, วัยทํางาน 

 

Abstract 

An independent study on "the behaviors of using credit cards in working-age of 

people in Pathum Thani province" is aim to explore the behavior of credit card using in the 

working-age people and to explore the personal factors that influence the behavior of using 

credit cards in working-age people in Pathum Thani. Statistical data analysis used including 

of the percentage and hypothesis testing for correlation used Chi-Square Test.  

The results of study showed that the majority of respondents were male, aged in 

between 21-30 years old, single status, had a career as an employee/private employee, 

monthly income is 30,000 baht or over, and most of them have a bachelor's degree. 

When studying the behavior of credit card using in working-age people, most of 

them have behaviors to use credit card in payment of goods and services from the mall. The 

reason in using credit card is because of ease of use. Mostly used the Visa credit card, 

knowing about credit card from the bank, mostly famous in using credit card issuing from 

Siam Commercial Bank (SCB), most of them have credit cards with more than 2 cards, used 

more than 3 times per month, the value of using each time is 1,001 - 5,000 baht, which the 

total value of using credit cards per month is 10, 001 - 15,000 baht, the payment of credit 

card mostly pay with full amount. The popular places to use credit cards is in shopping mall 

and most of respondents do a credit card payment by their own to the financial institution that 

issued the card. 

For hypothesis testing, the results showed that the different of individual factors are 

correlated with the behaviors of using credit cards in every aspect. However, the income and 

education have the most association. 

Keywords : Behaviors, Credit cards, Working-age 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

24 

 

1. บทนํา 

นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงวิถีการดํารงชีวิตก็

มีการเปล่ียนแปลงไปเชนกัน ทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น 

เพ่ืออํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการใชจับจายใชสอยท้ังสินคาอุปโภคบริโภคซ่ึงเปนการ

นําเทคโนโลยีท่ีผนวกกับความสะดวกสบายในการใชจาย ซ่ึงก็คือบัตรเครดิต ท่ีมีการนํามาใช

ในการแทนเงินสด โดยจะมีความแตกตางจากสมัยกอนมากท่ีไมมีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ

เลย  

บัตรเครดิตกลายเปนสวนหนึ่งขององคกรการเงินตางๆมากมาย ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน เม่ือบัตรเครดิตเขามาแพรหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหองคกรการเงินตางๆ สงเสริมใหมีการ

ใชบัตรเครดิตกันอยางแพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริการและการครองสวนแบงทาง

การตลาด โดยหวังผลตอบแทนจากคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมของบัตรเครดิต โดยมีกล

ยุทธตางๆเขามาเกี่ยวของ เพ่ือดึงดูดใจใหกลุมคนท่ีรักในความสะดวกในการใชจาย เชน การ

ไดรับสิทธิพิเศษบางอยางกับรานคาท่ีรวมรายการ การสะสมแตมเพ่ือรับรางวัล และสิทธิพิเศษ

ตางๆอีกมายตาม  เปนตน 

 เม่ือกลาวถึงการใชบัตรเครดิตในสังคมปจจุบัน จังหวัดปทุมธานีเปนพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีการ

ใชบัตรเครดิตกันอยางแพรหลาย อันเนื่องมาจากความหนาแนนของประชากรและเปนพ้ืนท่ี

ใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร บัตรเครดิตไดกลายเปนปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตของคนทํางาน

ในจังหวัดปทุมธานี  และจากปญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน จึงกลายเปน

เรื่องท่ีนาสนใจในศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตวามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 

 การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัย

ทํางานท่ีมีอยูมากมายในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมีเปล่ียนแปลงไป จาก

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการใชบัตรเครดิตในสังคมเมืองนั้น 

เปรียบเสมือนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตของคนเมือง รวมท้ังภาระคาใชจายของกลุมคนวัย

ทํางาน ก็ไมมีทีทาจะลดลง ท้ังเรื่องคาใชจายในการใชชีวิตประจําวัน รวมถึงปจจัยส่ีท่ีกลายเปน

เปาหมายหลักของคนกลุมนี้ดวย 
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1. เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของกลุมวัย

ทํางาน ในจังหวัดปทุมธาน ี

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต 

3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สุพจน  ยศสมศักดิ์ (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการรับรูดานกฎระเบียบการใชบัตร

เครดิตอยูในระดับปานกลาง ยกเวนเรื่องความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ของทาง

ราชการท่ีเกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต ซ่ึงอยูในระดับท่ีนอย  และเพศชายมีพฤติกรรมการใชจาย

มากกวาเพศหญิง และรายไดท่ีมากกวา 20,000 บาท ยังสงผลใหเกิดการใชบัตรเครดิตท่ี

หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกท้ังพนักงานลูกจางเอกชนและผูประกอบอาชีพอิสระยังมีพฤติกรรม

การใชจายท่ีมากกวาผูมีอาชีพรับขาราชการอีกดวย 

 รัชนีกร  ดวงเงินและคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการใชบัตรเครดิต

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา จากกลุมประชากร 300 ชุด เปนเพศ

หญิง 204 คน เพศชาย 96 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 27-35 ประดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีอาชีพเปนพนักงานเอกชนและขาราชการ มีรายได 15,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช

บัตรสวนใหญเพ่ือใชในการชําระสินคา โดยสวนใหญจะใชบัตรเครดิตกับการซ้ือสินคา

ประเภทสินคาฟุมเฟอยตางๆ 

สุขพัชนี  รื่นใจชน (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตอบสนองการใชจายผานบัตรเครดิต : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ภายใต

กลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 41-50 ป มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีวงเงินบัตรเครดิต 30,000 – 50,000 

บาท สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจาย
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ผานบัตรเครดิตภายใตกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ ของลูกคา

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวาความแตกตางของอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

ประเภทบัตรเครดิต และระยะเวลาท่ีไมมีรายการเคล่ือนไหว มีผลตอพฤติกรรมการใชจายผาน

บัตรเครดิต 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรวัยทํางานท่ีมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 

อาศัยอยูจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากไมทราบจํานวนของประชากรท่ีแนนอน การคํานวณจาก

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ จะคํานวณจากสูตรของ Yamane   Taro Yamane (Taro 

Yamane, 1973)  n = Z 2pq/E 2  

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดเลือกใชระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (Z = 1.96) สําหรับ

คา PQ ท่ีไมทราบคา จึงกําหนดให P= 0.5 , Q = 0.5 ดังนั้น PQ = 0.25 และกําหนดใหเกิดความ

คลาดเคล่ือนของสัดสวนท่ีไดจากตัวอยาง ไดเพียงรอยละ  5 (E = 0.05) จากสูตรในสมการ  n = 

Z 2pq/E 2 เม่ือแทนคาดังกลาว จะได  n = (1.96)2(0.5) 2/(0.05) 2= 384   

ดังนั้นจึงใชจํานวนประชากรตัวอยาง 400 ตัวอยาง 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการสรางแบบสอบถามวิธีท่ีใชในการเก็บขอมูล

เปนการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของประชากรวัยทํางานในจําหวัด

ปทุมธานี  ประกอบดวย ชุดคําถาม 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา เปนตน ลักษณะ

เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) เพียงคําตอบเดียวตามสถานภาพขอมูลตามความ

เปนจริงของผูตอบ 

สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถาม  

โดยคําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจาก

คนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี โดยมีลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบ

หลายตัวเลือก 
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น  คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวม

ขอเสนอแนะรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน โดยมี

ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Question)  

4.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

           การสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการศึกษาเพ่ือรวบรวมขอมูล ผูศึกษามีวิธีการสรางดังนี้ 

       1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร อินเตอรเน็ต และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 

    2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางานใน

จังหวัดปทุมธานี ใหครอบคลุมเนื้อหาในดานตางๆ ดังนี้ 

2.1 ปจจัยสวนบุคล 

2.2 พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี 

    3. นําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 

ความสมบูรณของเนื้อหา ความเท่ียงตรง การใชภาษาท่ีเหมาะสม รวมถึงความครอบคลุมของ

เนื้อหา 

    4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําอยางครบถวน 

    5. นําแบบสอบถามท่ีผานการแกไขและตรวจสอบเรียบรอยแลว ไปทดลองใช 

(Trail) กับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน แลวนํามาทดสอบคํานวณความ

เช่ือม่ัน (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) ของ Cronbach ไดคาความเช่ือม่ัน

เทากับ 0.70 

     6. นําแบบสอบถามจากการทดลองดังกลาว ปรับปรุงแกไขใหเปนแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาตอไป 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี มีการ

เก็บรวบรวมขอมูลและรายละเอียด ดังนี้ คือ 

1. ในการเก็บรวบรวมเพ่ือใชในการศึกษา ใชระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 1 

สัปดาห 

2. จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามไปจํานวน 400 ชุด ตาม

ประชากรท่ีศึกษา โดยมีแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาและมีความสมบูรณจํานวน 400 ชุด 

โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ยานการคาและรอบๆสถานศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี 

4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
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การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหหาสถิติตางๆ ดังนี้ 

1..การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)  มี 2 สวน คือ 

ขอมูลในสวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูมี

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห โดยการแจกแจง

ความถ่ีและรอยละ 

ขอมูลในสวนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ใน

จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห โดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (inferential statistics) หรือเรียกวา สถิติภาคสรุป 

อางอิง เปนสถิติในการหาความสัมพันธของขอมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิจัย

ครั้งนี้จะใชการทดสอบสมมติฐาน (Testing Hypothesis) โดยการวิเคราะหจากคาสถิติ ไค-

สแควร (Chi-sqauae) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตนไดแก ปจจัยสวนบุคคลกับ

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน 

5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  

จากการสํารวจขอมูลสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 52.3 สวน

ใหญมีชวงอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 31.2 สวนใหญเปนผูท่ีมีสถานภาพโสด คิดเปน

รอยละ 51.8 สวนใหญเปนผูท่ีมีอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 37.8 สวน

ใหญเปนผูท่ีมีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.8 และสวนใหญเปน

ผูท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 77 

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน 

จําแนกตามลักษณะการใชบัตรเครดิต  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีลักษณะ

การใชชําระสินคาและบริการจากหางสรรพสินคา จํานวน 368 คน คิดเปนรอยละ 26.5 

จําแนกตามเหตุผลในการใชบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเหตุผล

ในการใชบัตรเครดิตเรื่องความสะดวกในการใชงาน จํานวน 341 คนคิดเปนรอยละ 43.4 

จําแนกตามประเภทของบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  เลือกใชบัตร

เครดิตวีซา (Visa) จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 43.6 

จําแนกตามการรูจักบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รูจักบัตรเครดิต

จากธนาคาร จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 41.6 
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จําแนกตามสถาบันการเงินท่ีออกบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

ออกบัตรกับธนาคารไทยพาณิชย (SCB) จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 19.3 

จําแนกตามจํานวนของบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีจํานวนบัตร

เครดิตมากกวา 2 ใบ จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 

จําแนกตามจํานวนครั้งในการใชบัตรเครดิตตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ มีจํานวนครั้งในการใชมากกวา 3 ครั้งตอเดือน จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.2 

จําแนกตามมูลคาในการใชบัตรเครดิตตอครั้ง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

มูลคาในการใชตอครั้ง 1,001 – 5,000 บาท จํานวน 327 คน คิดเปนรอยละ 81.7 

จําแนกตามมูลคารวมในการใชบัตรเครดิตตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีมูลคารวมในการใชบัตรเครดิตตอเดือน 10, 001 – 15,000 บาท จํานวน 161 คน คิดเปน

รอยละ 40.2 

จําแนกตามลักษณะการจายบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลักษณะ

การจายบัตรเครดิตแบบจายแบบเต็มจํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 53.3 

จําแนกตามสถานท่ีท่ีนิยมใชบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี

สถานท่ีท่ีนิยมใชบัตรเครดิต คือ หางสรรพสินคา จํานวน 361 คน คิดเปนรอยละ 56 

จําแนกตามสถานท่ีจายชําระบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  จาย

ชําระบัตรเครดิตชําระดวยตัวเองกับสถาบันการเงินท่ีออกบัตร จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 

27.1 

5.3 ผลทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานผูวิจัยไดพิจารณาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา  

 การทดสอบสมมติฐานมี 2 วิธีท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยขึ้นอยูกับรูปแบบของ

แบบสอบถามท่ีใช คือ  

 1. แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว 

 2. แบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

สรุปผลทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
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1. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต

จากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธาน ีมีความสัมพันธทุกดาน ยกเวนเรื่องจํานวนของบัตรเครดิต 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานความความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน ยกเวนเรื่องจํานวนของบัตร

เครดิต และลักษณะการจายชําระบัตรเครดิต 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธาน ีมีความสัมพันธทุกดาน  ยกเวนเรื่องลักษณะการจาย

ชําระบัตรเครดิต 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธาน ีมีความสัมพันธทุกดาน   

5. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการใชบัตร

เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธาน ีมีความสัมพันธทุกดาน   

6. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ

ใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน  

6. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี 

สามารถอภิปรายไดดังนี้  

ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ซ่ึง

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา โดยทุกปจจัยสวนบุคคลมี

ผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี หมดทุกดาน  แตจะมี

ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ อาชีพ รายไดและระดับการศึกษา  เนื่องจากการสํารวจใน

ครั้งนี้พบวา คนท่ีมีระดับการศึกษามีผลตอการเพ่ิมขึ้นของการใชจายบวกกับคนวัยทํางานสวน

ใหญนิยมประกอบอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานเอกชนเปนสวนใหญ จึงสงผลใหมีฐานของ

รายไดมากกวาอาชีพอ่ืนๆ ทําใหพบวากลุมคนท่ีมีรายไดสูง จะสงผลตอพฤติกรรมการใชจายท่ี

สูงขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน  ยศสมศักดิ์ (2548) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรม

การใชจายผานบัตรเครดิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤตกิรรม

พนักงานลูกจางเอกชนและผูประกอบอาชีพอิสระยังมีพฤติกรรมการใชจายท่ีมากกวาผูมีอาชีพ

รับขาราชการ อันเนื่องมาจากฐานรายไดของพนักงานลูกจางเอกชนและผูประกอบอาชีพอิสระ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

31 

 

ท่ีมีคาสูงกวาอาชีพรับขาราชการ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุขพัชนี  รื่นใจชน (2549) 

ศึกษาเรื่องปจจัยและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการตอบสนองการใชจายผานบัตรเครดิต : 

กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ภายใตกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการ

บริหารลูกคาสัมพันธ ผลการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตภายใตกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารลูกคา

สัมพันธ ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวาความแตกตางของอายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา ประเภทบัตรเครดิต และระยะเวลาท่ีไมมีรายการเคล่ือนไหว มีผลตอพฤติกรรม

การใชจายผานบัตรเครดิต 

7. ขอเสนอแนะ 

 1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา อายุ เปนตัวกําหนดลักษณะนิสัยในการใชจาย ซ่ึงจากการ

วิจัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีมีอายุ 21-30 ป ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต

มากกวากลุมอ่ืนๆ อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทําใหการเขาถึงบัตรเครดติ 

เขาถึงงาย และมีเง่ือนไขในการเขาถึงท่ีไมยาก จึงทําใหกลุมนี้ มีโอกาสเปนหนี้สูง หากไมมี

ความรับผิดชอบในการบัตรเครดิตและใชบัตรเครดิตอยางถูกตอง 

 2. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา อาชีพ เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีผลใหมีการเพ่ิมขึ้นของการใช

จาย  ซ่ึงจากการวิจัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนลูกจาง/พนักงานเอกชน ประกอบกับ

ฐานเงินเดือนท่ีสูง สงผลใหมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตสูงขึ้น กลายเปนความเส่ียงอยางหนึ่ง 

หากมองถึงระยะยาว หากกลุมคนวัยทํางาน ในกลุมนี้มีการใชจายท่ีสูง มีโอกาสเส่ียงสูงท่ีมีการ

ใชจายท่ีเกินตัว และถาคํานึงถึงอาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน แลวก็มีความเส่ียงสูงเรื่องความ

ม่ันคงของอาชีพดวย ทําใหหากมีใชจายท่ีสูง ทําใหเกิดเปนปญหาภายหลังได 

8. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ปรับเปล่ียนกลุมเปาหมายในการทําวิจัยไปยังกลุมใหมๆ เพ่ือการทําวิจัยในครั้งตอจะ

ไดมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 2. ใชขอมูลในการทําวิจัยเดิม เพ่ือทําการปรับปรุงการทดสอบสมมุติฐานในการทําวิจัย 

ใหมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 3. ปรับปรุงแบบสอบถามในการวิจัย ใหมีความหลากหลายของคําถาม ใหครอบคลุม

ในกลุมเปาหมายใหมๆ เพ่ือใหขอมูลในการวิจัยในครั้งตอไปมีความเปนปจจุบันมากท่ีสุด 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่

โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธาน ี
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___________________________________________________________________________ 

บทคัดยอ 

 ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดย

ใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของ

ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของ

ผูใชบริการในเขตปทุมธานี 2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของกระบวนการสวนประสม

การตลาด ท่ีมีตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขต

ปทุมธานี  

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตปทุมธานี 

จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลสถิติ

แบบพรรณนา โดยการวิเคราะหแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานดวย t-test และใช One-way ANOVA หรือF-test และทดสอบคาสัมประ

สิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

  ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง.โดยมีอายุระหวาง 21-25 ป มีระดับ

การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-15,000 

บาท โดยผลการศึกษาพบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีผลตอการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี 

และดานการบริการ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ : โทรศัพทเคล่ือนท่ี, การตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด 

mailto:chaploo-s@hotmail.com�
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Abstract 

 This research studies factors affecting the decision making to change the mobile 

phone network with using the previous number of users in Pathumthani. The purposes of the 

study are: 1. To study the differences in demographic factors that affecting the decision 

making to change the network using the previous number of users in Pathumthani ; 2. To 

study the relationship of the marketing mix on the decision making to change the network 

using the previous number of users in Pathumthani. 

 The sample used in this study was 400 samples of mobile services users in 

Pathumthani. The questionnaire was used to collect data. Data was analysis using descriptive 

statistic analysis by analyzing the frequency, percentage, mean score and standard deviation. 

Hypothesis testing used t-test, One-way ANOVA or F-test and Pearson correlation 

coefficient. 

 The results showed that the majority group of samples was female, aged 21-25 years 

with the levels of education lower than Bachelor Degree with most of them were single and 

monthly income mostly in between 10,001-15,000 baht. The study found that age, marital 

status, educational level and monthly income have an affect to the decision making to change 

the mobile phone network using the previous number of users in Pathumthani. And the 

aspects of services, pricing and marketing promotion have an affect to the decision making to 

change the mobile phone network using the previous number of users in Pathumthani with 

the statistical significance at 0.05 levels. 

Keywords : Mobile Phone, Decision Making, Marketing Mix 

___________________________________________________________________________ 

บทนํา 

ในปจจุบันเปนยุคของการส่ือสารไรพรมแดน เทคโนโลยีการส่ือสารมีความกาวลํ้า ไป

พรอมๆ กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ซ่ึงโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดกลายเปนอีกปจจัยหนึ่ง

ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ท้ังเพ่ือใชในการติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืน เพ่ือรับสงขอมูล หรือเพ่ือ

ความบันเทิง โดยในป 2558 พบวา จํานวนหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีสูงถึงประมาณ 93.7 

ลานหมายเลขโดยเปนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 2G 50.8 ลานเลขหมาย และเปน

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G และ4G อีก 42.9 ลานเลขหมาย ซ่ึงหากดูจากจํานวน

ประชากรไทยในปจจุบันท่ีมีประชากรประมาณ 64.8 ลานคน จะพบวา จํานวนเลขหมายของ
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โทรศัพทเคล่ือนท่ีนั้นมีมากกวาจํานวนของประชากร ทําใหสามารถมองไดถึงจุดอ่ิมตัวของการ

เปดใชบริการเลขหมายใหม ดังนั้นผูใหบริการจึงพยายามออกกลยุทธท้ัง การลดคาโทร การออก

โปรโมช่ันท่ีเหมาะสม กับลักษณะการโทรท่ีแตกตางกัน รวมถึงการพัฒนาบริการเสริมตางๆ 

เพ่ือจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการของตน อยางไรก็ตาม มีผูบริโภคบางสวนท่ียังไมปรับเปล่ียน

ไปใชเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดดีท่ีสุด หรือ

บางสวนอาจใชบริการของผูใหบริการรายใหมควบคูกับผูใหบริการรายเดิม  เนื่องจากไม

ตองการเปล่ียนเลขหมาย จึงไดเกิดแนวคิด “บริการคงสิทธิเลขหมาย” (Mobile Number 

Portability) เพ่ือใหผูบริโภคสามารถเปล่ียนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดโดยยังคง

เลขหมายเดิม 

 จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ี จึงตัดสินใจท่ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับ “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียน

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี” เพ่ือนําผลท่ีได

จากการศึกษามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกบริษัทผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห ท้ังยังสามารถนําไปพัฒนาระบบเครือขายของ

บริษัท 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี 

2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของกระบวนการสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บุญเยี่ยม  บุญมี (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูให

บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี.ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา ดานบริการ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานขั้นตอนการใหบริการ 

ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ.อยูในระดับมาก การวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ไดแก ดานอายุ สถานภาพ 

อาชีพ รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานเพศ 

และระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกัน และการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดานบริการ.ดานราคา.ดาน

ขั้นตอนการใหบริการ.มีความสัมพันธกัน สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม

การตลาด.ดานพนักงาน.ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมมีความสัมพันธ

กัน 

กิตติ คลายมาก (2557) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานคุณภาพของ

สัญญาณ,.ปจจัยดานคุณภาพการบริการ, ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการ

เปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชไดแก 

ประชากรท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดท่ีแตกตางกัน มีเพียงแคระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน เทานั้น ท่ีสงผลตอการเปล่ียน

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนดานคุณภาพของสัญญาณ คุณภาพการบริการ สวนประสมทาง

การตลาด ท้ังหมดมีความสัมพันธตอการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กัลยาณี.ภัทรธาดา .(2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินของประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลเทพกระษัตรี เขตอําเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา ในดานปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ี สวนใหญใหความสําคัญทางดานปจจัยดานราคาคาใชบริการ และปจจัย

เครือขายครอบคลุมท่ัวประเทศ ในระดับมาก สวนปจจัยบริการเสริมของระบบปจจัยสัญญาณมี

ประสิทธิภาพ ปจจัยความคุนเคยกับตราสินคา และปจจัยความสะดวกในการติดตอศูนยบริการ 

ใหความสําคัญทางดานในระดับปานกลางและเม่ือเปรียบเทียบขอมูลการใหลําดับความสําคัญ

กับปจจัยการเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินกับขอมูลคุณลักษณะสวน

บุคคลแลว พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับ
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ปจจัยการเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินในภาพรวม ไมแตกตางกัน 

สวนผูใชบริการท่ีมีอายุ อาชีพ รายไดและพฤติกรรมการใชโทรศัพทตางกัน จะใหความสําคัญ

กับปจจัยการเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินในภาพรวมแตกตางกัน   

ปญชลี  ปูรณะปุระ (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือก

ระบบ โทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา ระบบจีเอสเอ็ม 2 วัตต เปน

ระบบท่ีถูกเลือกมากท่ีสุด และลําดับรองลงมาไดแก ระบบดีแทค 1800 สวนปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยบุคคล ดานอายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษาและรายได 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา 

และชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยมหภาค ท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยดาน

สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

การดําเนินการวิจัย      

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางจากประชากร

จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีอยูจํานวน 860,489 คน  

คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1973) ซ่ึงได399.81  

ตัวอยาง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุด เครื่องมือท่ีใชในการ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนท่ัวไปทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือน  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานการบริการ ดาน

ราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจไดแก ดานการรับรูความตองการ ดานการ

คนหาขอมูล ดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซ้ือ และดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ

หรือบริการ เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 ขอเสนอะแนะ              

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 1. คารอยละใชวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตร ขอมูล

ปจจัยสวนประสมการตลาด และขอมูลดานการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดย

ใชเลขหมายเดิมผูใชบริการในเขตปทุมธานี 2. คาเฉล่ีย  (�̅�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช

วิ เคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดและขอมูลดานการตัดสินใจ เปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิม 3. การทดสอบสมมติฐานใช t-test และใช F-test 
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ทดสอบความแตกตางของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดย

ใชเลขหมายเดิม จําแนกตามประชากรศาสตร กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 4. การทดสอบ

สมมติฐานใช การทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ทดสอบความแตกตางของ

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิม จําแนกตามปจจยั

สวนประสมการตลาด 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 224 คน คดิเปนรอยละ 56 เปนเพศชายจํานวน 176 คน คิดเปน

รอยละ 44 โดยมีอายุระหวาง 21-25 ป จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 ระดับการศึกษาต่ํา

กวาปริญญาตรี จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65 สถานภาพโสด จํานวน 354 คน คิดเปนรอย

ละ 88.5  และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-15,000 บาท จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 

45.5 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจ 

 

 

Mean 

 

 

S.D 

 

ระดับความสําคัญ 

ปจจัยดานบริการ 4.2663 0.41966 มาก 

ปจจัยดานราคา 4.4188 0.40743 มาก 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย 4.3925 0.37030 มาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 4.1956 0.48247 มาก 

 

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตปทุมธานี ใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ

เปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิม ในดานปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีเกี่ยวกับดานบริการ 

ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.26 ดานราคา ในภาพรวมมีระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.41 ดานการจัดจําหนาย ในภาพรวมมีระดับความสําคัญ

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.39 และดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมมีระดับความสําคัญ

อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.19 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลข

หมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี 

ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น เ ค รื อ ข า ย

โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม 

 

Mean 

 

S.D 

 

ระดับความสําคัญ 

ดานการรับรูความตองการ 4.3569 0.40515 มาก 

ดานการคนหาขอมูล 3.8964 0.47382 มาก 

ดานการประเมินผลทางเลือก 4.3819 0.43314 มาก 

ดานการตัดสินใจซ้ือ 4.2744 0.45285 มาก 

ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ หรือ รับบริการ 3.4069 0.48238 ปานกลาง 
 

ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตปทุมธานี ใหระดับความสําคัญตอการการตัดสินใจใน

การเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ใน

ดานการรับรูความตองการ ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.35 ดาน

การคาหาขอมูล ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.89 ดานประเมินผล

ทางเลือก ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.38 ดานการตัดสินใจซ้ือ 

ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.27 และในดานพฤติกรรมหลังการ

ซ้ือหรือรับบริการในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.40 
 

การทดสอบสมมตฐิาน  

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีท่ีแตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย 

โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

 

การตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย  โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใช

เลขหมายเดิม 

 

t 

 

F 

 

Sig. 

เพศ 0.668  0.505 

อายุ  19.485 0.000* 

ระดับการศึกษา  3.789 0.023* 

สถานภาพ  5.860 0.016* 

รายไดตอเดือน  5.231 0.000* 

*มีนัยสําคัญทางสิถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.1 เพศท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีไมแตกตาง จึงปฏิเสธ

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุท่ีมีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเปล่ียน

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตางกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาท่ีมีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตาง

กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.4 สถานภาพท่ีมีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตาง

กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดตอเดือนท่ีมีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตาง

กัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด การตัดสินใจ 

r Sig. 

(2-tailed) 

ร ะ ดั บ

ความสัมพันธ 

ดานบริการ 0.542* 0.000 ปานกลาง 

ดานราคา 0.712* 0.000 สูง 

ดานการจัดจําหนาย 0.366 0.185 ต่ํา 

ดานสงเสริมการตลาด 0.683* 0.000 ปานกลาง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.1 ปจจัยดานบริการมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 โดยความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 

 สมมติฐานท่ี  2.2 ปจจั ยดานราคามีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 โดยความสัมพันธอยูในระดับสูง 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปจจัยดานการจัดจําหนายไมมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05โดยความสัมพันธอยูในระดับต่ํา  

สมมติฐานท่ี 2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียน

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผล 

1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได มีผลตอการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี

แตกตางกัน 

 เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลข

หมายเดิมไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาเพศไมไดเปนตัวช้ีวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลขหมายเดิม อาจเนื่องจากการการตัดสินใจ

ใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีในผูใหบริการหลากหลายเกิดจากการความพ่ึงพอใจ

สวนตัว ไมเกี่ยวกับเพศ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเยี่ยม บุญมี (2550) ท่ีไดศึกษาเรื่อง

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย

พบวาเพศไมมีผลตอการตัดสินใจ 

อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลข

หมายเดิมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากระดับอายุท่ีแตกตางกัน จะมีความสนใจ และความ

จําเปนในการใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ปญชลี ปูรณะปุ

ระ (2545) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานครโดยผลการวิจัยพบวา อายุมีผลตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

โดยใชเลขหมายเดิมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ระดับการศึกษาท่ีสูงกวา สงผลใหมีรายได

ตอเดือน และอาชีพท่ีดีกวา ดังนั้นจึงมีการตัดสินใจท่ีแตกตางไปเพ่ือใหไดรับการใหบริการ

เครือขายท่ีดีกวา ซ่ึงสอดคลองกับปญชลี  ปูรณะปุระ (2545) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมี

ผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

สถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใช

เลขหมายเดิมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถานภาพของแตละบุคคลอาจสงผลตอการใช

บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไมเหมือนกัน เชน สถานภาพโสดอาจไมมีความจําเปนเปนตองติดตอ

ผานทางโทรศัพทเคล่ือนท่ีมากเทากับผูท่ีสมรสแลว ซ่ึงสอดคลองกับบุญเยี่ยม บุญมี (2550) ท่ี

ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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ผลการวิจัยพบวาสถานภาพมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี รวมท้ังยังสอดคลอง

กับปญชลี ปูรณะปุระ (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกระบบ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบวา สถานภาพมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลข

หมายเดิมแตกตางกัน โดยท้ังนี้ผูทีมีระดับรายไดท่ีนอยกวาจะมีขอจํากัดทางดานการเงินท่ี

มากกวาทําใหการตัดสินใจจะนอยกวาผูท่ีมีรายไดท่ีสูงกวาและมีทางเลือกในการตัดสินใจท่ีมา

กกกวา ซ่ึงสอดคลองกับกิตติ คลายมาก (2557) โดยผลการศึกษาพบวารายไดสงผลตอการ

เปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

2. ปจจัยดานสวนประสมการตลาดไดแก ดานการบริการ ดานราคา ดานการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตางกัน  

ดานบริการมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลข

หมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ดานการบริการถือเปน

จุดสําคัญในการทําการตลาด เนื่องจากการบริการท่ีดีซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงคุณภาพของการใหบรกิาร

ท่ีจะตองมีความเปนมาตรฐาน เพราะผูใชบริการจะคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ บุญเยี่ยม บุญมี (2550)โดยผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ

กับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานราคามีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยใชเลข

หมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี อยูในระดับสูง ท้ังนี้ราคาของการบริการในแตละละ

ดับราคามีความสําคัญอยางมากตอการตัดสินใจ เนื่องจากราคาคาบริการท่ีเหมาะสมจะชวยจงูใจ

ในการใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับกัลยาณี ภัทรธาดา (2551) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีแบบเติมเงินของประชาชนท่ีอาศัยอยูในตําบลเทพกระษัตรี 

เขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการวิจัยพบวา บุคคลสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ราคาในการบริการอยูในระดับมาก 
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ดานการจัดจําหนายไมมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดย

ใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี แตโดยท่ัวไปแลวสถานท่ีในการใหบริการท่ีมี

ความสะดวกถือเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับ

กิตติ คลายมาก (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานคุณภาพของสัญญาณ 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการเปล่ียน

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวาดานการจัด

จําหนายมีความสัมพันธกับการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเปล่ียนเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี

โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้การสงเสริม

การตลาดในรูปแบบตางๆ มีสวนชวยในการตัดสินใจของบุคคลแตกตางกันไป เนื่องจากการ

สงเสริมการตลาดท่ีหลากหลายจะชวยในการตัดสินใหผูใชบริการเลือกใชบริการในรูปแบบท่ี

สนใจและเหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับกิตติ คลายมาก (2557) ท่ีไดศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานคุณภาพของสัญญาณ ปจจัยดานคุณภาพการบริการ 

บทสรุป 

ปจจัยดานประชากรศาสตร อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดมีผลตอการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี  

ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานบริการ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดโดยไดรับความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณ

หลายทาน โดยเฉพาะผศ.ดร.รุจภา แพงเกษร ซ่ึงไดสละเวลาใหคําปรึกษาแนะนําแกไข

ขอบกพรองตางๆ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ ท่ีนี้ 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND DIVIDEND YIELD 

RATIO OF COMPANIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND, 

IN ENERGY AND UTILITIES SECTOR 
 

ชลดา บุญประเสริฐ 1    ดร. ภัทรณัชชา โชตคิุณากิตติ 2 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง

การเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 

การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน 6 อัตราสวน ไดแก 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนหนี้สินตอ

สวนของผูถือหุน อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน และ

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี กับอัตราเงินปนผลตอบแทน โดยใชขอมูลรายป ตั้งแต

ป พ.ศ.2552 ถึงป พ.ศ. 2556 ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน

กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ท่ีมีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง รวมท้ังส้ิน 17 บริษัทโดย

การวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) ดวยวิธี Pearson Correlation ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ันรอยละ 95 และ รอยละ 99  

จากการศึกษาพบวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธในทิศทาง

ตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมันรอยละ 95 และ

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปน

ผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมันรอยละ 99 สวนอัตราสวนท่ีไมมี 

 

 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต           
2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตรา-

ผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรสุทธิตอ

หุน ดังนั้นนักลงทุนสามารถนําอัตราสวนทางการเงินท่ีศึกษาครั้งนี้ไปใชประกอบการตัดสินใจ

ลงทุนโดยเฉพาะในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ซ่ึงควรวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆประกอบการ

ตัดสินใจดวย เพ่ือใหการลงทุนเปนไปอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

คําสําคัญ : อัตราเงินปนผลตอบแทน, อัตราสวนทางการเงิน, กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 

 

ABSTRACT 

This independent study is designed to look into the relationship between financial 

ratios and dividend yield ratio of companies listed on the stock exchange of thailand, in 

energy and utilities sector. 

This study was arranged to measure the relationship of 6 financial ratios consisting of 

return on equity ratio, return on assets ratio, debt to equity ratio, total assets turnover ratio, 

earnings per share ratio and price per book value ratio, and dividend yield ratio based on the 

annual information from 2009 to 2013 of  seventeen companies of listed companies in stock 

exchange of Thailand, in energy and utilities sector with consistent record of dividends 

through simple correlation analysis by Pearson Correlation method with confidence levels at 

95 percent and 99 percent. 

The study found that the debt to equity ratio has negatively correlated to the dividend 

yield ratio at the significant confidence level of 95 percent and the price per book value ratio 

has negatively correlated to the dividend yield ratio at the significant confidence level of 99 

percent. The ratio that had not correlated to the dividend yield ratio was the return on equity 

ratio, return on assets ratio, total assets turnover ratio and earnings per share ratio. Therefore 

the investors are able to employ the financial ratios in this study in their investment decision 

particularly in the energy and utilities sector in conjunction with other factors to ensure that 

the investment is made properly with the maximum benefits. 
 

KEY WORDS : DIVIDEND YIELD, FINANCIAL RATIOS, ENERGY AND UTILITIES 
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1. บทนํา 

การลงทุนในปจจุบันนี้มีชองทางการลงทุนท่ีหลากหลายมากขึ้น เชน การลงทุนในเงิน

ฝากสถาบันการเงิน การลงทุนในกองทุน การลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในสินคาโภคภัณฑ

ในตลาดซ้ือขายลวงหนา การลงทุนในทองคํา และในปจจุบันการลงทุนในหลักทรัพยถือเปน

ทางเลือกในการลงทุนท่ีสําคัญอีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นไดจากจํานวนนักลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ส่ิงท่ี

ดึงดูดนักลงทุนใหเขามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย คือ ผลตอบแทนท่ีคุมคา โดยนักลงทุน

จะตองพิจารณาปจจัยหลายประการดวยกัน เนื่องจากผูลงทุนตองเผชิญกับความเส่ียงของการ

ลงทุน ซ่ึงนักลงทุนก็จะมีทัศนคติท่ีแตกตางกัน บางคนคาดหวังกําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย 

สิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุน หรือเงินปนผล เปนตน แตสําหรับนักลงทุนท่ีไมกลายอมรับความ

เส่ียงท่ีคอนขางสูงจากการลงทุนในระยะส้ันๆ จึงตองคัดเลือกหุนปนผลท่ีพ้ืนฐานดี เพ่ือเปนการ

ลงทุนระยะยาวมาเปนชองทางในการรับผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ และนักลงทุนในกลุมนี้เห็น

วาการท่ีบริษัทจายเงินปนผลออกมานั้น เปนการลดปริมาณความเส่ียงจากการลงทุน นอกจากนี้

การจายเงินปนผล ทําใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินจริงๆ แทนท่ีจะคาดหวังผลกําไร

จากสวนตางของมูลคาหลักทรัพยในอนาคต ซ่ึงมีความไมแนนอนเพียงอยางเดียว 

โดยการซ้ือขายหลักทรัพยสามารถทําการซ้ือขายผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(The Stock Exchange of Thailand : SET) การลงทุนในตลาดหุนเปนทางเลือกเพ่ือการออมเงิน

ในระยะยาวท่ีผูออมสามารถหลีกเล่ียง หรือปองกันการขาดทุนท่ีเกิดจากระดับอัตราเงินเฟอได  

ซ่ึงการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จะแบงตามกลุมอุตสาหกรรมไดหลายกลุม เชน กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) 

กลุมสินค า อุปโภคบริโภค (CONSUMP) ก ลุม ธุรกิจการ เ งิน  (FINCIAL) ก ลุมสินค า

อุตสาหกรรม (INDUS) กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON) กลุมทรัพยากร 

(RESOURC) กลุมบริการ (SERVICE) และกลุมเทคโนโลยี (TECH) 

โดยกลุมอุตสาหกรรมท่ีนาจับตามอง คือ กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 

เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการแสวงหาหรือจัดการทรัพยากรตางๆ เชน การผลิตหรือ

จัดการเช้ือเพลิง และรวมถึงการสํารวจ ขุดเจาะ กล่ัน จําหนายพลังงานธรรมชาติ และใหบริการ

สาธารณูปโภคตางๆ ไดแก ไฟฟา ประปา และแกส เปนตน เนื่องจากตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผาน

มา คือ ตั้งแตป 2553 จนถึง ส้ินสุดครึ่งปแรกของป 2557 กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคมี
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กําไรสุทธิสูงกวากลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง 

จากป 2553 ถึง ป 2555 ถึงแมใน ป 2556 กําไรสุทธิจะลดลงเพียงเล็กนอย แตยังถือวาอยูใน

เกณฑท่ีดี และในป 2557 เพียงครึ่งปแรกกลุมนี้ยังมีกําไรสุทธิสูงถึง 117,409.84 ลานบาท ซ่ึง

เปนตัวเลขท่ีคอนขางสูง และคาดวาส้ินป 2557 กลุมพลังงานจะมีกําไรสุทธิสูงกวาปกอนๆ  

และจากการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมพบวากลุมพลังงานและสาธารณูปโภคเปนกลุมท่ีมีการจายเงิน

ปนผลคอนขางคงท่ี แตกําไรสุทธิเพียงอยางเดียวไมสามารถบงบอกไดวาการลงทุนใน

หลักทรัพยนั้นๆจะใหผลตอบแทนท่ีดีแกนักลงทุนเสมอไป เพราะการลงทุนในหลักทรัพยทุก

ตัวยอมมีความเส่ียง ผูลงทุนจึงตองอาศัยขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน เพ่ือการลงทุน

อยางมีประสิทธิภาพ นักลงทุนจึงตองอาศัยเครื่องมือทางการเงินตางๆเขามาชวยวิเคราะหใน

การตัดสินใจเลือกหุนท่ีจะลงทุน ซ่ึงเครื่องมือทางการเงินท่ีผูลงทุนนิยมใชในการวิเคราะห

หลักทรัพย คือ อัตราสวนทางการเงิน  

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน 

(Financial Ratios) กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) ของบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค เพ่ือจะได

ทราบวาอัตราสวนทางการเงินใดมีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทนของกลุมพลังงาน

และสาธารณูปโภค และจะไดนําประโยชนจากผลการศึกษาไปใชประกอบการตัดสินใจซ้ือขาย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไดมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราเงินปนผลตอบแทน ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุม

พลังงานและสาธารณูปโภค วามีความสัมพันธกันหรือไม 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน 1  

H0 : อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(Return on Equity : ROE) ไมมีความสัมพันธ

กับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  
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H1 : อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(Return on Equity : ROE) มีความสัมพันธกับ

อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 2 

H0 : อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets : ROA) ไมมีความสัมพันธกับ

อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H2 : อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets : ROA) มีความสัมพันธกับอัตรา

เงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 3 

H0 : อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(Debt to Equity Ratio : DTE) ไมมี

ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H3 : อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(Debt to Equity Ratio : DTE) มีความสัมพันธ

กับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 4 

H0 : อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover : TA) ไมมี

ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H4 : อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม(Total Assets Turnover : TA) มีความสัมพันธ

กับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 5 

H0 : อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share : EPS) ไมมีความสัมพันธกับอัตรา

เงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

H5 : อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (Earnings Per Share : EPS) มีความสัมพันธกับอัตราเงิน

ปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  

สมมติฐาน 6 

H0 : อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price per Book Value Ratio : PBV) ไมมี

ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) 

H6 : อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price per Book Value Ratio : PBV) มี

ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)  
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ขอบเขตการวิจัย   

งานคนควาอิสระนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 6 

อัตราสวน ประกอบดวย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (Return on Equity), อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets), อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to 

Equity Ratio), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover), อัตราสวนกําไร

สุทธิตอหุน (Earnings Per Share) และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price per Book 

Value Ratio) กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีขอกําหนดดังนี้  

1. ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลรายปโดยจะเก็บขอมูล ในชวง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 (5 ป) 

2. กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา กําหนดใหเปนบริษัทในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่องและเปน

ทางการ และเปนบริษัทท่ีมีการสงงบการเงินประจําป (ณ วันท่ีเก็บขอมูลวันท่ี 28 ตุลาคม 2557) 

และมีการดําเนินธุรกิจอยูในชวงระหวางระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2552-2556 รวมท้ังส้ิน 17

บริษัท  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   

1. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน กับอัตราเงินปน

ผลตอบแทน ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภค 

2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการคาดคะเนทิศทางการเปล่ียนแปลงของ

อัตราเงินปนผลตอบแทน หลังจากการประกาศผลการดําเนินงานของแตละบริษัทเพ่ือเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคได 
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กรอบแนวความคิด 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับเงินปนผลและอัตราเงินปนผลตอบแทน 

เงินปนผล เปนสวนหนึ่งของผลกําไรท่ีนักลงทุนจะไดรับในทันทีแทนท่ีจะตองรอการ

ลงทุนเพ่ิมและการเติบโตในอนาคต เงินปนผลเปนรูปแบบท่ีเร็วท่ีสุดในการนําผลกําไรของ

บริษัทไปสูมือผูถือหุน แทนท่ีจะมาเส่ียงรอคอยกับการเติบโตในอนาคต (Janet Lowe, 2011อาง

ถึงใน พรชัย รัตนนนทชัยสุข, 2554 : 74-75) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) คือ อัตราเปรียบเทียบเงินปนผลจายตอ

หุนสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญเพ่ือดูผลตอบแทนวาหากลงทุนซ้ือหุน ณ ระดับ

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(Debt to Equity Ratio :DTE) 
อัตราเงินปนผลตอบแทน 

 (Dividend Yield Ratio :DIY) 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย 

(Return on Assets :ROA) 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(Return on Equity :ROE) 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 

(Total Assets Turnover :TA) 

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี 

(Price per Book Value Ratio : PBV) 

 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน 

(Earnings Per Share :EPS) 
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ราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลคิดเปนอัตรารอยละเทาไรของราคาหุน ซ่ึงหาก

หุนตัวใดอัตราเงินปนผลตอบแทนสูง อาจไดรับความสนใจจากผูลงทุนมากกวาเนื่องจากให

ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลมากกวา (ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 2556 : 184) 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยและการวิเคราะหหลักทรัพย  

 การลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนควรกําหนดวัตถุประสงคในการลงทุน เพ่ือจะไดวาง

แผนการลงทุน และเลือกหลักทรัพยท่ีจะลงทุนไดอยางเหมาะสม โดยวัตถุประสงคในการ

ลงทุนจะตองนํามาพิจารณาใหสอดคลองกับแนวคิดของผูลงทุน ในเรื่องของการยอมรับความ

เส่ียงและผลตอบแทน ตลอดจนในเรื่องของชวงเวลาในการลงทุนใหสอดคลองกับแผนการ

ลงทุนของผูลงทุนรายนั้นๆ โดยวัตถุประสงคในการลงทุนท่ีสําคัญมี 4 ประการ ไดแก รายได

ประจํา การเพ่ิมคาของเงินทุน การปกปองเงินทุน และผลตอบแทนรวม (สถาบันพัฒนาความรู

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548 : 31-35) 

 การวิเคราะหหลักทรัพย เปนกระบวนการเพ่ือคนหามูลคาท่ีแทจริงของหลักทรัพย โดย

อาศัยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นท่ีเปดเผยตอสาธารณะ และการวิเคราะหขอมูลดังกลาว

อยางเปนระบบ ท้ังขอมูลในอดีตและการคาดการณขอมูลในอนาคตของหลักทรัพยนั้นเพ่ือ

ประเมินมูลคาแทจริงในปจจุบันของหลักทรัพย การวิเคราะหหลักทรัพยมีความสําคัญอยางยิ่ง

ในการตัดสินใจลงทุนเพราะการนํามูลคาท่ีแทจริงในปจจุบันของหลักทรัพยไปเทียบกับราคา

ตลาดในปจจุบันของหลักทรัพย จะทําใหผูลงทุนตัดสินใจไดวาควรจะซ้ือหรือขายหลักทรัพย

นั้น กลาวคือ ถามูลคาท่ีแทจริงสูงกวาราคาตลาดในปจจุบัน ควรซ้ือหลักทรัพย แตถาหากมูลคา

ท่ีแทจริงต่ํากวาราคาตลาดในปจจุบัน ก็ควรทําการขายหลักทรัพยนั้น 

 การวิเคราะหหลักทรัพยแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน และ

การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค ซ่ึงแตละวิธีก็มีขอดี และขอเสียท่ีแตกตางกัน ปจจุบันนักลงทุน

จึงนิยมใช 2 วิธีมารวมกันเพ่ือใชในการวิเคราะห 

 1. การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน เปนวิธีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยพิจารณาจาก

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีสวนเกี่ยวของและอาจมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และมูลคา

ของหลักทรัพย โดยสามารถวิเคราะหจากปจจัยดังตอไปนี้ 
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 1.1 การวิเคราะหเศรษฐกิจ พิจารณาภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและพยากรณ

แนวโนมภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ท้ังเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมท้ังนโยบาย

เศรษฐกิจของรัฐ วาจะมีผลกระทบตอธุรกิจท่ีออกหลักทรัพยมากนอยเพียงใด 

 1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม จะเนนการวิเคราะหวงจรอุตสาหกรรม สภาพการ

แขงขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต เพ่ือท่ีเปน

ขอมูลในการตัดสินใจลงทุน 

 1.3 การวิเคราะหบริษัท เนนการวิเคราะหประเภทของบริษัทและประเภทของ

หลักทรัพย โดยวิเคราะหท้ังเชิงคุณภาพ อันไดแก การวิเคราะหกลยุทธการบริหารงานของ

บริษัท วิเคราะหนโยบายผลิตภัณฑ สวนแบงการตลาดของบริษัท โครงการขยายโรงงานของ

บริษัท เปนตน และการวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหจากงบการเงินของธุรกิจท้ังใน

อดีตและปจจุบัน เชน การวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ซ่ึงจะชวยใหเห็นแงมุมใดมุม

หนึง่ของกิจการ การวิเคราะหงบการเงินสวนใหญเปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการทํา

กําไร หรือความเส่ียงของบริษัท โดยการประเมินความสามารถในการทํากําไรทําใหผูวิเคราะห

ทราบและประเมินถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในอดีต และชวยคาดการณความสามารถใน

การทํากําไรในอนาคต ในขณะท่ีการประเมินความเส่ียงจะเกี่ยวของกับความสําเร็จของบริษัท

ในการจัดการความเส่ียงในรูปแบบตางๆ รวมท้ังโอกาสท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการตอไปได

ในอนาคต 

 2. การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค เปนการวิเคราะหการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย

ในอดีต โดยใชหลักสถิติ เพ่ือคาดการณราคาท่ีนาจะเปนในอนาคต โดยเช่ือวาราคาปจจุบัน

สะทอนขาวสารในดานตางๆ ท้ังหมดแลว การเคล่ือนไหวของราคามีลักษณะเปนแนวโนม และ

มีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีคลายคลึงกับในอดีต (ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 

2556 : 239-243,316) 

 ธัญญา เจริญภักดี (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายเงิน

ปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัทประเภทธุรกิจโรงแรม ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลอดีตระหวางป 2549 ถึง 2552 ของบริษัทท่ีดําเนิน

ธุรกิจโรงแรม ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการจํานวน 

9 บริษัท ใชขอมูลอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล อัตรากําไร
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สุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตรา

หนี้สินตอสวนของผูถือหุน โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

จากผลการศึกษาพบวา มีเพียงอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน เทานั้น ท่ีมีความสัมพันธในทางตรง

ขาม กับอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 เปอรเซ็นต 

 วิสา รัตตประดิษฐ (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายปน

ผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือและส่ิงพิมพตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินในชวงป 2548 ถึง 2551 ไดแก 

อัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนแสดง

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน และอัตราสวนราคาปด

ตอมูลคาหุนทางบัญชี ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ ท่ีมีการจายเงิน

ปนผลอยางตอเนื่องจํานวน 14 บริษัท โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดับความ

เช่ือม่ันท่ี 95 เปอรเซ็นต จากการศึกษาพบวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีเทานั้นท่ีมี

ความสัมพันธในทางตรงขาม กับอัตราผลตอบแทนการจายปนผล (Dividend Yield)  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน

ของบริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย ในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภค ซ่ึงคัดเลือกเฉพาะบริษัทท่ีมีการจายเงินปนผลตอเนื่องในป พ.ศ. 2552 - 2556 

โดยจายเงินปนผลเปนตัวเงินเทานั้น ซ่ึงบริษัทท่ีเขาเกณฑและนํามาใชในการศึกษามีจํานวน 17 

บริษัท จากท้ังหมด 31 บริษัท โดยวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือสรุปลักษณะของขอมูลกลุม

ตัวอยางท่ีนํามาวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธระหวาง

อัตราสวนทางการเงิน 6 อัตราสวน กับอัตราเงินปนผลตอบแทน โดยหาความสัมพันธภาพรวม

ท้ังกลุมอุตสาหกรรม โดยใชสถิติ คือ สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) ดวยวิธี 

Pearson Correlation ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01  

4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistic ) 
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จากการประมวลผลพบวาจํานวนขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหในแตละตัวแปรมีจํานวน 85 

ขอมูล (จํานวน 17 บริษัท บริษัทละ 5 ป) โดยตัวแปรแตละตัวจะมีคาเฉล่ีย คาต่ําสุด คาสูงสุด 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางการแสดงคาสถิติเชิงพรรณนา 

 
จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย 

ค า ส ว น เ บ่ี ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

DIY 85 .83 19.95 4.4359 2.32171 

ROE 

ROA 

85 

85 

-7.16 

.23 

45.20 

41.72 

16.1086 

12.4532 

8.48789 

7.14040 

DTE 85 .20 2.93 1.2016 .57484 

TA 85 .19 3.28 1.1932 .92185 

EPS 85 -.49 91.00 7.8553 15.40347 

PBV 85 .70 4.13 1.8845 .82722 

Valid N 

(listwise) 

85 
    

 สามารถอธิบายคาตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ไดดังตอไปนี้ 

ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio : DIY) มีคาเฉล่ียรอย

ละ 4.4359 คาต่ําสุดรอยละ 0.83 คาสูงสุดรอยละ 19.95 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 

2.32171  

ตัวแปรอิสระ 6 ตัว คือ 

1. อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(Return on Equity : ROE)มีคาเฉล่ียรอยละ

16.1086 คาต่ําสุดรอยละ -7.16 คาสูงสุดรอยละ 45.20 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ

8.48789 

2. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย(Return on Assets : ROA) มีคาเฉล่ียรอยละ 12.4532 

คาต่ําสุดรอยละ 0.23 คาสูงสุดรอยละ 41.72 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 7.14040  
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3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(Debt to Equity Ratio : DTE) มีคาเฉล่ียรอยละ 

1.2016 คาต่ําสุดรอยละ 0.20 คาสูงสุดรอยละ 2.93 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 

0.57484 

4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม(Total Asset Turnover : TA) มีคาเฉล่ียรอยละ 

1.1932 คาต่ําสุดรอยละ 0.19 คาสูงสุดรอยละ 3.28 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 

0.92185 

5. อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน(Earnings Per Share : EPS) มีคาเฉล่ียรอยละ 7.8553 คา

ต่ําสุดรอยละ -0.49 คาสูงสุดรอยละ 91.00 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานรอยละ 15.40347  

6. อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price per Book Value Ratio :  PBV) มี

คาเฉล่ียรอยละ 1.8845 คาต่ําสุดรอยละ 0.70 คาสูงสุดรอยละ 4.13 และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานรอยละ 0.82722 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ  (Correlations Analysis)  

ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะหสหสัมพันธ  

  DIY ROE ROA DTE TA EPS PBV 

DIY Pearson Correlation 1 -.120 -.046 -

.215* 

-.050 -.185 -

.330** 

 Sig. (2-tailed)  .275 .676 .049 .647 .090 .002 

 N 85 85 85 85 85 85 85 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี 2 แสดงคาความสัมพันธทีละคูจากท้ังกลุมอุตสาหกรรมกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภค ระหวางตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน(DIY) กับ ตัวแปรอิสระ 6 ตัว 

คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน(ROE), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย(ROA), 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(DTE), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม(TA), 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน(EPS) และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี(PBV) สรุปผล

จากการวิเคราะหไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1  
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คาสหสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุน กับ อัตราเงินปน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 และ

คา Sig 2 tailed พบวามีคาเทากับ 0.275 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 

ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และ ปฏิเสธ H1 สรุปไดวา อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

ไมมีความสัมพันธ กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) 

สมมติฐานที่ 2  

คาสหสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน จาก

การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 และคา Sig 2 tailed 

พบวามีคาเทากับ 0.676 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 

และ ปฏิเสธ H2 สรุปไดวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ไมมีความสัมพันธ กับ อัตรา

เงินปนผลตอบแทน (DIY)  

สมมติฐานที่ 3  

คาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู ถือหุน กับ อัตราเงินปน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และคา Sig 2 

tailed พบวามีคาเทากับ 0.049 ซ่ึงมีคานอยกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ 

ยอมรับ H3 สรุปไดวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE) มีความสัมพันธกับอัตรา

เงินปนผลตอบแทน (DIY) และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เปนลบ อยูท่ีระดับ 0.215 

แสดงวา ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สมมติฐานที่ 4  

คาสหสัมพันธระหวางอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม กับ อัตราเงินปน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 และ

คา Sig 2 tailed พบวามีคาเทากับ 0.647 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 

ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และ ปฏิเสธ H4 สรุปไดวา อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA) ไม

มีความสัมพันธ กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY)  
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สมมติฐานที่ 5  

คาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน จากการ

ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 และคา Sig 2 tailed พบวา

มีคาเทากับ 0.090 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และ 

ปฏิเสธ H5 สรุปไดวา อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ไมมีความสัมพันธ กับ อัตราเงินปน

ผลตอบแทน (DIY)  

สมมติฐานที่ 6  

คาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี กับ อัตราเงินปน

ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และคา Sig 2 

tailed พบวามีคาเทากับ 0.002 ซ่ึงมีคานอยกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ 

ยอมรับ H6 สรุปไดวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (PBV) มีความสัมพันธกับอัตรา

เงินปนผลตอบแทน (DIY) และมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เปนลบ อยูท่ีระดับ 0.330 

แสดงวา ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี มี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

5. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน 

ของบริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย ในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภคโดยผูศึกษาไดนําตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

(ROE), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA), อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE), 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA), อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) และอัตราสวน

ราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (PBV) เปนตัวแปรอิสระท่ีใชอธิบายตัวแปรตาม คือ อัตราเงิน

ปนผลตอบแทน สามารถสรุปผลไดดังนี ้

จากการวิเคราะหท้ังกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค พบวา อัตราสวนทาง

การเงิน ท่ีมีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมัน

รอยละ 95 และเปนไปตามสมมติฐาน คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE) และ

อัตราสวนทางการเงิน ท่ีมีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ
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ความเช่ือมันรอยละ 99 และเปนไปตามสมมติฐาน คือ อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี 

(PBV) และอัตราสวนทางการเงิน ท่ีไมมีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐาน คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE), อัตราผลตอบแทนตอ

สินทรัพย (ROA), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน 

(EPS) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน

ของบริษัท ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย ในกลุมพลังงานและ

สาธารณูปโภค ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และ รอยละ 99 พบวา มีอัตราสวนทางการเงิน

เพียง 2 อัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ดังนี้ 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมันรอยละ 95 และเปนไป

ตามสมมติฐาน ซ่ึงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เปนอัตราสวนท่ีแสดงโครงสราง

เงินทุนของกิจการวาสินทรัพยของกิจการมาจากการกูยืม หรือมาจากทุนของกิจการ ถา

อัตราสวนนี้สูงแสดงวาหนี้สินของกิจการมีมากทําใหกิจการมีภาระผูกพันท่ีตองชําระดอกเบ้ีย

ใหแกเจาหนี้ ไมวากิจการนั้นจะกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงอัตราสวนนี้ยิ่งมีคาสูงมากเพียงใด ก็อาจ

สงผลใหกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนต่ําหรืออาจไมจายเงินปนผลเลยก็ได และจะสงผล

ใหเปอรเซ็นตของอัตราสวนเงินปนผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับต่ําลงไปดวย แตหาก

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือของกิจการมีคาต่ํา จะแสดงใหเห็นวากิจการมีหนี้สินนอย 

และผูลงทุนมีโอกาสไดรับเงินปนผลสูง และจะสงผลใหเปอรเซ็นตของอัตราสวนเงินปน

ผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับมีคาสูงตามไปดวย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงสามารถบอกใหทราบวา 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนเงิน

ปนตอบแทนเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ ธัญญา เจริญภักดี (2553) ท่ีศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัท

ประเภทธุรกิจโรงแรม ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชวิธีการ

วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 พบวา มีเพียงอัตราสวนหนี้สินตอผูถือ
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หุนเทานั้น ท่ีมีความสัมพันธในทางตรงขาม กับอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล ท่ีระดับ

ความเช่ือม่ันท่ี 95 เปอรเซ็นต  

อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี(PBV) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ

อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมันรอยละ 99 และเปนไป

ตามสมมติฐาน หมายความวา ถาอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนตามบัญชีปรับตัวเพ่ิมขึ้น จะ

สงผลใหอัตราเงินปนผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับตัวลดลง และถาอัตราสวนราคาปดตอ

มูลคาหุนตามบัญชีปรับตัวลดลง จะสงผลใหอัตราเงินปนผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับตัว

เพ่ิมขึ้นนั่นเอง ซ่ึงอัตราสวนราคาปดตอมูลคาตามบัญชีจะบอกใหทราบวาราคาหุน ณ ขณะนั้น 

สูงเปนกี่เทาของมูลคาตามบัญชี โดยปกติหุนท่ัวไปไมควรมีราคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น

หากอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีของหุนมีคาต่ํามากๆ จะช้ีวาการดําเนินงานของ

ธุรกิจอาจมีปญหา หรือความสามารถในการทํากําไรและการเติบโตของบริษัทมีแนวโนมท่ีไมดี 

ซ่ึงอาจสงผลใหนักลงทุนไมกลาท่ีจะเส่ียงลงทุนในหุนดังกลาว ดังนั้นการท่ีบริษัทจะดึงดูดให

นักลงทุนมาลงทุนไดนั้น บริษัทอาจตองจายปนผลท่ีคอนขางสูง ซ่ึงจะทําใหอัตราเงินปน

ผลตอบแทนของสินทรัพยนั้นมีคาสูงตามไปดวย ซ่ึงสรุปไดวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุน

ตามบัญชีจะเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิยั

ในอดีตของ วิสา รัตตประดิษฐ (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน

การจายปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา อัตราสวน

ราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (PBV) เทานั้น ท่ีมีความสัมพันธในทางตรงขาม กับอัตรา

ผลตอบแทนการจายปนผล (Dividend Yield) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 เปอรเซ็นต  

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA), 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ไมมี

ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ ธัญญา เจริญ

ภักดี (2553) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผลกับ

อัตราสวนทางการเงินของบริษัทประเภทธุรกิจโรงแรม ท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 พบวา 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ไมมี
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ความสัมพันธ กับอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล(Dividend Yield) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 

95 เปอรเซ็นต และยังสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ วิสา รัตตประดิษฐ (2552) ท่ีศึกษาเรื่อง 

ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในหมวดธุรกิจส่ือ และส่ิงพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห

ความถดถอยเชิงพหุ พบวา อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ไมมีความสัมพันธ กับอัตราผลตอบแทนการจายปนผล 

(Dividend Yield Ratio) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 เปอรเซ็นต แตในสวนของอัตราการ

หมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ยังไมพบวามีงานวิจัย

ใดท่ีทําการศึกษาเรื่องเดียวกันโดยใชอัตราสวน 2 ตัวนี้ จึงเปนการพิสูจนไดวา นักลงทุนไม

สามารถใชอัตราสวนท้ัง 4 อัตราสวนท่ีกลาวมา มาเปนตัววิเคราะหการเปล่ียนแปลงของอัตรา

เงินปนผลตอบแทนได  

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 1. จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินปนผลตอบแทนของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค

มากท่ีสุด คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทาง

บัญชี ซ่ึงนักลงทุนสามารถท่ีจะนําอัตราสวนดังกลาวนี้ มาพิจารณาคาดการณอัตราเงินปน

ผลตอบแทนของแตละบริษัทในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยได วาจะมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกัน  

 2. การเปล่ียนแปลงอัตราเงินปนผลตอบแทนของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค มีผล

มาจากปจจัยหลายๆดาน เชน ภาวะเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศ ภาวะอุตสาหกรรม ผล

ประกอบการของบริษัท นโยบายของบริษัท นโยบายของรัฐบาล หรืออาจรวมถึงภัยธรรมชาติ

ตางๆท่ีสงผลกระทบตอกลุมอุตสาหกรรม ฯลฯ ดังนั้น นักลงทุนควรวิเคราะหขอมูลหลายๆ

ดาน ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค 

เพ่ือใหการลงทุนเปนไปอยางถูกตอง รอบคอบ และไดผลประโยชนสูงสุด 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทน 

จากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND RATE OF 

RETURN FROM INVESTMENT OF SECURITIES LISTED IN SET50 

 

วิชาญ มีสุขสบาย2

3   ดร. ภัทรณัชชา  โชตคิุณากิตติ34 

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

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ

ตางๆ ไดแก P/E  P/BV  DY  NPM  ROA และ ROE กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

หลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีผานการคัดเลือก 50 อันดับแรก

และยังคงอยูในกลุม SET50 Index ติดตอกันอยางตอเนื่องตลอด 3 ประหวางเดือนมกราคม 

2554 ถึงธันวาคม 2556  รวม 38 ตัวอยาง ซ่ึงขอมูลท่ีใชวิเคราะหเปนรายรายไตรมาสจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม 12 ไตรมาส 

ผลการศึกษา พบวา หลักทรัพย BJC มีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 

34.865%  TMB มีอัตราสวน P/E สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 33.665 เทา BEC มีอัตราสวน P/BV 

สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 14.498 เทา DTAC มีอัตราสวน DY สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 10.850% 

SCB มีอัตราสวน NPM สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 36.298%  BEC มีอัตราสวน ROA สูงท่ีสุดโดย

มีคาเฉล่ียท่ี 58.276%  และ ADVANC มีอัตราสวน ROE สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 71.306% 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อัตราสวนทางการเงินสําคัญ 3 ตัว ไดแก P/E  P/BV  

และ NPM มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 

รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง P/E ท่ีสามารถใชการพยากรณถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม 

SET50 ท่ีจะลงทุนไดแมนยํามากท่ีสุด เนื่องจาก P/E มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยมากท่ีสุดถึง 27 หลักทรัพย  ในทางตรงกันขาม DY  ROA และ 

ROE กลับมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 

รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  และ

                                                             
3 นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 อาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เม่ือศึกษาความสัมพันธของหลักทรัพยกลุม SET50 โดยรวมกลับไมพบความสัมพันธของทุก

อัตราสวนทางการเงินท่ีมีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตร

มาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 

คําสําคัญ: หลักทรัพยกลุม SET50, อัตราสวนทางการเงิน, อัตราผลตอบแทน 

 

ABSTRACT 

This study had objectives to study relationship of important financial ratios, 

including  P/E,  P/BV,  DY,  NPM,  ROA, and ROE with rate of returns from investing 

securities listed in The Stock Exchange of Thailand (SET), in which were ranged in SET50 

Index for consecutive 3 years during January 2011 and December 2013, totally 38 samples.  

They were quarter-based data collected from SET via http://www.setsmart.com in total of 12 

quarters. 

The finding revealed that BJC had the highest rate of return with the mean of 

34.865%. TMB had the highest P/E ratio with the mean of 33.665 times.  BEC had the 

highest P/BV ratio with the mean of 14.498 times. DTAC had the highest DY ratio with the 

mean of 10.850%. SCB had the highest NPM with the mean of 36.298%. BEC had the 

highest ROA with the mean of 58.276%. And, ADVANC had the highest ROE with the mean 

of 71.306%. 

The results of hypothesis testing showed that 3 important financial ratios, including 

P/E, P/BV and NPM, had positive relationship with rate of returns from investing SET50 

securities in basis of quarter at statistical significance level of 0.01.  Especially for P/E, it 

could be used to concisely forecast the rate of return the most because it had positive 

relationship with rate of returns from 27 securities.  On the contrary, DY, ROA, and ROE had 

negative relationship with rate of returns from investing SET50 securities in basis of quarter 

at statistical significance level of 0.01.  And, the whole financial ratios had no relationship 

with the rate of return in basis of quarter at statistical significance level of 0.01.  

 

KEY WORDS:  SET50 SECURITIES, FINANCIAL RATIOS, RATE OF RETURN 

 

  

http://www.setsmart.com/�
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บทนํา 

ในปจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งทางเลือกคือการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงส่ิงท่ีผูลงทุนตองการจากการลงทุนคือการไดรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพย 

(Capital Gain) หรือเงินปนผล (Dividend) เปนตน ซ่ึงผลตอบแทนจาการลงทุนท่ีผูลงทุนไดรับ

จะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของ

รัฐบาล ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก และฐานะการเงินและผลดําเนินงานของ

บริษัท โดยงานวิจัยของกิตติคุณ แกวมนู (2557) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลง

ทางบัญชีในงบการเงินตออัตราผลตอบแทนของหุน: กรณีบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พบวา งบการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางบัญชีสงผลตออัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพย โดยเปนไดท้ังในดานบวกและดานลบขึ้นอยูกับการเปล่ียนแปลงทางบัญชีดังกลาว

วาสงผลกระทบอยางไรตอมูลคาของบริษัท 

ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพยเปนหนึ่งในผลตอบแทนจากการลงทุนท่ี

ผูลงทุนคาดหวัง ซ่ึงเกิดจากการนําราคาหุนท่ีขายไดหักดวยราคาหุนท่ีซ้ือมา ซ่ึงโดยธรรมชาติ

ของผูลงทุนนั้นตองการผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุด ดังนั้น การท่ีจะทราบถึงทิศทางการเปล่ียนแปลง

ของราคาหลักทรัพยจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ ผูลงทุนจึงควรใชเครื่องมือในการวิเคราะหท่ีสามารถ

แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental analysis) และการ

วิเคราะหปจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) สําหรับการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานนั้นจะใช

ขอมูลภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย และขอมูลภายใน ไดแก ขอมูลผลการดําเนินงาน

ของบริษัท ซ่ึงเปนอัตราสวนทางการเงินท่ีนักลงทุนนิยมใชในการพิจารณาเลือกหลักทรัพยท่ีจะ

ลงทุน ดังเชนงานวิจัยของแกวมณี อุทิรัมย (2556) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง

การเงินกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พบวา อัตราสวนทางการเงินสวนใหญมี

ความสัมพันธกับผลตอบแทนท่ีคาดหมายของหลักทรัพย ซ่ึงสามารถใชอัตราสวนทางการเงิน

มาเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยได โดยอัตราสวนทางการเงิน

ดังกลาว ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E)  อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตาม

บัญชี (P/BV) อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (DY ratio)  อัตรากําไรสุทธิ (NPM)  อัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  (ROE) ซ่ึงมี

ความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีไดแสดงใหเห็นวาการพิจารณา

ปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพยเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย และจาก

การศึกษาหลักทรัพยในกลุมธนาคารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยพบวาอัตราสวนทาง
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การเงินมีความสัมพันธโดยตรงตอราคาของหลักทรัพยเชนกัน ดังนั้นหากผูลงทุนมีความรอบรู

และทําการศึกษาขอมูลอัตราสวนทางการเงินของหลักทรัพยเปนอยางดีจะทําใหผูลงทุน

สามารถเลือกลงทุนในหลักทรพัยท่ีมีระดับอัตราผลตอบแทนสอดคลองกับความตองการของผู

ลงทุนภายใตระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตามงานวิจัยในอดีตเปน

การศึกษาเพียงบางกลุมอุตสาหกรรมเทานั้น ซ่ึงในตลาดหลักทรัพยมีหลักทรัพยใหเลือกรวมกนั

ท้ังส้ิน 8 กลุมอุตสาหกรรมแยกยอยเปน 29 หมวดธุรกิจ ผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดตาม

ความสนใจในแตละบุคคล แตหลักทรัพยในกลุม SET50 เปนหลักทรัพยท่ีไดรับความนิยมจาก

ผูลงทุนเปนจํานวนมาก มีปริมาณการซ้ือขายหนาแนนในแตละวัน และการจะเขาไปอยูในกลุม

นี้ไดตองผานการพิจารณาตามเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยกําหนดไวกอน จึงทําใหนักลงทุนเกิด

ความม่ันใจไดวาหากลงทุนในหลักทรัพยกลุมนี้วาจะไดรับผลตอบแทนเปนท่ีพึงพอใจ  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจเลือกศึกษาความสัมพันธอัตราสวนทางการเงินกับอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจาก

อัตราสวนทางการเงิน 6 ตัวแยกเปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมอัตราสวนมูลคาทางการตลาด 

ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน และ

อัตราเงินปนผลตอราคาตลาด และกลุมอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ไดแก 

อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือ

หุน โดยคาดหวังวาผลการศึกษาจะเปนประโยชนโดยตรงตอนักลงทุนในการใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจลงทุนและอางอิงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน

และอัตราผลตอบแทนในหลักทรัพยกลุมอ่ืนสําหรับหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อีกท้ังจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิเคราะหท่ี

ประยุกตใชประกอบการวิเคราะหขอมูลและแนะนําผูลงทุนตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินแบบรายตัวและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินแบบโดยรวมและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. อัตราสวนทางการเงินแบบรายตัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจาก
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การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. อัตราสวนทางการเงินแบบโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหไดขอมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและมีความ

เกี่ยวของโดยตรงกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยประเทศ

ไทยเพ่ือเปนประโยชนตอนักลงทุนในการใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

2. ทําใหไดผลการศึกษาทิศทางและระดับความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงิน

สําคัญท่ีมีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเพ่ือเปนประโยชนตอนักลงทุนในการใชวิเคราะหขอมูลทางการเงินและวาง

แผนการลงทุนใหไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไดผลตอบแทนท่ีดีขึ้น อีกท้ังยังสามารถ

นําไปใชอางอิงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและอัตราผลตอบแทน

ในหลักทรัพยกลุมอ่ืนตอไป  ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิเคราะหท่ีประยุกตใช

ประกอบการวิเคราะหขอมูลและแนะนําผูลงทุน ตลอดจนผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนว

ทางการดําเนินธุรกิจเพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของอัตราสวนทางการเงินในการใชเปน

เครื่องมือวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะชวยดึงดูดกลุมนักลงทุน

ใหมาลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทมากขึ้นตอไป 
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กรอบแนวความคิด 

 

        (+) 

                   

      

                   (+) 

               

       (+) 

 

       (+) 

   

      (+) 

              

           

   (+)   (+) 

แนวคิด 

แนวคิดในการศึกษาความสัมพันธอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ

ตางๆ ไดแก 

สํานักงานบัญชีชัวรแทคแอคเคานติ้ง (2554) ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถแบง

ออกไดเปน 4 รูปแบบ ไดแก รายไดตามปกติ เชน ดอกเบ้ียหรือเงินปนผลสําหรับการลงทุนใน

พันธบัตรหรือหุนตางๆ  กําไรจากการซ้ือขายหุนในกรณีท่ีขายหุนสามัญไดราคาท่ีสูงกวาราคาท่ี

ซ้ือมา  คาเชาในท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพยและนําไปใหผูอ่ืนเชาไดรายไดเปนคาเชา และ

ผลตอบแทนอ่ืนๆ เชน สิทธิการออกเสียงเลือกคณะกรรมการของบริษัท โอกาสไดรับเลือกเปน

ผูบริหารในการกําหนดนโยบายของบริษัท และสิทธิในการซ้ือขายหุนใหมไดในราคาพิเศษใน

กรณีลงทุนในหุนสามัญ 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดท่ีทําหนาท่ี

เช่ือมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูท่ีตองการเงิน ซ่ึงเปล่ียนเงินออมไปเปนการลงทุน ท้ังใน

ระบบของการใหสินเช่ือและการพัฒนาหลักทรัพยหลัก นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีในการซ้ือขาย

หรือแลกเปล่ียนเงินตราดวย  จึงอาจกลาวไดวาตลาดการเงินหมายถึงตลาดท่ีอํานวยความ

สะดวกในการโอนหรือเปล่ียนมือของสินทรัพยทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง    

อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน 

(P/E) 

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง

บัญชีตอหุน (P/BV) 

อัตราเงินปนผลตอราคาตลาด (DY) 

อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม 

(ROA) 

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน 

(ROE) 

อัตราผลตอบแทนจาก

ก า ร ล ง ทุ น ห ลัก ท รั พ ย

ก ลุ ม  SET50  ใ นต ล า ด

หลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 
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สุมาลี อุณหะนันทน (2549) ในการประเมินมูลคาหุนสามัญในรูปของอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากกําไรสวนตางของราคา โดยไมไดคํานึงถึงผลตอบแทนในสวน

ของเงินปนผลใชสูตรดังตอไปนี้ 

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i (Ri) 

Ri = [(Pit – Pit-1)/Pit-1] *100 

The Institute of Chartered Accountants of India (2013); จตุพร ตังคธัช (2557) สําหรับ

สูตรท่ัวไปในการคํานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจากตนทุนของหุนสามัญโดยรวม

ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลเขาไปดวย ดังนี้ 

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i (Ri) 

Ri = [((Pit – Pit-1)/ Pit-1 + (Dit/Pit-1)] *100 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2557) ไดจัดทําดัชนีราคา SET50 Index และ 

SET100 Index ซ่ึงตางเปน Composite Index และมีคาดัชนีเริ่มตน 1,000 จุดเพ่ือใชเปนดัชนี

ราคาหุนสําหรับแสดงระดับและความเคล่ือนไหวของราคาหุนสามัญ 50 และ 100 ตัวท่ีมีมูลคา

ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง โดยมีสภาพคลองในการซ้ือขายสูงและสมํ่าเสมอ

และมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยผานเกณฑท่ีกําหนดการปรับรายการหลักทรัพย ซ่ึงมีการ

กําหนดใหพิจารณาปรับรายการหลักทรัพยท่ีใชในการคํานวณ SET50 Index และ SET100 

Index ทุก 6 เดือนเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นกับ

ภาวะการณในตลาดหลักทรัพย ไดแก บริษัทจดทะเบียนเขาใหมหรือการเพ่ิมทุนของบริษัทจด

ทะเบียนซ่ึงอาจสงผลใหหุนสามัญบางตัวท่ีไมไดถูกคัดเลือกมากอนมีคุณสมบัติครบถวนขึ้น

และสามารถนํามาใชในการคํานวณ SET50 Index และ SET100 Index ได 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2557) การวิเคราะหขอมูลบริษัทเปนขั้นสุดทายของ

การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือใชคัดเลือกบริษัทท่ีมีความเหมาะสมตอการลงทุน 

โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Approach) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีใชเพ่ือการประเมินระดับความสามารถของบริษัทในดานตางๆ โดย

ไมใชขอมูลท่ีเปนตัวเลข แตเปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบริษัท ลักษณะการ

ดําเนินงานของบริษัท แผนงานท่ีบริษัทคาดวาจะดําเนินการในอนาคต การเช่ือมโยงผลกระทบ

ของภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่ีมีตอธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลบริษัทในเชิงคุณภาพจึงมี

ความสําคัญอยางมากท่ีจะชวยใหผูลงทุนสามารถคาดการณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ

ปจจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีตอบริษัทได ซ่ึงเครื่องมือท่ีนิยมใชในการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพไดแก BCG Matrix และ SWOT Analysis  และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

(Quantitative Approach) ซ่ึงเปนการวิเคราะหขอมูลโดยประเมินจากตัวเลขท่ีเช่ือถือไดเพ่ือใช
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ในการบงบอกถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงท่ีผาน ซ่ึงเครื่องมือสําคัญท่ีนิยมใชและ

ชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ อัตราสวนทางการเงิน ซ่ึงปกติการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงินจะชวยใหนักลงทุนเขาใจบริษัทในดานตางๆ ไดแก สภาพคลอง 

ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร และ

ความสามารถในการกอหนี้ มากขึ้นโดยนักลงทุนมักนิยมใชอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน 

(P/E)  และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) รวมถึงอัตราเงินปนผลตอราคา

ตลาด (Dividend Yield Ratio) เนื่องจากการเปนอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกันอยาง

ใกลชิดกับราคาของหลักทรัพย 

กิตติพันธ คงสวัสดิเกียรติและคณะ (2557); El-Dalabee  (2013); Tsuj (2014); 

Swarnalatha and Dhinesh  (2014) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือวิเคราะหงบ

การเงินเพ่ือศึกษาความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางตัวแปรในงบการเงินตางๆ ท่ีเปนรายงาน

ทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตางๆ และประเมินประสิทธิภาพของผลการ

ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซ่ึงสามารถนําไปชวยในการพิจารณาความสัมพันธเชิง

คุณภาพไดดวย โดยสามารถนําอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบกับขอมูลของตัวเองในปตางๆ  

หรือเปรียบเทียบกับคาอุตสาหกรรมเดียวกันในมวลรวมโดยเฉล่ีย โดยคํานึงถึงขนาดและความ

เหมาะสมตางๆ ดวย และ เปรียบเทียบกับธุรกิจเดียวกันท่ีเปนตนแบบ (Benchmark)  ในป

เดียวกัน  

Brigham and Ehrhardt (2002: 86) อัตราสวนมูลคาทางการตลาดแสดงถึงราคาหุนตอ

กําไรของบริษัท กระแสเงินสด และมูลคาตามบัญชีตอหุน ซ่ึงชวยบอกถึงความคิดของนัก

ลงทุนท่ีมีตอผลดําเนินการท่ีผานมาและตอไปในอนาคตของบริษัท หากอัตราสวนทางการเงิน

ประเภทและกลุมอ่ืนบงช้ีถึงทิศทางท่ีดี อัตราสวนมูลคาทางการตลาดก็มักมีแนวโนมดีตามไป

ดวย โดยราคาหุนคาดวาจะสูงขึ้น 

อัตราสวนมูลคาทางการตลาดท่ีสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับราคาตลาดของ

หลักทรัพย ซ่ึงสอดคลองกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยในการศึกษาครั้งนี้ 

ไดแก 

อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (Price Earning (P/E) Ratio) 

ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน  หนวย: เทา 

               กําไรตอหุน 

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (Market-to-Book Value (P/BV) Ratio) 

  ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน    หนวย: เทา 

มูลคาทางบัญชีของหุนสามัญตอหุน 
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อัตราเงินปนผลตอราคาตลาด (Dividend Yield Ratio: DY) 

          เงินปนผลตอหุน         x100  หนวย: รอยละ 

ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน     

อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 

กําไรสุทธิ  x 100 หนวย: รอยละ 

  ขายสุทธิ  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (Returns on Assets: ROA) 

      กําไรสุทธิ      x 100 หนวย: รอยละ 

สินทรัพยรวมเฉล่ีย 

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Returns on Equity: ROE) 

      กําไรสุทธิ       x 100 หนวย: รอยละ 

สวนของผูถือหุน 

มลิวรรณ ปนทรายมูล (2551) ไดศึกษาอัตราสวนทางการเงินท่ีสามารถอธิบาย

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย โดยใชอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพของสินทรัพย อัตราสวนแสดงสภาพคลอง อัตราสวนแสดง

ความสามารถในการชําระหนี้ และอัตราสวนวัดมูลคาตลาด  ใชขอมูลหลักทรัพยท่ีอยูในกลุม 

SET50 ระหวางป 2545-2549 และใชวิธีทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผล

การศึกษา พบวา อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน อัตราสวนกําไรตอราคาตลาด 

อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตรากําไรสุทธิตอ

หุนสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย และเม่ือแยกการทดสอบเปนราย

กลุมอุตสาหกรรมพบวา อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน สามารถอธิบาย

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยไดถึง 4 กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุมเกษตรและอาหาร 

กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการ และกลุมทรัพยากร อัตราสวนกําไรตอราคา

ตลาด สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยได 2 กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุม

อสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมทรัพยากร สวนอัตราผลตอบแทนตอยอดขาย อัตรา

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตรากําไรสุทธิตอหุนนั้นสามารถอธิบายผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลักทรัพยไดเพียงบางกลุมอุตสาหกรรมเทานั้น 

ปยะ พังงา (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตรา

ผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 3 ประเภท ไดแกอัตราสวนราคาตลาดตอ
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มูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV ratio) อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E ratio) และอัตรา

การจายเงินปนผลตอหุน (DY ratio) กับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซ่ึงใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยในกลุม Set50 Index ระหวางป 2547 ถึงป 2550 รวม 16 ไตรมาส และใชการ

วิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ทดสอบความสัมพันธระหวางตัว

แปร  ผลการศึกษา พบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญท้ัง 3 ประเภทมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระดับท่ีต่ํามาก  

เสาวรส ตันติวงศกร (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในดัชนีเซ็ท 50 โดยมีวัถตุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยกับอัตราสวนทางการเงิน 6 ตัว ประกอบดวย อัตราสวนราคาตลาด

ตอกําไรสุทธิ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล 

อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรจากการ

ดําเนินงาน ซ่ึงใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยท่ีอยูในกลุม SET50 Index ระหวางไตรมาสท่ี 1 ของป 2546 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของป 

2550 และใชการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุดสําหรับทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษา พบวา อัตราสวนทางการเงินท่ีทําการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธกับ

ผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับ

ต่ํา โดยมีเพียงอัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิเทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับผลตอบแทน

หลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธาราทิพย สิริจินดา (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีอธิบายฐานะทางการเงินและผลดําเนินงานของ

บริษัทใน 4 มุมมองๆ ละ 1 อัตราสวน ไดแก ดานความสามารถในการทํากําไร ดาน

ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย ดานสภาพคลองทางการเงิน และดานมูลคาทางตลาด กับ

อัตราผลตอบจากการลงทุนในหลักทรัพย   และใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินและอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยโดยไมรวมบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมการเงินและบริษัทท่ีอยูระหวางฟนฟูการ

ดําเนินงานระหวางป 2549-2552 ผลการศึกษา พบวา อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี

ตอหุน (P/BV) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย สําหรับอัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
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และอัตรากําไรสุทธิ (NPM) ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย 

นราวิชญ นวลงาม (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับการ

เปล่ียนแปลงผลตอบแทนจากหลักทรัพย กรณีศึกษา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญใน

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของกลุมธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญในประเทศไทย ซ่ึงมีสวนแบงตลาดของกลุมโดยรวมท่ีคิดจากสินทรัพยสุทธิสูงถึง

รอยละ 62.73 ของตลาดท้ังหมด และเลือกศึกษา 5 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย  โดยเลือก

วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 5 ดาน ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสด อัตราสวนแสดงสภาพ

คลอง อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ

ทํากําไร และอัตราสวนการสรางหนี้ แบบรายไตรมาสระหวางันท่ี 31 มีนาคม 2547 ถึงวันที 30 

มิถุนายน 2552 เพ่ือศึกษาความสัมพันธกับอัตราเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยและใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการคาดการณเกี่ยวกับอัตราสวน

ทางการเงินท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย ซ่ึงเปนประโยชนตอการวาง

แผนการลงทุน ตัวแทนของนักลงทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสําหรับใช

วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานในการลงทุนหลักทรัพย   ซ่ึงใชสถิติไคสแควรของเพียรสันในการ

ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา ทุกอัตราสวนทางการเงินท่ีทําการศึกษา ไดแก อัตราเงิน

ปนผลตอราคาตลาด (DY Ratio) อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) ไมมีความสัมพันธกับการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญใน

ประเทศไทย ซ่ึงนักลงทุนไมสามารถนําเอาอัตราสวนตางๆ ดังกลาวมาใชประโยชนเพ่ืออางอิง

ในการพยากรณผลตอบแทนท่ีจะไดรับได 

ไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

ผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธ

และทิศทางของอัตราสวนทางการเงินท่ีใชในการพยากรณผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงอัตราสวนทางการเงินท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก อัตราสวน

เงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราการหมุนของสินทรัพย อัตราสวน

ผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนผลตอบแทน

ตอสินทรัพยถาวร อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวน

ราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี ใชขอมูลหลักทรัพย

ในกลุม SET50 ระหวางป 2550 ซ่ึงเปนปกอนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและป 2551 ซ่ึงเปนปท่ี



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

75 

 

เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ จํานวน 25 หลักทรัพย และใชสถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร

สัน (Pearson Correlation Coefficient) ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา กอนวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ มีเพียงอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุนท่ีมี

ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล และในชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มีอัตราสวน

ผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนราคาตลาด

ตอกําไรสุทธิตอหุนท่ีมีความสัมพันธกับผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย ท้ัง 3 รูปแบบ ไดแก 

อัตราผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากเงิน

ปนผล สวนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย 2 รูปแบบ คือ อัตราผลตอบแทนรวมและอัตราผลตอบแทนจากเงิน

ปนผล  และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี มีความสัมพันธกับผลตอบแทนในตลาด

หลักทรัพย 2 รูปแบบเชนเดียวกัน แตเปนอัตราผลตอบแทนรวมและอัตราผลตอบแทนจากการ

ขายหลักทรัพย 

Kheradyar (2011) ไดศึกษาอัตราสวนทางการเงินในฐานะตัวพยากรณเชิงประจกัษของ

ผลตอบแทนจากหลักทรัพย (Financial Ratios as Empirical Predicators of Stock Return) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือทดสอบบทบาทของอัตราสวนทางการเงินในฐานะตัวพยากรณเชิงประจักษ

ของผลตอบแทนจากหลักทรัพย ซ่ึงประกอบดวยอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (DY ratio) 

อัตราผลตอบแทนจากรายได (Earning yield: EY) และอัตรามูลคาทางบัญชีตอราคาตลาด 

(Book-to-market (B/M) Ratio) จากการศึกษาขอมูลหลักทรัพยใน Bursa Malaysia ระหวาง

เดือนมกราคม 2543 ถึงเดือนธันวาคม 2552  

ผลการศึกษา พบวา อัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทนจาก

หลักทรัพย โดยอัตรามูลคาทางบัญชีตอราคาตลาด (Book-to-market (B/M) Ratio) สามารถใช

พยากรณผลตอบแทนจากหลักทรัพยไดดีกวาอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (DY ratio) และ

อัตราผลตอบแทนจากรายได (EY ratio)  ซ่ึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (DY ratio) 

สามารถใชพยากรณไดดีกวาอัตราผลตอบแทนจากรายได (EY ratio) แตอัตราผลตอบแทนจาก

เงินปนผล (DY ratio) ไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณจากขอมูลทุติยภูมิท่ีมุงศึกษาความสัมพันธ

ระหวางอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญท้ัง 6 ตัว ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน 

(P/E) อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV)  อัตราเงินปนผลตอราคาตลาด 

(DY)  อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) และอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) ท่ีมีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม 
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SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยสอดคลองกับแนวคิดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (2557)  ท่ีกลาวไววานักลงทุนนิยมใชอัตราสวน P/E    P/BV และ Dividend 

Yield Ratio  ท่ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับราคาของหลักทรัพยในการวิเคราะหเพ่ือ

ตัดสินใจลงทุน รวมกับการใชอีก 3 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรท่ีมีความเหมาะสม

ตอการศึกษาประกอบกัน ซ่ึงเปนหลักทรัพยท่ีมีความนาเช่ือถือจากการมีสภาพคลองในการซ้ือ

ขายสูงและสมํ่าเสมอและมีสัดสวนผูถือหุนรายยอยผานเกณฑท่ีกําหนดการปรับรายการ

หลักทรัพย โดยเลือกศึกษาหุนสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยท่ีผานการคัดเลือก 50 

อันดับแรกและยังคงอยูในกลุม SET50 Index ติดตอกันอยางตอเนื่องตลอด 3 ประหวางเดือน

มกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2556 รวม 38 ตัวอยาง ซ่ึงขอมูลท่ีใชวิเคราะหเปนแบบรายไตร

มาสจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบนเว็บไซต http://www.setsmart.com รวม 12 ไตร

มาส  ซ่ึงสถิติตางๆ ท่ีใชวิ เคราะหขอมูล ประกอบดวย คาต่ําสุด (Minimum)  คาสูงสุด 

(Maximum) คาเฉล่ีย (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการ

วิเคราะหสหสัมพันธพหุของเพียรสัน (Pearson’s Multiple Correlation) 

สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา 

ใน 38 หลักทรัพยกลุม SET50 พบวา หลักทรัพย BJC มีอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดโดย

มีคาเฉล่ียท่ี 34.865%  ตามมาดวย  MAKRO มีคาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนท่ี 22.943%  และ 

DTAC มีคาเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนท่ี 21.619% ตามลําดับ TMB มีอัตราสวน P/E สูงท่ีสุด

โดยมีคาเฉล่ียท่ี 33.665 เทา BEC มีอัตราสวน P/BV สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 14.498 เทา DTAC 

มีอัตราสวน DY สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 10.850% SCB มีอัตราสวน NPM สูงท่ีสุดโดยมี

คาเฉล่ียท่ี 36.298%  BEC มีอัตราสวน ROA สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 58.276%  และ ADVANC 

มีอัตราสวน ROE สูงท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียท่ี 71.306% 

2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

อัตราสวนทางการเงินสําคัญ 3 ตัวท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดแก  อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน(P/E)  อัตราสวน

ราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) และอัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM)  อยางไรก็ตาม 

เม่ือศึกษาความสัมพันธของหลักทรัพยกลุม SET50 โดยรวมกลับไมพบความสัมพันธของทุก

อัตราสวนทางการเงินท่ีมีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตร

มาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแบบรายหลักทรัพย 

Pearson Correlation 
อัตราสวนทางการเงิน 

P/E  P/BV  DY  NPM ROA ROE 

ADVANC 0.022 -0.408 0.370 -0.229 -0.496 -0.472 

AOT -0.215 0.263 -0.595 -0.025 0.022 0.003 

BANPU 0.397 0.382 -0.297 0.352 0.150 0.182 

BAY 0.677 0.418 -0.508 0.314 0.286 -0.121 

BBL 0.683 0.512 -0.611 -0.097 -0.069 -0.446 

BCP 0.252 0.128 0.242 0.447 -0.133 -0.032 

BEC 0.343 -0.103 -0.123 -0.348 -0.387 -0.406 

BGH -0.070 -0.168 -0.117 -0.039 -0.227 -0.282 

BH 0.500 0.067 -0.187 0.247 -0.552 -0.423 

BIGC -0.438 -0.302 0.640 -0.333 -0.521 -0.311 

BJC -0.374 -0.370 0.538 0.662 0.528 -0.353 

BLA 0.015 0.298 0.275 0.034 0.239 0.303 

BTS -0.195 0.305 -0.718 -0.290 -0.116 -0.110 

CPALL 0.011 -0.173 0.295 0.152 0.330 -0.738 

CPF -0.024 0.265 0.066 0.254 0.211 0.191 

CPN 0.110 -0.053 -0.644 0.056 -0.204 -0.083 

DELTA 0.339 0.306 -0.405 0.092 0.364 0.367 

DTAC  -0.309 -0.302 0.315 0.677 0.213 -0.628 

EGCO 0.299 0.161 -0.222 0.188 0.586 0.483 

GLOW 0.000 -0.287 0.403 -0.056 -0.332 -0.367 

HMPRO -0.211 -0.011 -0.147 -0.577 0.134 -0.412 

IVL 0.159 0.029 -0.058 -0.164 -0.347 -0.337 

KBANK 0.678 0.349 -0.034 0.128 -0.770 -0.695 

KTB 0.526 0.320 -0.437 0.031 -0.534 -0.341 

LH 0.381 0.303 -0.298 -0.135 -0.506 -0.506 

MAKRO -0.182 -0.328 0.551 -0.260 -0.602 -0.605 

MINT -0.083 0.400 -0.692 0.158 0.289 0.260 
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PS 0.706 0.552 -0.594 0.103 -0.379 -0.429 

PTT 0.686 0.740 -0.681 0.448 0.152 0.153 

RATCH 0.435 0.291 -0.016 -0.020 0.349 0.296 

ROBINS -0.494 -0.454 0.533 0.258 -0.400 -0.683 

SCB 0.473 0.341 -0.428 -0.004 -0.060 -0.785 

SCC 0.154 0.291 -0.113 0.059 -0.048 -0.011 

SCCC 0.170 0.193 -0.140 -0.533 -0.146 -0.348 

TCAP 0.480 0.660 -0.587 -0.395 0.032 -0.435 

TMB 0.217 0.687 -0.376 0.228 -0.136 -0.094 

TOP 0.504 0.809 -0.484 0.460 0.146 0.187 

TUF 0.365 0.236 -0.072 0.102 0.088 0.122 

เชิงบวก (+) 27 26 11 22 17 11 

เชิงลบ (-) 11 12 27 16 21 27 

รวม 38 38 38 38 38 38 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 1 สรุปไดวามีเพียง 3 อัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

มากกวาครึ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 ไดแก P/E  P/BV และ NPM โดย P/E มี

ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมากท่ีสุด รวม 27 หลักทรัพย 

  

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแบบโดยรวม 

  Rate of Return P/E  P/BV  DY  NPM ROA ROE 

Pearson Correlation 1.000 0.082 0.064 0.008 -0.022 0.037 0.003 

Sig. (2-tailed)   0.079 0.172 0.859 0.641 0.426 0.941 

N 456 456 456 456 456 456 456 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   N = 38 หลักทรัพยๆ ละ 12 ไตรมาส 

จากตารางท่ี 2 สรุปไดวาทุกอัตราสวนทางการเงินไมมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนของแตละหลักทรัพยเปนสวนมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจาก

การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแบบรายตัว 

พบวา อัตราสวน P/E  P/BV และ NPM มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยมากกวาครึ่ง แสดงวาอัตราสวนท้ัง 3 ตัวนี้สูงขึ้นอาจเปนผลมาจากราคาตลาดของหุน

ท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีมีผลบวกตอ P/E และ P/BV และผลกําไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นท่ีมีผลบวกตอ NPM ก็จะทํา

ใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 เพ่ิมสูงตาม ซ่ึงนักลงทุนสามารถนําอัตราสวน 

3 ตัวนี้มาใชวิเคราะหและวางแผนการลงทุนใหไดอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใช P/E ในการพยากรณถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 ท่ีจะลงทุน

ไดแมนยํามากกวา P/BV และ NPM  เนื่องจากการมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยมากท่ีสุดถึง 27 หลักทรัพยและทําให P/E และ P/BV ไดรับความนิยมใช

วิเคราะหหลักทรัพยเพ่ือลงทุนท่ีสอดคลองกับแนวคิดของ Stowe, Robinson, Pinto and 

Mcheavey (2002: 183 อางถึงในสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย, 2557: 112) ในทางตรงกันขาม อัตราสวน DY  ROA และ ROE กลับมีความสัมพันธเชิง

ลบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย กลาวคือ การเพ่ิมขึ้นของเงินปนผลและกําไรสุทธิเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของ

สินทรัพยรวมและสวนของเจาของอาจทําใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 

ลดลงแทนหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามได จึงอาจพิจารณาไดวาอัตราสวน 3 

ตัวหลังนี้ไมมีความนาเช่ือถือในการนํามาใชวิเคราะหถึงการลงทุนในหลักทรัพยกลุม SET50 

เพ่ือใหไดผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไว 

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาแบบโดยรวมกลับไมพบความสัมพันธของท้ัง 6 อัตราสวน

ท่ีมีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซ่ึงอาจเปนผลมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก ความแตกตางของ

อุตสาหกรรม SET50 Index รวม 7 กลุม ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเงิน สินคาอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร 

บริการ และเทคโนโลยี   และความแตกตางของช่ือเสียง ขนาดองคกรหรือธุรกิจ และลักษณะ

การดําเนินงานในแตละบริษัทหรือหลักทรัพย ตลอดจนปญหาความสัมพันธกันเองของ

อัตราสวนตางๆ  ซ่ึงสงผลทําใหขอมูลทางการเงินอยางเชนอัตราสวนตางๆ ของแตละ

หลักทรัพยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานคอนขางสูงและแตกตางกัน เม่ือนําขอมูลดังกลาวมาทําการ

วิเคราะหรวมกันแบบโดยรวมจึงทําใหไมพบความสัมพันธระหวางตัวแปรและมีผลการศึกษาท่ี

แตกตางไปจากการศึกษาแบบรายหลักทรัพย  ผูวิจัยจึงตัดสินใจยึดผลการศึกษาความสัมพันธ
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ระหวางอัตราสวนทางการเงินแบบรายตัวและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม 

SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีความนาเช่ือถือเปนหลัก โดย

นํามาใชกําหนดกรอบแนวความคิดปรับปรุงใหมท่ีไดจากผลการศึกษา (Modified Model) 

ตอไป   ท้ังนี้ ผลการศึกษามีความสอดคลองผลการศึกษาของมลิวรรณ ปนทรายมูล (2551) ท่ี

ศึกษาอัตราสวนทางการเงินท่ีสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย 

กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา อัตราสวนมูลคาตลาด

ตอมูลคาทางบัญชีตอหุนสามารถอธิบายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยได แตไม

สอดคลองในสวนของอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนท่ีสามารถอธิบายถึงผลตอบแทน

จากการลงทุนในหลักทรัพยไดเชนกัน   ปยะ พังงา (2552) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวาง

อัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

พบวา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) และอัตราสวนราคาตลาดตอกําไร

ตอหุน (P/E) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยในระดับท่ีต่ํามาก แตไมสอดคลองในสวนของอัตราการจายเงินปนผลตอหุน (DY) ท่ีมี

ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระดับท่ี

ต่ํามาก  เสาวรส ตันติวงศกร (2552) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ

อัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในดัชนีเซ็ท 50 พบวา อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิมี

ความสัมพันธกับผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ธาราทิพย สิริจินดา (2553) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน

กับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย พบวา อัตราสวนมูลคาตลาดตอ

มูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตไมสอดคลองในสวนของอัตรากําไรสุทธิ (NPM) ท่ี

ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นราวิชญ 

นวลงาม (2553) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับการเปล่ียนแปลง

ผลตอบแทนจากหลักทรัพย กรณีศึกษา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศไทย พบวา 

อัตราเงินปนผลตอราคาตลาด (DY) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) และอัตรา

ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) ไมมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศไทย ซ่ึงนักลงทุนไม

สามารถนําเอาอัตราสวนตางๆ ดังกลาวมาใชประโยชนเพ่ืออางอิงในการพยากรณผลตอบแทน

ท่ีจะไดรับได แตไมสอดคลองในสวนของอัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) ท่ีไมมีความสัมพันธกับ

การเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญใน

ประเทศไทย และไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง
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การเงินกับผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ในชวงท่ีเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนในตลาด

หลักทรัพยท้ัง 3 รูปแบบ และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีมีความสัมพันธกับ

ผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย 2 รูปแบบ แตไมสอดคลองในสวนของกอนวิกฤตทาง

เศรษฐกิจท่ีพบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับอัตรา

ผลตอบแทนจากเงินปนผล และในชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีพบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอ

สินทรัพยและอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนใน

ตลาดหลักทรัพยท้ัง 3 รูปแบบ  

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับนักลงทุน 

นักลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยควรตระหนักเสมอวาระดับผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรับมักเพ่ิมขึ้นตามระดับความเส่ียงท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดรับกับแนวคิดของสํานักงานบัญชีชัวร

แทคแอคเคานติ้ง (2554) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระดับความเส่ียงท่ีสามารถรับไดและ

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู

ในระดับต่ําเม่ือหลักทรัพยดังกลาวมีอัตราสวน P/E และ P/BV ต่ํา ซ่ึงถือวาสามารถลงทุนใน

หลักทรัพยไดถูกแตก็จะมีแนวโนมท่ีจะไดรับผลตอบแทนท่ีไมสูงตามหลักแนวความคิด

พ้ืนฐาน “High risk  High return”   ดังนั้น หากอัตราสวนดังกลาวสูง ผูลงทุนอาจตัดสินใจเลือก

ซ้ือหุนในราคาท่ีสูงเม่ือมีความม่ันใจในความแข็งแกรงของบริษัทท่ีมีแนวโนมจะให

ผลตอบแทนท่ีสูงในอนาคต ยกตัวอยางจากผลการศึกษาท่ีพบวาคาเฉล่ียอัตราสวน P/E ของ 

BBL และ TMB เทากับ 11.764 และ 33.665 ซ่ึงแสดงวา 2 หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรม

ธุรกิจการเงินเดียวกันนี้มีโอกาสใหผลตอบแทนแตกตางกัน โดย TMB จะใหผลตอบแทนท่ีสูง

กวาและมีราคาหรือตนทุนในการลงทุนท่ีสูงกวา 

อยางไรก็ตามอัตราสวนดังกลาวยังไมสามารถใชเปนดัชนีบงช้ีถึงความคุมคาตอการ

ลงทุน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลดานอ่ืนๆ ใหเขาใจกอนตัดสินใจเลือกลงทุนดวย ท้ัง

อัตราสวนทางการเงินอ่ืนๆ อยางเชน NPM และ  PEG ท่ีเปนการเพ่ิมการประมาณคาการเติบโต

ของกําไรท่ีสอดรับกับสถานการณปจจุบันมากขึ้น รวมถึงอัตราสวนทางการเงินอ่ืนๆ และ

ขอมูลเชิงคุณภาพประกอบรวมกันดวย   

สําหรับนักลงทุนรายใหมท่ีเริ่มตัดสินใจเลือกลงทุนหลักทรัพยแตยังมีความรูความ

ชํานาญเกี่ยวกับวิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผนและตัดสินใจลงทุนสามารถนําวิธีการดําเนินการ
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ศึกษาและผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชประโยชนตอการวางแนวทางการลงทุนเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจไดงายและมากขึ้น 

2. ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 

ถึงแมการศึกษาในครั้งนี้จะบงช้ีวา P/BV เปนอัตราสวนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการวิเคราะหผลตอบแทนเชนกัน แตอัตราสวนดังกลาวนี้ยังมีขอจํากัดตามแนวคิดของ 

Stowe, Robinson, Pinto and Mcheavey (2002: 183 อางถึงในสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557: 129-130) ท่ีกลาวไววาอัตราสวนนี้คํานวณจากการใช

ขอมูลมูลคาทางบัญชีท่ีอาจทําใหมองขามรายการในงบกําไรขาดทุนท่ีมีผลกระทบอยางมากตอ

มูลคาทางธุรกิจในอนาคตได ผูบริหารบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจึงควรเอาใจใสในทุกดานพรอม

กัน ไมควรละเลยสวนใดสวนหนึ่งไป เนื่องจากทุกสวนมีความสําคัญและความเกี่ยวพันกันใน

การสรางความสําเร็จตอการดําเนินธุรกิจ 

นอกจากนี้ ผูบริหารสามารถนําวิธีการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกตใชศึกษา

และวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนเพ่ือให

สามารถใชขอมูลทางการเงินท่ีไดไปวางแผนการดําเนินงานสงผลทําใหผลการดําเนินงานมี

สวนชวยสงเสริมอัตราสวนทางการเงินสําคัญใหมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทน ซ่ึงจะ

ชวยสงเสริมความนาสนใจในการลงทุนตอหลักทรัพยของบริษัทและดึงดูดใหกลุมนักลงทุน

เลือกลงทุนมากขึ้น อีกท้ัง ผูบริหารยังสามารถใชขอมูลดังกลาวไปพยากรณผลการดําเนินงาน

ในอนาคตและวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทไดอีกดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

1. จากการศึกษาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุ พบวา อัตราสวน

ทางการเงินมีความสัมพันธเองโดยมีคา r มากกวา 0.80 เปนจํานวนมากเกือบทุกหลักทรัพย 

ยกเวน HMPRO  ท่ีไมปรากฏวาอัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกันเอง ในขณะท่ี

หลักทรัพย BANPU และ MAKRO มีอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกันเองมากท่ีสุดถึง 

9 คูเทากัน ซ่ึงอาจทําใหผลการศึกษามีความนาเช่ือถือลดลงไดและแสดงถึงนัยบางประการ

อยางเชนการใชอัตราสวนวิเคราะหขอมูลทางการเงินแทนกันได โดยรายละเอียดของ

ความสัมพันธกันเองของอัตราสวนทางการเงินตางๆ 

2. ควรทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินในกลุมอ่ืน รวมถึงการศึกษาหลักทรัพยกลุม 

SET100 และในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอเพ่ิมเติมเพ่ือไดขอมูลท่ีครอบคลุมมุมมองท่ี

หลากหลายมากขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบตอไป 
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3. ควรพิจารณาเลือกศึกษาขอมูลแบบรายเดือนรวมดวยเพ่ือทําการเปรียบเทียบผล

การศึกษาในเชิงลึกท่ีมีความละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการขยายขอบเขตดานชวงระยะเวลาของ

ขอมูลท่ีใชศึกษาจาก 3 ปเปน 5 ปเพ่ือใหไดประโยชนจากการศึกษาถึงแนวโนมทางการลงทุน

ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยท่ีมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ Smart Phone ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพ ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และเพ่ือศึกษาการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษา คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 7,980,000 คน ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลากจาก 50 เขต ใน

กรุงเทพมหานครฯ ใหเหลือ 5 เขต คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนเขตท้ังหมดไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวบขอมูลในการศึกษา สถิติ

ท่ีใชในการวิเคราะห  t-test (Independent Samples Test) F-Test (One-Way ANOVA) และการ

วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) กําหนดนัยสําคัญท่ี 0.05 

ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จากผลวิจัยครั้งนี้จากกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20-25 ป มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท/หางราน มีระดับรายไดอยูท่ี 15,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด  

ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตร สวนใหญในดานเพศ อายุ อาชีพ 

ระดับรายไดตอเดือน มีผลการทดสอบท่ีแตกตางกัน จะมีเพียงดานสถานภาพท่ีมีผลทดสอบท่ี

ไมแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดใน

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด กับการ
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ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน ผลการทดสอบพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แสดงวาปจจัย

สวนประสมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 

 

คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ, Smart Phone 

 

Abstract 

The study on factors that influence the decision making in purchasing Mobile Smart 

Phone of consumers in Bangkok, Thailand objectives are to explore the personal factors 

comprises of gender, age, occupation, monthly income and status, explore the mix marketing 

on product, prize, market channel, and market promotion, and to study the decision making in 

purchasing Mobile Smart Phone of consumers in Bangkok. The sample included in this study 

was the population in Bangkok 7,980,000 person. In this research, the researcher used the 

Simple Random Sampling by using a lucky draw of 5 districts from total of 50 districts in 

Bangkok, which estimated 10% of total districts and using the table of Taro Yamane (Suchat 

Prasithrathsinthu, 2005) with the 95% confidence interval and the error value at ± 5 level, 

arrived sample of 400 people. The questionnaires were used to collect the data. Statistical 

analysis used t-test (Independent Samples Test) F-Test (One-Way ANOVA) and Correlation 

Analysis with statistical significant at 0.05 level. 

The demographic data of respondents: The result of study in sample total of 400 

people found that most of sample were female, at the age range of 20-25 years, occupation 

are the employee of company/store, monthly income is 15,001-20,000 baht and single status. 

The testing of hypotheses on the demographic factors found mostly in terms of sex, 

age, occupation, and monthly income found different in result except the status factor that 

found no different result. The result on hypotheses testing of the relationship between the 

marketing mix in terms of product, pricing, distribution channels and market promotion with 

the decision in purchasing a smart phone, the results showed that there is the same direction 

of relationships, which mean the marketing mix factors have an association with the decision 

making in purchasing a smart phone. 

Keywords: Marketing mix, Decision making, Smart Phone 
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1. บทนํา 

ปจจุบันความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนส่ิง

อํานวยความสะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการ

เสริมปจจัยพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตไดอยางดีและผลักดันใหมีการพัฒนาระบบติดตอส่ือสารท่ี

เปนส่ิงจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต

ของคนยุคใหม ท่ีตองการความสะดวกสบายมีความรวดเร็วในการติดตอส่ือสารทางโทรศัพท 

จึงไมอาจปฏิเสธไดวาโทรศัพทเปนเครื่องมือส่ือสารท่ีมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันคน

ท่ัวไปในสังคมซ่ึงในปจจุบันโทรศัพทไดถูกพัฒนาใหมีความทันสมัยและตรงกับความตองการ

ของลูกคามากขึ้น  ทําใหลูกคามีทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทตามรุนท่ีตนเองสนใจ 

และโทรศัพทท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันคือสมารทโฟนท่ีมีเทคโนโลยีและซอฟตแวรใหมๆ  

ผลิตออกมาไดตรงใจผูบริโภคอยางตอเนื่อง  และมีวางจําหนายไปอยางแพรหลายทําให

สินคาเขาถึงลูกคาในหลายชองทาง ซ่ึงทําใหลูกคาหรือผูใชบริการสามารถเปรียบเทียบราคา

สินคาและบริการกอนการตัดสินใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคาและบริการมากขึ้น ในขณะท่ีผูขายเองก็

ใชขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากลูกคามาเปนประโยชนตอการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือใหตรง

กับความตองการของลูกคาและตอบสนองไดอยางรวดเร็วเชนกัน ดังนั้นองคกรสวนใหญจึงมี

การนําแนวคิดทฤษฎีทางดานปจจัยทางการตลาดหรือหลัก 4P เขามาชวย ซ่ึงประกอบไปดวย 

(ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2549) 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสรางความพึงพอใจแก

ลูกคาโดยการสนองความตองการผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมก็ไดผลิตภัณฑ

ประกอบดวยสินคาบริการและความคิดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลคา 

(Value) ในสายตาของลูกคาจึงทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

2. ราคา (Price) หมายถึงมูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินอันเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา

ในการตัดสินใจซ้ือผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาของผลิตภัณฑถา

มูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือ 

 3.  ชองทางการจัดจําหนาย(Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย

สถาบันและกิจกรรมการเคล่ือนยายผลิตภัณฑไปยังตลาดโดยสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสู

ตลาดเปาหมายก็คือสถาบันทางการตลาดสวนกิจกรรมในการกระจายสินคาประกอบดวยการ

ขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล

ผลิตภัณฑระหวางผูซ้ือกับผูขายเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอส่ือสารอาจใช
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พนักงานขายทําการขายโดยตรง (Personal Selling) หรือใชส่ือเปนเครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสาร (Non-personal Selling) 

จากความสามารถของสมารทโฟนและการแขงขันทางการตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทําให

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรรมและปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนผูบ

ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯซ่ึงผลจากการศึกษาจะทําใหทราบขอมูลท่ีเปนประโยชน

เกี่ยวกับพฤติกรรรมและปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนและเปนแนวทาง

สําหรับผูประกอบหรือผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจและการทํา

การตลาดของสมารทโฟนได 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และ

สถานภาพท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

 3. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 7,980,000 คน ใน

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใช

วิธีการจับฉลากจาก 50 เขต ในกรุงเทพมหานครฯ ใหเหลือ 5 เขต คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวน

เขตท้ังหมด 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้ งนี้คือ “แบบสอบถาม 

(Questionnaire)” โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม 4  ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปน (Check-List) 

ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเลือกสมารทโฟ

นของผูบริโภค ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

การสงเสริมการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
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 ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟน ของผูบริโภค ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open End) 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามระหวางระยะเวลา 

พฤศจิกายน – ธันวาคม จํานวน 400 ชุด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 

Sampling) 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การหาคารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดและการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภค 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน โดยใชคาสถิติ One Way ANOVA ใชในการทดสอบ

คาความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางท่ีมากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางสมมติฐานระหวางปจจัยสวนบุคคล เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สมารทโฟน 

3. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ Correlation 

Analysis วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 

4. ผลการวิจัยและขอวิจารณ 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล จากการสํารวจขอมูลสวนบุคคล

พบวา 

กลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20-25 ป มีอาชีพ

เปนพนกังานบริษัท/หางราน มีระดับรายไดอยูท่ี 15,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภค 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(N=400) 

ผลความคิดเห็น 

x  S.D. แปลความ 

1. ดานผลิตภัณฑ 4.29 0.79 มาก 

2. ดานราคา 4.21 0.85 มาก 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.89 0.89 มาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 4.26 0.77 มาก 

รวม 4.16 0.82 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x = 4.16) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดานท่ีสอบถาม เชน ดาน

ผลิตภัณฑ ( x = 4.29) ดานสงเสริมการตลาด ( x = 4.26) ดานราคา ( x = 4.21) ดานชวง

ทางการจัดจําหนาย ( x = 3.89) ตามลําดับ 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภค 

 

ปจจัยการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภค 

(N=400) 

ผลความคิดเห็น 

x  S.D. แปลความ 

1. การรับรูถึงความตองการ 4.34 0.70 มาก 

2. การคนหาขอมูล   3.99 0.88 มาก 

3. การประเมินทางเลือก   4.20 0.74 มาก 

4. การตัดสินใจซ้ือ 3.97 0.94 มาก 

5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 4.31 0.72 มาก 

รวม 4.16 0.79 มาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนภาพรวม อยูในระดับ

มาก ( x = 4.16)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดานท่ีสอบถาม เชน 

ดานการรับรูถึงความตองการ ( x = 4.34) ดานความรูสึกภายหลังการซ้ือ ( x = 4.31) ดานการ

ประเมินทางเลือก ( x = 4.20) ดานการคนหาขอมูล ( x = 3.99) และดานการตัดสินใจซ้ือ ( x = 

3.97) ตามลําดับ 
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ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และ

สถานภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนท่ีแตกตางกัน ผลการวิเคราะหการทดสอบ

สมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตรสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสอบ 

- เพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนท่ี

แตกตางกัน 
แตกตางกัน 

- อายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนท่ี

แตกตางกัน 
แตกตางกัน 

- อาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟน

ท่ีแตกตางกัน 
แตกตางกัน 

สมมติฐานงานวิจัย (ตอ) ผลการทดสอบ (ตอ) 

- ระดับรายไดท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สมารทโฟนท่ีแตกตางกัน 
แตกตางกัน 

- สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารท

โฟนท่ีแตกตางกัน 
ไมแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 

ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาดสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 

สมมติฐานงานวิจัย ผลการทดสอบ 

ป จ จั ย ส ว น ป ร ะ สม ก า ร ต ล า ด ใ น ด า น ผ ลิต ภั ณ ฑ  มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
มีความสัมพันธ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานราคา มีความสัมพันธ

ตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
มีความสัมพันธ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย 

มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
มีความสัมพันธ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
มีความสัมพันธ 
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5. การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟ

นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถอภิปรายไดดังนี ้

1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนท่ีแตกตางกัน 

1.1  ผลการวิเคราะหพบวา เพศ ท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟ

นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดานการรับรูถึงความตองการ มีความแตกตางอยาง

มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนในดานการคนหาขอมูล  การประเมินทางเลือก  การตัดสินใจซ้ือ 

และความรูสึกภายหลังการซ้ือไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 118-

123) ท่ีกลาววา เพศเปนตัวแปรทางดานประชากรศาสตรตัวหนึ่งท่ีใชแพรหลาย เนื่องจากความ

ตองการของผูบริโภคหรืออัตราการใชผลิตภัณฑ จะมีความเกี่ยวของอยางสูงกับตัวแปร

ประชากรศาสตร 

1.2 ผลการวิเคราะหพบวา อายุท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนข

องผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในการตัดสินใจซ้ือ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ 0.05 สวนในดานการรับรูถึงความตองการ ดานการคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก 

และความรูสึกภายหลังการซ้ือไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 85-94) 

กลาววา อายุท่ีแตกตางกันมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน 

1.3 ผลการวิเคราะหพบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟ

นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดานการรับรูถึงความตองการ และดานการคนหา

ขอมูล มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนในดานการประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลังการซ้ือไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน 

(2541: 85-94) กลาววาอาชีพแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา และ

บริการท่ีแตกตางกัน 

 1.4 ผลการวิเคราะหพบวา ระดับรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดานการคนหาขอมูล มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนในดานการรับรูถึงความตองการ ดานการประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลังการซ้ือไมแตกตางกันซ่ึงสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรี

รัตน (2541: 85-94) กลาววาโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือ รายไดของบุคคล ซ่ึงมีผลตอ

อํานาจการซ้ือและทัศนคติเกี่ยวกับการใชจายเงิน 
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 1.5 ผลการวิเคราะหพบวา สถานภาพท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

สมารท    โฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวาสถานภาพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารท

โฟนในทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของ สุพิน   จินดาหลวง (2552) ได

ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีการเลือกใชระบบโทรศัพท เคล่ือนท่ีของ

ผูบริโภคในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” พบวาเม่ือเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การเลือกใชระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีตามเพศและรายได พบวา เพศและรายไดท่ีตางกัน มีปจจัย

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีแตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 

 2.1 ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดในดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด กับการ

ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวา มีความสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทุกดาน ไดแกดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงดานท่ีใหใหคา

ความสัมพันธสูงท่ีสุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ 

หวนศรี (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน

จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีประกอบ

ไปดวย ปจจัยดานราคา ดานตัวผลิตภัณฑ ดานสถานท่ี และดานการสงเสริมการขาย รวมท้ังผล

การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและปญหาของผูบริโภคท่ีมีผลตอการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวดั

พะเยา จําแนกตามอาชีพและรายไดนั้น พบวาตัวแปรท้ังสองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค 

และรายไดเปนตัวกําหนดความตองการของผูบริโภค 

6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาอิสระดําเนินจนสําเร็จลุลวงได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.

รุจาภา แพงเกษร ซ่ึงไดรับเปนอาจารยท่ีปรึกษา พรอมไดสละเวลาอันมีคาเพ่ือตรวจสอบแกไข

ขอบกพรองตางๆ และใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาฉบับนี้มาโดยตลอด 

รวมท้ังอาจารยทุกทานท่ีเคยอบรมส่ังสอนใหความรูแกผูวิจัย 
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาหลักทรัพย 

กรณีศึกษา หลักทรัพยเอม็ เอ ไอ ระหวางปพ.ศ. 2552-2557 

(RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND 

STOCK PRICES: A CASE STUDY OF THE MARKET 

FOR ALTERNATIVE INVESTMENT (MAI) 

FOR THE YEARS 2009-2014) 
 

ชยวินท บุญมี 4

5   ดร. ภัทรณัชชา  โชติคณุากิตต ิ6

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

 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน 9 ตัว 

ไดแก P/B    BVPS   EPS  Current Ratio  D/E   NPM   ROA  ROE  และ Total Assets 

Turnover กับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  36  ตัวอยาง ซ่ึงเปนหลักทรัพยท่ีแสดงราคาปด ณ วัน

ทําการสุดทายของแตละไตรมาสและอัตราสวนทางการเงินครบท้ัง 9 ประเภทท่ีเลือก

ทําการศึกษาและครบทุกไตรมาสตลอดชวงระยะเวลาระหวางไตรมาสท่ี 3 ในปพ.ศ.2552 ถึง

ไตรมาสท่ี 2 ในปพ .ศ .2557 รวม 20 ไตรมาสเปนระยะเวลา  5 ป  บนเว็บไซต 

http://www.setsmart.com  

ผลการศึกษา พบวา อัตราสวน P/B ของหลักทรัพย ADAM มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 

13.749 เทา อัตราสวน BVPS ของหลักทรัพย TMW มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ  27.182 บาทตอหุน   

อัตราสวน EPS ของหลักทรัพย TMW มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 0.875 บาทตอหุน   อัตราสวน 

Current Ratio ของหลักทรัพย BROOK มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 17.764 เทา   อัตราสวน D/E 

ของหลักทรัพย TIES มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 66.104 เทา   อัตราสวน NPM ของหลักทรัพย AF 

มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 26.842%  อัตราสวน ROA และ ROE ของหลักทรัพย BOL มีคาเฉล่ีย

สูงสุด เทากับ 30.211% และ 34.489% ตามลําดับ   และอัตราสวน Total Assets Turnover ของ

หลักทรัพย UKEM มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 1.979 เทา   ในขณะท่ีราคาปดของหลักทรัพย TMW 

มีคาเฉล่ียสูงสุด เทากับ 23.025 บาทตอหุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อัตราสวน P/B มี

                                                             
5 นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ   

   มหาวิทยาลัยรังสิต 
6 อาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ความสัมพันธ (เชิงบวก) มากท่ีสุดกับราคาหลักทรัพยสวนใหญ (32 หลักทรัพย) ตามมาดวย

อัตราสวน  BVPS ซ่ึงมีความสัมพันธ (เชิงบวก) มากท่ีสุดกับราคาของ 2 หลักทรัพย และเม่ือ

ทดสอบความสัมพันธโดยรวม พบวา อัตราสวนทางการเงินสวนใหญมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แต  D/E ไมมีความสัมพันธกับ

ราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ, อัตราสวนทางการเงิน, ราคาหลักทรัพย 

 

ABSTRACT 

This study had objectives to study relationship between 9 financial ratios, including 

P/B, BVPS, EPS, Current Ratio, D/E, NPM, ROA, ROE, and Total Assets Turnover and 

stock prices of 36 MAI securities, in which their closing prices were available on last trading 

day of each quarter and their mentioned financial ratios could be accessed for each quarter in 

consecutive five years from the 3rd quarter of 2009 till 2nd quarter of 2014 via the website 

“http://www.setsmart.com”.  

Findings revealed that P/B ratio of ADAM had the highest mean with 13.749 times;  

BVPS ratio of TMW had the highest mean with  27.182 baht per share; EPS ratio of TMW 

had the highest mean with 0.875 baht per share; Current ratio of BROOK had the highest 

mean with 17.764 times; D/E ratio of TIES had the highest mean with 66.104 times; NPM 

ratio of AF had the highest mean with 26.842%; ROA and ROE ratios of BOL had the 

highest mean with 30.211% and 34.489% respectively; Total Assets Turnover of UKEM had 

the highest mean with  1.979 times.   Meanwhile, closing price of TMW had the highest 

mean with 23.025 baht per share.  Results of hypothesis testing indicated that P/B ratio had 

positive relationship with stock prices in MAI the most (32 securities), followed with BVPS 

ratios for 2 securities.  And, the whole results showed that major financial ratios had 

relationship with stock prices in MAI at statistical significance level of 0.05 but D/E ratios 

had no relationship with stock prices in MAI at statistical significance level of 0.05. 

 

KEY WORDS:  MAI, FINANCIAL RATIOS, STOCK PRICES 
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บทนํา 

สภาวะอัตราเงินเฟอท่ีเพ่ิมขึ้นสวนทางกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีมีแนวโนมลดลง 

ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติการประกันเงินฝากแบบจํากัดการประกันวงเงินฝาก ทํา

การออมทรัพยกับธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินตางๆ ท่ีไดรับผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบ้ียเงินฝากไมคุมคาตอการลงทุนและมีความเส่ียงมากขึ้น  การลงทุนในตลาดหลักทรัพย

เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนท่ีมีความนาสนใจจากการไดรับผลตอบแทนท่ีมากกวาและ

หลายรูปแบบจากเงินปนผล ราคาหลักทรัพยท่ีเพ่ิมคา และสิทธิในการไดหุนหรือซ้ือหุนเพ่ิมใน

ราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด อยางไดก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพยจะมีความเส่ียงตามมาดวย 

ตลาดทุนนับวามีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรวมของ

ประเทศจากการเปนแหลงระดมเงินจากผูมีเงินออมและอํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยง

ระหวางผูมีเงินออมกับผูตองการใชเงิน โดยผูท่ีตองการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน

หรือหลักทรัพยในตลาดทุนเพ่ือขายใหบุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยท่ัวไปในตลาดแรก 

(Primary Market) เพ่ือไดเงินมาสําหรับใชในวัตถุประสงคตางๆ และมีตลาดรอง (Secondary 

Market) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีเปนแหลงกลางสงเสริมสภาพคลองใหแกหลักทรัพยท่ี

สามารถซ้ือขายเปล่ียนมือความเปนเจาของหลักทรัพยได  โดยตลาดทุนท่ีใหญและกวางขวาง

ท่ีสุดในประเทศไทยคือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: 

SET) ซ่ึงกิจการท่ีสามารถเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยไดตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลว

หลัง IPO ตั้งแต 300 ลานบาทขึ้นไปจนอาจกลายเปนปญหาท่ีทําใหธุรกิจท่ีมีศักยภาพจํานวน

มากแตมีทุนจดทะเบียนขนาดเล็กไมสามารถเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยได (อํานาจ โง

สวาง, 2557) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถือวาเปนแหลงสงเสริมการออมทรัพยและแหลงระดม

เงินทุนระยะยาวท่ีมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องท่ีไดจัดตั้งตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Market for 

Alternative Investment) ขึ้นเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 และเปดดําเนินการอยางเปนทางการ

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2542 ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเพ่ือสงเสริมแหลงเงินทุนใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียน

ชําระแลวหลัง IPO ไมนอยกวา 20 ลานบาทก็สามารถเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยได โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศ เนื่องจากการเปนรากฐานทางเศรษฐกิจหนึ่งท่ีสําคัญของประเทศ (ทิพวรรณ แมน

สํารวจการ, 2550: 1-2; อํานาจ โงสวาง, 2557) ซ่ึงครอบคลุมการดําเนินงานดานการผลิต การคา 

และการบริการ (พัชรา อุยเจริญ, 2553: 1)   โดยในป 2556 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมี

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 4,454,939.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.4 ของมูลคา
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ผลิตภัณฑมวลรวมท้ังหมดของประเทศ และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.8 (สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557)  ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เริ่มใชดัชนีตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai Index) เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2545 (ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ, 2557) 

และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากกอตั้งในป 2544 มีบริษัทจดทะเบียนเพียง 3 บริษัท โดยมี

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 427 ลานบาท  และมีมูลคาการซ้ือขาย  1,993 ลานบาท (เอ้ือ อุ

ปชฌาย, 2556: 2) แตเม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2558 มีบริษัทจดเทียนท้ังส้ิน 112 บริษัท และมีมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาด 423,538.86 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 99,089.43 จากป 2544  ท้ังนี้ ใน

ปพ.ศ.2557 มีมูลคาการซ้ือขาย 7,311,622.29 ลานบาท   เพ่ิมขึ้นรอยละ 366,765.10 จากป 2544 

ตามลําดับ (ตลาดหลักทรพัยเอ็ม เอ ไอ, 2558;  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558)  

เม่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอก็ถือเปนอีก

ชองทางการลงทุนสําหรับนักลงทุนท่ีตองการผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไวภายใตระดับความ

เส่ียงท่ียอมรับได ซ่ึงการลดความเส่ียงจากการไมไดรับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไวสามารถ

ทําไดจากการวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของตางๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมักนํา

ผลตอบแทนท่ีไดรับมาคํานวณหาราคาตลาดหรือตนทุนท่ียอมรับไดอยางเชนการใชอัตราเงิน

ปนผลและอัตราเติบโตมาคํานวณหาตนทุนของหุนสามัญสําหรับกิจการ เนื่องจากราคาตลาด

หรือตนทุนเปนปจจัยสําคัญท่ีใชในการพิจารณาถึงความเหมาะสมความคุมคาเพ่ือตัดสินใจ

เลือกลงทุน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้อัตราสวนมูลคาตลาดจึงไดนําราคาตลาดของหุนสามัญมารวม

วิเคราะหดวย ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/B) ซ่ึงเปนอัตราสวนแสดงราคา

หุนเทียบเทากับมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ (พูนศักดิ์ แสงสันตและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ, 

2552: 34-46) ท้ังนี้ อัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือท่ีนิยมใชวิเคราะหผลการดําเนินกิจการ

ของบริษัทหรือหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจําเปนตอผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ  โดย

ลักษณะการวิเคราะหมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใชขอมูลของผูมีสวนไดสวน

เสีย ไดแก   เจาหนี้การคาใหความสนใจในการวิ เคราะห อัตราสวนทางการเงินดาน

ความสามารถในการชําระหนี้ระยะส้ันของกิจการ ในขณะท่ีเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาวใหความ

สนใจในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานความสามารถในการชําระดอกเบ้ียและการ

ชําระคืนเงินตน  สําหรับนักลงทุนใหความสนใจในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดาน

ความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุน (พัชรา อุยเจริญ, 2553: 

1-2) 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ

ใชอัตราสวนทางการเงินวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทและหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซ่ึงอัตราสวนทางการเงินแตละประเภทแสดงผลการดําเนินงานในแตละ
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มุมมองแตกตางกันและยอมมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยแตกตาง

กันดวย   จึงเลือกทําการศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินครอบคลุมครบ 5 กลุม 

รวม 9 ประเภท ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Market-to-Book Value: P/B) 

อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (Book Value per Share: BVPS)  อัตราสวน

กําไรตอหุน (Earning per Share: EPS) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) อัตราสวน

ของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity: D/E)  อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit 

Margin: NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Returns on Assets: ROA) อัตราผลตอบแทน

สวนของผูถือหุน (Returns on Equity: ROE) และอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total 

Assets Turnover)  ท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดยผูวิจัยหวังเปน

อยางย่ิงวาผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนตอนักลงทุนท่ีสามารถนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดานการลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จากการ

เลือกใชอัตราสวนทางการเงินเพ่ือการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น อีกท้ัง ยังอาจจะเปนโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในดานการตรวจสอบและติดตาม

พฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนและการทํางานของผูบริหารบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยไดอีกดวย 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ

แบบรายหลักทรัพย  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ

แบบโดยรวม  

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Market-to-Book Value: P/B) มี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  

2. อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (Book Value per Share: BVPS) มี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ   

3. อัตราสวนกําไรตอหุน (Earning per Share: EPS) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย

เอ็ม เอ ไอ    

4. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ 

ไอ   
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5. อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity: D/E) มีความสัมพันธกับ

ราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ   

6. อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ   

7. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Returns on Assets: ROA) มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ   

8. อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Returns on Equity: ROE) มีความสัมพันธกับ

ราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ   

9. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) มีความสัมพันธกับ

ราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหไดผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและฐานทางการเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จําแนกตามอัตราสวนทางการเงินท่ีศึกษา ซ่ึงสามารถใช

เปนแนวทางในการพยากรณแนวโนมการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการท่ีจะเปน

ประโยชนตอนักลงทุนในการตัดสินใจวางแผนการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินแตละประเภทกับ

ราคาตลาดของหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซ่ึงเปนประโยชนตอนัก

ลงทุนหรือผูสนใจลงทุนท่ีสามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือก

ลงทุนได 

3. ทําใหไดขอมูลท่ีเปนโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการใชเปนขอมูลสวนหนึ่ง

ประกอบการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซ้ือขายหลักทรัพยของนักลงทุนและการ

ทํางานของผูบริหารบริษัทได 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

103 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา

หลักทรัพย กรณีศึกษา หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ระหวางปพ.ศ.2552-2557 ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ

ตางๆ ไดแก 

ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) จัดตั้งภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือเปนตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะ

ยาวของธุรกิจท่ีมีศักยภาพในการเติบโตและสงเสริมแหลงเงินทุนใหกับธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนชําระแลวหลัง IPO ไมนอยกวา 20 ลานบาทจึงสามารถเขาไป

ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยได โดยตองมีผลการดําเนินงานตอเนื่องไมนอยกวา 2 ปภายใตการ

จัดการของผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกันอยางนอย 1 ปกอนยื่นคําขอ  มีกําไรสุทธิในปลาสุด

กอนยื่นคําขอและมีกําไรสุทธิในงวดสะสมของปท่ียื่นคําขอ หรือมีมูลคาราคาตลาดของ

หลักทรัพยเกินกวา 1,000 ลานบาทในกรณีท่ีมีผลการดําเนินการเพียง 1 ป  และมีจํานวนผูถือ

หุนรายยอยหลังเสนอขายหุนใหแกประชาชนแลวไมนอยกวา 300 ราย ท้ังนี้ อัตราสวนการถือ

หุนของผูถือหุนรายยอยไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว อีกท้ังการเสนอขายหุนแก

ประชาชนจํานวนหุนท่ีเสนอขายตองไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว (ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย, 2557; อํานาจ โงสวาง, 2557) 

รัตนา พฤกษมาศวงศ (2546: 14-15 อางถึงในสุวัฒน จรดล, 2552: 7-8) ตลาดทางการเงิน

สามารถแบงออกไดตามประสิทธิภาพไดเปน 3 ระดับ ไดแก ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา ซ่ึงเปน

ตลาดท่ีใหขอมูลในอดีต ซ่ึงนักลงทุนไมสามารถใชคาดการณผลตอบแทนหรือคํานวณราคาใน

อัตราสวนทางการเงิน 

1. อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/B) 

2. อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (BVPS)  

3. อัตราสวนกําไรตอหุน (EPS) 

4. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

5. อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E) 

6. อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) 

7. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) 

8. อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) 

9. อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพยรวม (TA Turnover) 

 

 

ราคาหลัก 

ทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.set.or.th/&sa=U&ei=9JpYTbz7JMLtrAeC68ySBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGEIBcKgazJTHjlt0dZptzv14P5g�
http://www.google.co.th/url?q=http://www.set.or.th/&sa=U&ei=9JpYTbz7JMLtrAeC68ySBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGGEIBcKgazJTHjlt0dZptzv14P5g�
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อนาคตเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีเกินปกติ  ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพปานกลาง ซ่ึงเปนตลาดท่ีให

ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรสูสาธารณะ ทําใหราคาของหลักทรัพยมีการตอบสนองหรือปรับตัวตอ

ขาวสารอยางรวดเร็ว และตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ซ่ึงเปนตลาดท่ีสมบูรณท่ีนักลงทุนไดรับ

ขอมูลทุกประเภทเทาเทียมกัน โดยไมมีนักลงทุนรายใดผูกขาดการไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีผลตอ

ราคาหลักทรัพย จึงไมมีนักลงทุนรายใดสามารถไดผลตอบแทนท่ีเกินปกติ ราคาของหลักทรัพย

ในปจจุบันเปนราคาท่ีตอบสนองตอขอมูลภายในบริษัทหรือสะทอนตอขอมูลทุกประเภทเต็มท่ี 

นักลงทุนสามารถคาดคะเนราคาหุนจากงบการเงินท่ีไดรับ และความเส่ียงท่ีเกี่ยวของเปนหลัก 

กลาวคือ เปนตลาดท่ีราคาของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขอมูลของบริษัทท้ังขอมูลในอดีต

และขอมูลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย (2554); สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ 

(2554); ศันสนีย เทพปญญา (2554); พูนศักดิ์ แสงสันตและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2552: 

34-46); สุวัฒน จรดล (2552: 5-7); มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2554); เพชรี ศิริกิจจาขจร

(2554); ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2557) การวิเคราะหงบการเงินเปนการคนหา

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการจากงบการเงินของกิจการเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจทางการเงิน การวางแผน และควบคุมทางการเงิน ซ่ึงการวิเคราะหงบ

การเงินสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปน

เครื่องมือวิเคราะหงบการเงินท่ีแสดงความสัมพันธของขอมูลทางการเงินรายการหนึ่งกับอีก

รายการหนึ่ง หรือเพ่ือหาความสัมพันธระหวางทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตางๆ 

สําหรับใชประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ

กิจการ 

- อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Market-to-Book Value: P/B)     

ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน  = เทา     

มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน 

เปนอัตราสวนแสดงราคาหุนเทียบเทากับมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ ในมุมมองของ

กิจการ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีนอยกวา 1 แสดงวากิจการสรางความม่ังคั่ง

ใหแกผูถือหุนไมประสบความสําเร็จ แตในมุมมองของนักลงทุนกลับเปนผลดีจากการซ้ือหุน

สามัญไดถูก 

- อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (Book Value per Share: BVPS)  

  

สวนของผูถือหุนสามัญ   = บาท 

จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว  
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เปนอัตราสวนแสดงสวนของเจาของท่ีปรากฎตามมูลคาบัญชี ณ วันส้ินงวดหนึ่งสําหรับ

ผูถือหุนสามัญ 1 หุน 

- อัตราสวนกําไรตอหุน (Earning per Share: EPS) 

กําไรสุทธิของผูถือหุนสามัญ  = บาท 

จํานวนหุนสามัญท่ีเรียกชําระแลว 

เปนอัตราสวนแสดงสวนของกําไรท่ีผูถือหุนสามัญ 1 หุนจะไดรับในงวดหนึ่งๆ 

- อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 

สินทรัพยหมุนเวียน = เทา 

หนี้สินหมุนเวียน 

เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการชําระหนี้สินระยะส้ัน โดยใชเปนเครื่องช้ี

ฐานะทางการเงินระยะส้ันของธุรกิจ ถาอัตราสวนนี้มีคายิ่งสูง ยิ่งแสดงวาบริษัทมีความคลองตัว

มากและเจาหนี้ระยะส้ันมักใหความสําคัญตออัตราสวนนี้มาก เนื่องจากการแสดงถึงโอกาส

ไดรับชําระหนี้ 

 

- อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E) 

หนี้สินรวม   = เทา 

สวนของผูถือหุน 

เปนอัตราสวนท่ีใชแสดงโครงสรางของเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทวามี

สัดสวนของหนี้สินรวมของบริษัทเม่ือเทียบกับสวนของทุนหรือสวนของเจาของ เม่ือกิจการมี

กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการขายต่ําและมีความเส่ียงสูง แตยังแสดงถึงความสามารถในการ

ใชสินทรัพยสูงเม่ือกิจการสามารถดําเนินการไดมีกําไร 

- อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) 

กําไรสุทธิ x 100  = รอยละ 

ขายสุทธิ  

เปนอัตราสวนท่ีใชวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจาก

หักตนทุน คาใชจายตางๆ และภาษีเงินไดแลว  

- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือสินทรัพย (Returns on Investment: ROI หรือ 

Returns on Assets: ROA) 

กําไรสุทธิ      x 100 = รอยละ 

สินทรัพยรวมเฉล่ีย 
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เปนอัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการทํากําไรของเงินลงทุนท่ีมาจาก 2 สวนไดแก 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน 

- อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Returns on Equity: ROE) 

กําไรสุทธิ      x 100  = รอยละ 

สวนของผูถือหุน  

เปนอัตราสวนท่ีใชวิเคราะหและวัดผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน หรือเงินทุนท่ี

สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานใหเกิดผลตอบแทนแกผูถือหุน ซ่ึงเปน

เจาของกิจการ 

- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover) 

ขายสุทธิ  = เทา 

สินทรัพยรวมเฉล่ีย  

สุวัฒน จรดล (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา

ตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา อัตราสวนทางการเงิน 7 

ตัว ไดแก อัตราสวน Current Ratio,  D/E,  TIE,  NPM,  ROE,  P/E และ P/B มีความสัมพันธ

กับราคาหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ  แตอัตราสวน Quick Ratio,  

GPM,  ROA,  Receivable Account Turnover, DSO, Inventory Turnover, DSI, Fixed Assets 

Turnover, Total Asset Turnover,  DPS และ BVPS โดยอัตราสวน ROE มีความสัมพันธกับ

ราคาของหลักทรัพยมากท่ีสุดถึง 10 จาก 17 หลักทรัพย และเปนความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกัน จึงสามารถนํา ROE มาใชเปนตัวบงช้ีการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอได   

เอ้ือ อุปชฌาย (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา กําไรตอหุน (EPS) และดัชนีเอ็ม เอ ไอ มีความสัมพันธตอราคา

หลักทรัพยมากท่ีสุด 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเปนเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ   ซ่ึงมีท้ังหมด 112 หลักทรัพยและทําการศึกษา 36  

ตัวอยางแสดงราคาปด ณ วันทําการสุดทายของแตละไตรมาสและอัตราสวนทางการเงินครบท้ัง 

9 ประเภทท่ีเลือกทําการศึกษาและครบทุกไตรมาสตลอดชวงระยะเวลาระหวางไตรมาสท่ี 3 ใน

ปพ.ศ.2552 ถึงไตรมาสท่ี 2 ในปพ.ศ.2557 รวม 20 ไตรมาสเปนระยะเวลา 5 ป บนเว็บไซต 

http://www.setsmart.com โดยทําการศึกษาโดยใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสท้ังหมดและ

นําเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา 
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ไดแก คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชการ

วิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01   

สรุปผลการวิจัย 

อัตราสวนทางการเงินของ 36 หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอระหวางไตรมาสท่ี 3 ในปพ.ศ.2552 

ถึงไตรมาสท่ี 2 ในปพ.ศ.2557 พบวา 

P/B   หลักทรัพย ADAM มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 13.749 เทา) 

BVPS หลักทรัพย TMW มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 27.182 บาทตอหุน) 

EPS  หลักทรัพย TMW มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 0.875 บาทตอหุน) 

Current Ratio  หลักทรัพย BROOK มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 17.764 เทา) 

D/E  หลักทรัพย TIES มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 66.104 เทา) 

NPM  หลักทรัพย AF มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 26.842%) 

ROA  หลักทรัพย BOL มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 30.211%) 

ROE  หลักทรัพย BOL มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 34.489%) 

Total Assets Turnover  หลักทรัพย UKEM มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 1.979 เทา) 

ราคาปดหลักทรัพย TMW มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 23.025 บาทตอหุน) 

 อัตราสวนทางการเงินสวนใหญ ไดแก BVPS, EPS,  Current Ratio,  NPM,  ROA,  

ROE และ Total Assets Turnover  มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต P/B และ D/E ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ 

ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   โดย P/B มีความสัมพันธ (เชิงบวก) มากท่ีสุดกับ

ราคาหลักทรัพยสวนใหญ (32 หลักทรัพย) ตามมาดวยอัตราสวน  BVPS ซ่ึงมีความสัมพันธ 

(เชิงบวก) มากท่ีสุดกับราคาของ 2 หลักทรัพย 
 

ตารางที่ 1  แสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาปด

ของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบรายหลักทรัพย 

หลักทรัพย P/B BVPS EPS 
Current 

Ratio 
D/E NPM ROA ROE 

Total 

Assets 

Turnover 

ADAM 0.506  -0.196 0.263 0.019 0.460 0.339 0.280 0.072 -0.014 

AF 0.852  -0.158 -0.460 -0.004 -0.003 
-

0.342 

-

0.524 
-0.466 -0.179 
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BGT 0.830  -0.571 0.090 -0.447 0.708 0.352 0.464 0.580 0.247 

BOL 0.856  0.378 0.048 -0.377 0.349 
-

0.106 

-

0.424 
-0.014 -0.421 

BROOK 0.847  0.827 0.427 -0.076 0.567 
-

0.134 
0.466 0.529 0.403 

BSM 0.947  0.607 0.583 0.455 0.093 0.552 0.825 0.798 0.600 

CHUO 0.917  -0.329 -0.383 -0.362 0.329 
-

0.487 

-

0.474 
-0.312 -0.023 

CMO 0.944  0.455 -0.034 -0.002 -0.379 0.147 0.373 0.449 0.335 

CPR 0.885  0.612 0.338 0.219 0.017 
-

0.231 
0.702 0.740 0.704 

DIMET 0.983  -0.755 -0.392 -0.657 0.731 
-

0.411 

-

0.729 
-0.732 0.691 

E 0.813  0.385 0.115 -0.161 0.075 0.308 0.490 0.484 0.307 

FOCUS 0.755  0.555 0.254 0.157 0.223 0.202 0.633 0.663 0.530 

ILINK 0.921  0.471 0.276 -0.867 0.853 0.244 
-

0.282 
0.247 -0.575 

IRCP 0.909  0.357 -0.210 0.505 -0.498 
-

0.080 
0.571 0.224 0.574 

KASET 0.922  0.292 0.542 -0.280 0.700 0.486 0.828 0.836 0.431 

MBAX 0.984  0.320 0.385 0.669 -0.482 0.359 0.769 0.792 0.751 

PICO 0.904  -0.017 0.230 -0.276 0.476 0.327 0.697 0.631 0.363 

PPM 0.983  0.788 -0.144 -0.724 0.275 
-

0.205 

-

0.054 
-0.038 -0.089 

PYLON 0.922  0.759 0.632 -0.035 0.408 0.573 0.554 0.702 0.429 

SALEE 0.989  0.070 0.213 -0.089 0.364 0.344 0.549 0.709 -0.015 

SIMAT 0.952  -0.207 -0.283 -0.041 -0.526 
-

0.081 
0.015 -0.134 0.133 

SLC 0.381 0.540* -0.419 0.082 0.075 
-

0.008 
0.461 0.375 0.028 

STAR 0.985  -0.338 0.142 -0.648 0.680 0.219 - -0.206 -0.107 
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0.108 

SWC 0.946  0.901 0.057 0.733 -0.340 
-

0.155 
0.115 0.218 0.174 

TAPAC 0.928  0.854 0.459 0.125 0.536 0.013 0.474 0.471 0.369 

TIES -0.532 0.776  -0.081 0.496 -0.617 
-

0.061 
0.136 0.368 -0.336 

TNDT 0.934  0.872 0.352 -0.543 0.368 0.045 
-

0.200 
0.029 -0.429 

TNH 0.878  0.794 0.145 0.176 0.380 
-

0.290 

-

0.599 
-0.594 -0.565 

TPAC 0.552 -0.018 
-

0.748* 
0.145 -0.020 

-

0.550 

-

0.516 
-0.554 0.088 

TRT 0.562  0.114 -0.210 -0.014 0.214 
-

0.298 
0.143 0.239 0.352 

TSF 0.630  -0.193 0.009 0.114 0.217 
-

0.031 
0.021 0.021 -0.253 

UKEM 0.890  0.580 0.405 0.603 -0.233 0.223 0.644 0.505 -0.154 

UMS 0.027 0.782 0.376 0.768 -0.684 0.437 0.734 0.788* -0.076 

YUASA 0.925  0.842 -0.326 0.790 -0.804 
-

0.330 
0.064 0.009 0.570 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบคาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา

ปดของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบรายหลักทรัพย พบวา P/B ของ 32 หลักทรัพยมีความสัมพันธ 

(เชิงบวก) กับราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด โดย  BVPS ของ 2 หลักทรพัยมีความสัมพันธ (เชิงบวก) 

กับราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด ไดแก SLC และ TIES   ในขณะท่ี EPS ของหลักทรัพย TPAC   มี

ความสัมพันธ (เชิงลบ) กับราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด  และ ROE ของหลักทรัพย UMS มี

ความสัมพันธ (เชิงบวก) กับราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด    
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ตารางที่ 2  แสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาปด 

 ของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบโดยรวม 

  Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 

ราคาหลักทรัพย 1.000   720 

P/B -.076 0.040 720 

BVPS .782(*) 0.000 720 

EPS .380(*) 0.000 720 

Current Ratio .107(*) 0.004 720 

D/E -0.067   0.072 720 

NPM .104(*) 0.005 720 

ROA .191(*) 0.000 720 

ROE .151(*) 0.000 720 

Total Assets Turnover .151(*) 0.010 720 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01*  N = 36 หลักทรัพย x 20 ไตรมาส    

 

จากตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบคาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและ

ราคาปดของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบโดยรวม พบวา อัตราสวนทางการเงิน BVPS, EPS, 

Current Ratio, NPM, ROA, ROE  และ Total Assets Turnover ความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แต P/B และ D/E  ไมมี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลองกับสอดคลองกับแนวคิดของรัตนา พฤกษมาศวงศ (2546: 

14-15 อางถึงในสุวัฒน จรดล, 2552: 7-8) ท่ีกลาวไววาตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเปนตลาดท่ี

ราคาของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขอมูลของบริษัทท้ังในอดีตและในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น 

และแนวคิดของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ (2554) ท่ีกลาวไววาการวิเคราะหเชิงปริมาณเปน

อีกแนวทางการวิเคราะหหนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจท่ีผานมาและในปจจุบันเปนสําคัญเพ่ือ

นํามากําหนดตัวแปรตางๆ ซ่ึงในท่ีนี้หมายความถึงราคาของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จึงสามารถ

ยืนยันไดวา P/B และ BVPS เปนอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาพยากรณราคา

ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอได  เนื่องจากอัตราสวนทางการเงินท้ัง 2 ประเภท
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นี้คํานวณหรือสรางขึ้นจากขอมูลทางการเงินจากงบการเงินของบริษัทตางๆ ซ่ึงมีความสําคัญ

ตอการวิเคราะหตลาดทําใหเขาใจแนวโนมและโอกาสการลงทุนในหลักทรัพยท่ีเหมาะสม ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดของรัตนา พฤกษมาศวงศ (2546: 14-15 อางถึงในสุวัฒน จรดล, 2552: 7-

8) ท่ีกลาวไววาตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเปนตลาดท่ีราคาของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับ

ขอมูลของบริษัทท้ังในอดีตและในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น และแนวคิดของสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แหงชาติ (2554) ท่ีกลาวไววาการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนอีกแนวทางการวิเคราะหหนึ่งจากงบ

การเงินของธุรกิจท่ีผานมาและในปจจุบันเปนสําคัญเพ่ือนํามากําหนดตัวแปรตางๆ ซ่ึงในท่ีนี้

หมายความถึงราคาของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดยผลการศึกษามีความสอดคลองกับผล

การศึกษาของสุวัฒน จรดล (2552) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและ

ราคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา   Current Ratio,  

NPM  และ ROE มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ไมมีความสอดคลองกับงานของสุวัฒน จรดล บางสวนซ่ึง

พบวาอัตราสวน BVPS, ROA และ  Total Assets Turnover ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แตอัตราสวน  P/B และ D/E  มี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซ่ึงความไม

สอดคลองกันของผลการศึกษาระหวางงานวิจัยอาจเปนผลมาจากความแตกตางของขอมูลในแต

ละชวงเวลาท่ีใชศึกษา จึงทําอัตราสวนบางตัวมีความสัมพันธและไมมีความสัมพนธกับราคา

หลักทรัพยแตกตางกัน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของเอ้ือ อุปชฌาย 

(2556) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา 

อัตราสวน EPS  มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด   

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ถึงแมผลการทดสอบสมมติฐานระบุวาอัตราสวนทางการเงินท่ีศึกษาสวนใหญไมมี

ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แตความเปนจริงในทางปฏิบัติ

ทุกอัตราสวนทางการเงินมีความเกี่ยวพันตอกัน นักลงทุนจึงควรศึกษาหลายอัตราสวนทาง

การเงินประกอบกันเพ่ือใหเขาใจถึงศักยภาพในการดําเนินงานในดานตางๆ ของบริษัทท่ีจะ

เลือกลงทุน โดยอาจใหความสําคัญเปนพิเศษกับอัตราสวนความสามารถในการสรางผลกําไรท่ี

มีความเกี่ยวของกับการไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและกับอัตราสวน P/B เนื่องจาก

ผลการศึกษาบงช้ีวาอัตราสวนประเภทนี้มีความสัมพันธอยางมากกับราคาหลักทรัพย โดย

ความสัมพันธเชิงบวกท่ีมีมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราสวนประเภทอ่ืนๆ กลาวคือ หาก 

P/B สูงแสดงวาราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ มีแนวโนมท่ีจะสูงตาม นักลงทุนจึงอาจพิจารณา

ชะลอการลงทุนและรอจนกวา P/B ลดลง ซ่ึงสงสัญญาณวาราคาตลาดของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
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มีแนวโนมท่ีจะลดลงท่ีเหมาะสมตอการลงทุน โดยสอดคลองกับบทความของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (2557) ท่ีระบุไววานักลงทุนนิยมใชอัตราสวน P/B และ P/E ในการวิเคราะห

หลักทรัพยเพ่ือตัดสินใจลงทุน 

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยังสามารถนําอัตราสวนทางการเงินตางๆ ของแตละ

หลักทรัพยมาใชเปนขอมูลสวนหนึ่งประกอบการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซ้ือขาย

หลักทรัพยของนักลงทุนและการทํางานของผูบริหารบริษัทไดอีกดวย 

2. ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง นักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลในอดีต ปจจุบัน และ

แนวโนมในอนาคต ซ่ึงเปนประโยชนตอการวิเคราะหกอนตัดสินใจเลือกลงทุนเพ่ือลดความ

เส่ียง อยางไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาเลือกใชเครื่องการวิเคราะหประเภทอ่ืนๆ ประกอบ

กันเพ่ือสรางความม่ันใจมากขึ้น เชนการวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคทางการลงทุนท่ีเปน

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีควบคุมไมไดแตสงผลกระทบตอการลงทุนเปนอยางมาก 

รวมกับการวิเคราะหบริษัทในเชิงคุณภาพดวย  ซ่ึงแนวทางเหลานี้จะมีสวนชวยลดระดับความ

เส่ียงแตเพ่ิมความม่ันใจใหกับนักลงทุนในหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

1. จากผลการทดสอบความสัมพันธระบุวาทุกหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอมีอัตราสวนทาง

การเงินท่ีมีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธตั้งแต .80 

ขึ้นไป โดยหลักทรัพย DIMET มีอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกันเองมากท่ีสุด 

จํานวน 17 คู สําหรับอัตราสวนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธกันเองมากท่ีสุด คือ ROA vs ROE 

จํานวน 31 คู ตามมาดวย NPM vs EPS จํานวน 25 คู ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการเปนอัตราสวนท่ี

มีลักษณะคลายคลึงกันจากการนํารายการทางการเงินท่ีเหมือนกันมาคํานวณ จึงสามารถนํา

อัตราสวนท่ีมีความสัมพันธกันเองดังกลาวนี้มาใชแทนกันได อยางไรก็ตามความสัมพันธ

กันเองนี้อาจไมเหมาะสมในการนํามาศึกษาสําหรับพยากรณพรอมกัน ผูวิจัยจึงแนะนําให

การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสัมพันธกันเองเหลานี้เพ่ิมเติมอีกครั้ง 

2. ควรทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีใชศึกษาใน

ครั้งนี้เพ่ือใหไดขอมูลทางการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบมากขึ้น 

3. ควรทําการศึกษาหลักทรัพยในตลาดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ไดแก SET100 และ SET50 ใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพ่ือใหไดขอมูลในมุมมองอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนทาง

การศึกษามากขึ้น 
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ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาทองคําในประเทศไทย 

ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE PRICE OF GOLD IN 

THAILAND 

วิศรุต สังขทอง1 ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ2 (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

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

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาทองคํา

ในประเทศไทย ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีศึกษา ประกอบไปดวยราคาน้ํามันดิบโลก อัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป ราคาทองคําในตลาดโลก 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยเก็บขอมูลเปนรายเดือนยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน 

พ.ศ.2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมท้ังส้ิน 60 เดือน และวิเคราะหมูลดวยเทคนิค วิธี

สมการถดถอยเชิงซอน  

 ผลการการวิเคราะหพบวา ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ

เงินดอลลารสหรัฐ และราคาน้ํามันดิบโลก มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ราคาทองคําใน

ประเทศไทย โดยตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวแปร สามารถอธิบายราคาทองคําในประเทศไทยได 

99.9% อยางไรก็ตามดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีมีผลกระทบตอ ราคาทองคําในประเทศไทย  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the relationship between economic factors 

and Gold Price in Thailand. The economic factors in the study consisted of NYMEX Crude 

Oil, Exchange rate of Thai Baht to USD dollar, Consumer Price Index of Thailand, World 

Gold Price, Interests Rate 3 month. This study is based on monthly data from September 2009 

– August 2014, totally 60 months. Multiple Regressions was employed to analyze the data. 

 The results indicates that World Gold Price (WG), Exchange rate of Thai Baht to 

USD dollar (USDX), NYMEX Crude Oil (NYMEX) are positively correlated to the gold 

price of Thailand which the three independent variables can explain gold price 99.9 percent. 
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However Consumer Price Index of Thailand (CPI), Interests Rate 3 month (IN) did not have 

statistical significance to explain the Gold price in Thailand. 

 

บทนํา 

 สมาคมทองคํา (2557) ทองคําเปนการออมชนิดหนึ่งท่ีอยูคูกับคนไทยมาชานาน โดย

การซ้ือขายทองคําในประเทศไทยนั้นในอดีต จะเปนไปในลักษณะซ้ือขายกันโดยตรงและมีการ

แลกเปล่ียนสินคาเกิดขึ้นจริง ณ ราคาวันซ้ือขายท่ีกําหนดในแตละวัน และการซ้ือขายทองคําใน

ประเทศไทยนั้น จะอยูในรูปของเครื่องประดับ หรือทองรูปพรรณ เชน สรอยคอ กําไล ตางหู 

สรอยขอมือเหลานี้เปนตน ตอมาการซ้ือขายทองคําไดมีการเปล่ียนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัฒน มี

ขอมูลขาวสารกระจายไปท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว การซ้ือขายมีความสะดวก จึงนําไปสูการลงทุน

ในทองคํามากขึ้นท้ังการลงทุนในทองคําทางตรง ในทองคําแทง หรือในสัญญาซ้ือขายทองคํา

ลวงหนา (Gold Futures) ในตลาดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TFEX)  

 อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2553) กลาววาความไมแนนอนตางๆท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปน สภาวะ

เศรษฐกิจท่ีมีการผันผวน สถานการณราคาน้ํามัน สถานการณบานเมือง ดัชนีความเช่ือม่ันทาง

เศรษฐกิจ และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ส่ิงเหลานี้ลวน ทําใหราคาของ

ทองคํา ท้ังทองรูปพรรณและทองคําแทง ไดมีการปรับตัวขึ้นลงอยางตอเนื่องประกอบกับความ

ตองการในทองคําเริ่มเปล่ียนแปลงไปโดยความตองการบริโภคทองคําท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะ

การบริโภคเพ่ือการลงทุน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงราคาน้ํามันดิบโลก อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ เงินดอลลารสหรัฐ ดัชนี

ราคาผูบริโภคท่ัวไป ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน มีผลกระทบ

ตอราคาทองคําในประเทศไทย 

สมมติฐานการวิจัย 

          ราคาน้ํามันดิบโลก อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาผูบริโภค

ท่ัวไป ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน มีผลตอราคาทองคําใน

ประเทศไทย 

ขอบเขตของการวิจัย  

ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึกษาถึงการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ ราคาทองคําใน

ประเทศไทย โดยเก็บขอมูลในรูปแบบขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดศึกษาถึงขอมูล

ตั้งแตเดือน กันยายน 2552 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 60 เดือน ซ่ึงไดเก็บรวบรวมขอมูล
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ราคาน้ํามันดิบโลก 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน 

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลาร

สหรัฐ 

ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป 

 

ราคาทองคําในตลาดโลก 

ราคาทองคําในประเทศไทย 

จากตํารา รายงานการวิจัย เว็บไซต ขอมูลจากสถาบันตางๆ ไดแก สมาคมผูคาทองคําแหง

ประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และสมาคมทองคําโลก ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

 1.1 เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเคล่ือนไหวราคาทองคําในประเทศไทย เพ่ือใช

ประมาณการแนวโนวของราคาทองคําในอนาคต และใชเปนแนวทางในการลงทุนใหมี

ประโยชนสูงสุด 

 1.2 เพ่ือใชประกอบการวางแผนในการซ้ือขายและใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใน

ทองคํา 

กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับทองคํา ทองคําเปนธาตุลําดับท่ี 79 มีสัญลักษณ Au ทองคํา

เปนโลหแข็งสีเหลือง มีคุณสมบัติสําคัญเปนโลหะท่ีออนและเหนียว ไมละลายใน

กรด ชนิดใดเลย แตสามารถละลายไดอยางชาๆ ในสารละลายผสมระหวางกรดดิน

ประสิวและกรดเกลือจุดเดนของทองคําอยูท่ีสีเหลืองสวางสดใส และมีความ

สุกปรั่งมีประกายมันวาวสะดุดตา มีความคงทน หายาก นํากลับไปใชประโยชนได 

คุณประโยชนของทองคําโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี 

หรือใชเปนความม่ันคงทาเศรษฐกิจการคลัง และใชประโยชนในดานอ่ืนๆอีกมาก 
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2. อุปสงค และอุปทาน 

3.  แนวความคิดการกําหนดราคา 

4. แนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุนในทองคํา 

5. ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาทองคํา จะขึ้นอยูกับปจจัย

ตางๆ เชน คาเงินดอลลาร อัตราดอกเบ้ีย ดีมานด ซัพพลายในตลาดโลก เงินเฟอ 

สถานการณความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตราตางประเทศ ปริมาณ

ทองคําในตลาดโลก หรือแมแตเทศกาลตางๆเปนตน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ปทมา ทองเปลวไพโรจน (2554) ไดศึกษาถึงการวิเคราะหและการคาดการณราคา

ทองคําแทงในประเทศไทย แบงการศึกษาออกเปนการศึกษาปจจัยท่ี มีผลกระทบตอราคาทองคาํ

แทงในประเทศไทย และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาทองคําแทงในตลาดตางประเทศ และการ

คาดการณราคาทองคําแทงในประเทศ โดยใชการวิเคราะหแบบวิธี Two-stage Least Squares 

และแบบวธีิ Ordinary Least Squares (OLS) ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบบทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต

เดือนมกราคม ป พ.ศ.2550 ถึง เดือนมิถุนานยน พ.ศ.2554 จํานวนท้ังส้ิน 54 เดือน  ตัวแปรท่ีใช

ในการศึกษาคือ ราคาขายทองคําแทงในประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาท 

ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน ราคาน้ํามันดิบเบรนท ดัชนี

ราคาผูบริโภค อัตราดอกเบ้ียมาตรฐาน อัตราการวางงานในสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปล่ียน

เงินดอลลารสหรัฐตอเงินยูโร ดัชนีราคาผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา โดยผลการวิจัยพบวาราคา

ทองคําแทง ณ ตลาดโลกและ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ มีผลตอ ราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีคาความเช่ือม่ันรอยละ 99 และมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ราคาน้ํามันดิบเบรนท และดัชนีราคาผูบริโภคมีคา

ความเช่ือม่ันรอยละ 95 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศ

ไทย สวนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือนมีคาความเช่ือม่ันรอยละ 99 และมีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก พบวา อัตราดอกเบ้ียมาตรฐาน อัตราการวางงานในสหรัฐอเมริกา 

ดัชนีราคาผูบริโภค มีผลกระทบตอราคาทองคําโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีคาความเช่ือม่ัน

รอยละ 99 และมีความสัมพันธกับราคาทองคําแทงตางประเทศในทิศทางเดียวกัน 

เสาวรัจน อภิรักษเดชาชัย (2553) ไดศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ การเปล่ียนแปลงราคาทองคํา

แทงในประเทศไทย และมีตัวแปรท่ีใชคือ ราคาทองคําแทงในตลาดลอนดอน อัตราดอกเบ้ียเงิน
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ฝากประจํา 3 เดือน ดัชนีผูบริโภคท่ัวไป ราคาน้ํามันดิบเบรนท และอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศ โดยขอมูลท่ีใชเปนแบบทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2545 ถึงเดือน 

กันยายน 2552 รวมเปน 93 เดือน โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหการ

ถดถอยเชิงซอน ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปไดวา ราคาทองคําแทงในตลาดลอนดอน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ และดัชนีผูบริโภคท่ัวไป มีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ราคาน้ํามันดิบเบรนท มีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย สวนอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 

เดือน ไมมีผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

          อัคษราภัค ประภาพักตร (2555) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอราคาทองคําแทงในประเทศ

ไทย กอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาแบบราย

เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 จํานวน 108 ขอมูล โดยใช

วิธีการวิเคราะหอรีแม็กซ (ARIMAX) โดยมีตัวแปรท่ีใชคือ ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศไทย 

ราคาน้ํามันในตลาดโลก ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก

ลวงหนา อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวงาธนาคาร อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ 

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคาทองคําแทง ในประเทศไทยท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติไดแก ดัชนีออุตสาหกรรมในประเทศไทย ราคาทองคําแทงในตลาดโลกลวงหนา และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนตัวแปรท่ี

แสดงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเปล่ียนแปลงราคาทองคําแทง

ใน 2 ชวงเวลาท่ีผานมา AR(2) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 

 พิไลพร กรโสภา (2555) ไดศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคา Gold Futures ใน

ประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 2 สวนดวยกัน คือ 1) ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ 

ราคา Gold Futures ในประเทศไทย โดยมีตัวแปรคือ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ 

ราคา London Gold AM Fixing ดัชนีผูบริโภค ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามันดิบใน

ตลาดโลก และปริมาณทองคําสํารองระหวางประเทศ 2) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษา มาใช

ประโยชนตอนักลงทุนในGold Futures  และขอมูลท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนการใชขอมูล

ทุตยภูมิ แบบอนุกรมเวลา ตั้งแต เดือน กุมภาพันธ 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2554 รวมเปน

ระยะเวลา 35 เดือน โดยผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ราคาราคา 

London Gold AM Fixing ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก มีความสัมพันธ

ในทิศทางเดียวกัน กับราคา Gold Futures ในประเทศไทย สวน ดัชนีผูบริโภค และ ปริมาณ
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ทองคําสํารองระหวางประเทศ ไมมีผลกระทบตอราคา Gold Futures ในประเทศไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลท่ีใชในการทําการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเปนขอมูล

อนุกรมเวลา จัดเก็บเปนรายเดือนยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552 จนถึงเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2557 รวมท้ังส้ิน 60 เดือน โดยขอมูลตางๆมีท่ีมาดังตอไปนี้ 

3.4.1ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX Crude Oil) โดยทําการเก็บขอมูลจาก Energy Information 

Administration (http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_m.htm) 

3.4.2อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ โดยเก็บขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยมีหนวยเปนบาทตอดอลลารสหรัฐ (http://www.bot.or.th) 

3.4.3ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปโดยเก็บขอมูลจาก สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

(http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi) 

3.4.4 ราคาทองคําในตลาดโลก โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก World Gold Council 

(http://www.gold.org) 

3.4.5อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยทําการเก็บขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

(http://www.bot.or.th) 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหโดยนําขอมูล

มาสรางตารางเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (description statistics) และสวนท่ีสอง คือการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

(inferential statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยนําขอมูลมาคํานวณสถิติ โดยวิธีสราง

สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) เพ่ือประมาณคาสัมประสิทธของปจจัยท่ีมีผลตอ

ราคาทองคําในประเทศไทย โดยการใชการพยากรณท่ีมีตัวแปรอิสระหลายๆตัวมีแบบจําลอง 

ดังตอไปนี้ 

 

แบบจําลองท่ีใชในการศึกษา 

GOLD = a + B1NYMEX + B2USDX + B3CPI + B4WG + B5IN 

โดยท่ี  GOLD  = ราคาทองคําในประเทศไทย 

        a   =  คาคงท่ีของสมการถดถอย 

http://www.gold.org/�
http://www.bot.or.th/�
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  B  = คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ 

  NYMEX = ราคาน้ํามันดิบโลก 

  USDX  = อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ 

  CPI  = ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป 

  WG  = ราคาทองคําในตลาดโลก 

  IN  = อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน 

 

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต นํามาตั้งสมมุติฐานไดดังนี้ 

ส ม ม ติ ฐ า น

งานวิจั

ย 

ตัวแปรอิสระ สัญลักษ ทิศทาง 

1 

2 

3 

4 

5 

ราคาน้ํามันดิบโลก  

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ  

ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป  

ราคาทองคําในตลาดโลก  

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน 

NYMEX 

USDX 

CPI 

WG 

IN 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) 

 จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

GOLD 60 15942.31 25738.46 21031.1055 2753.22138 

NYMEX 60 69.47 110.04 91.7242 10.24537 

USDX 60 29.07 33.78 31.3482 1.11632 

CPI 60 94.00 107.90 101.5147 4.25771 

WG 60 996.59 1771.85 1418.8860 214.79428 

IN 60 .75 3.00 1.9933 .83972 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาท้ังหมด 60 เดือน ราคาทองคําในประเทศ

ไทย (GOLD)  มีคาเฉล่ียอยู ท่ี  21,031.1055 บาท มีคาเ บ่ียงเบนมาตรฐานอยู ท่ี 

2,753.22138 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 25738.46 บาท และมีคาต่ําสุดเทากับ 15,942.31 

บาท  
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ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มีคาเฉล่ียอยูท่ี 91.7242 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล มีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 10.24537 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 110.04 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล และมี

คาต่ําสุดเทากับ 69.47 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล  

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีคาเฉล่ียอยูท่ี 31.34 บาท มีคาเบ่ียงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 1.11 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 33.78 บาทและมีคาต่ําสุดเทากับ 29.07 บาท  

ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) มีคาเฉล่ียอยูท่ี 101.51 บาท มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 4.25771 

โดยมีคาสูงสุดเทากับ 107.90 บาท และมีคาต่ําสุดเทากับ 94.00 บาท  

ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) มีคาเฉล่ียอยูท่ี 1418.88 มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 214.79 โดย

มีคาจุดสูงสุดเทากับ 1,771.85 และมีคาต่ําสุดเทากับ 996.59  

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) มีคาเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 1.99  มีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู

ท่ี 0.839 โดยมีคาสูงสุดเทากับ รอยละ 3.00  และมีคาต่ําสุดเทากับรอยละ .75  

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะหคาความสัมพันธของตัวแปร (Correlations Analysis) 

 GOLD NYMEX USDX CPI WG IN 

GOLD 
Pearson Correlation 1 .390** -.553** .381** .984** .623** 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .003 .000 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

จากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะหคาความสัมพันธของตัวแปร (Correlations Analysis)

พบวา จากตัวแปรท้ังหมด สามารถบรรยายไดดังนี ้

คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และราคาน้ํ ามันดิบโลก 

(NYMEX) มีคาความสัมพันธเทากับ .390 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) ณ ระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 99  

 คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ

เงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีคาความสัมพันธเทากับ -.553 หมายความวา ราคาทองคําใน

ประเทศไทย มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ

เงินดอลลารสหรัฐ (USDX) ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99  

คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป 

(CPI) มีคาความสัมพันธเทากับ .381 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99  
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คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และราคาทองคําในตลาดโลก 

(WG) มีคาความสัมพันธเทากับ .984 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99  

คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 

3 เดือน (IN) มีคาความสัมพันธเทากับ .623 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) ท่ีความ

เช่ือม่ันรอยละ 99  

 

ผลจากการเลือกตัวแปรเขาสมการดวยวิธี (Stepwise Regression)  

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห (Stepwise Regression) 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -19227.209 531.254  -36.192 .000 

WG 14.738 .076 1.150 194.811 .000 

USDX 608.195 14.109 .247 43.107 .000 

NYMEX 3.068 1.210 .011 2.536 .014 

R = 1.000    R Square = 0.999   S.E.E = 87.08350    F = 19639.422   Sig = 0.000 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลา รายเดือนยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552 

จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมท้ังส้ิน 60 เดือน สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ ราคา

ทองคําในตลาดโลก (WG) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) 

และราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ราคาทองคํา

ในประเทศไทย โดยตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวแปร สามารถอธิบายราคาทองคําในประเทศ

ไทยได 99.9% (R Square = 0.999) ซ่ึงมีคา Sig = 0.000 และ F = 19,639.422 โดย มี

สมการดังนี้ 

 

GOLD = 19,227.209 + 14.738WG + 608.195USDX + 3.068NYMEX 
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โดยท่ี 

WG  = ราคาทองคําในตลาดโลก 

USDX  = อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ 

NYMEX = ราคาน้ํามันดิบโลก 

 

สวนตัวแปรอีก 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจํา 3 เดือน (IN) ผลการวิจัยสรุปไดวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมีผลกระทบตอ ราคาทองคํา

ในประเทศไทย ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 ราคาน้ํามันดิบโลกแปรผันในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย 

 ผลการทดสอบ พบวา ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ

เทากับ 14.738 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มี

นัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 99 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 2 อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ แปรผันในทิศทางตรงกันขาม 

กับราคาทองคําในประเทศไทย  

 ผลการทดสอบ พบวา อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) เม่ือ

พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 608.195 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทาง

เดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 ซ่ึงขัดแยงกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไวตอนแรก 

สมมติฐานขอที่ 3 ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป แปรผันในทิศทางเดียวกัน กับราคาทองคําใน

ประเทศไทย 

 ผลการทดสอบ พบวา ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมี

ความสัมพันธ กับราคาทองคําในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ > 0.05 

ดังนั้นจึงไดทดสอบโดยการตัดตัวแปร ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) ออกจากสมการ

ทดสอบการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน โดยไดปรับตัวแปรท่ีเหลือเขาสูสมการดวยวิธี 

Stepwise Regressions 

สมมติฐานขอที่ 4 ราคาทองคําในตลาดโลก แปรผันในทิศทางเดียวกัน กับราคาทองคําใน

ประเทศไทย 
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ผลการทดสอบ พบวา ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ

เทากับ 14.738 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาทองคําในตลาดโลก (WG) มี

นัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 99 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 5 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) แปรผันในทิศทางตรงกันขาม กับ

ราคาทองคําในประเทศไทย 

ผลการทดสอบ พบวา อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีมีความสัมพันธ กับราคาทองคําในประเทศไทย เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิ > 

0.05 ดังนั้นจึงไดทดสอบโดยการตัดตัวแปร อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) 

ออกจากสมการทดสอบการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน โดยไดปรับตัวแปรท่ีเหลือเขาสู

สมการดวยวิธี Stepwise Regressions 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาทองคําในประเทศไทย” ใช

แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และประชากรท่ีใชใน

การวิจัยคือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา โดยขอมูลจัดเก็บเปนรายเดือน

ยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมท้ังส้ิน 60 เดือน 

แลวนํามาวิเคราะหมูลในรูปวิธีการวิเคราะห การหาคาความสัมพันธใชวิธีสรางสมการถดถอย

เชิงซอน (Stepwise Regressions) ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 3.068 มี

เครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน

ทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 กลาวคือ เม่ือราคา

น้ํามันดิบโลกเพ่ิมขึ้น 1 ดอลลารสหรัฐ จะทําใหราคาทองคําแทงในประเทศไทย มีราคาเพ่ิมขึ้น 

3.068 บาทตอ 1 บาท ทองคํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา ทองเปลวไพโรจน (2554) ท่ี

กลาววา ราคาน้ํามันดิบโลกมีความสัมพันธเชิงบวก กับราคาทองคําในประเทศไทย กลาวคือ 

เม่ือราคาน้ํามันดิบโลกเพ่ิมขึ้น 1 ดอลลารสหรัฐ จะทําใหราคาทองคําแทงในประเทศไทย มีราคา

เพ่ิมขึ้น 5.4132 บาทตอ 1 บาท ทองคํา 

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) เ ม่ือพิจารณาจากค า

สัมประสิทธ์ิเทากับ 608.195 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอ

เงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศ

ไทย ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 กลาวคือ ถาเงินดอลลารเพ่ิมขึ้น 1 หนวย จะทําใหราคา

ทองคําแทงในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 608.195 หนวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัคษราภัค 
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ประภาพักตร (2555) ท่ีกลาววา อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ มีความสัมพันธ

เชิงบวก กับราคาทองคําในประเทศไทย 

ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 14.738 มี

เครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาทองคําในตลาดโลก (WG) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน

ทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 กลาวคือ เม่ือ

ทองคําในตลาดโลกเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย จะสงผลให ราคาทองคําแทงในประเทศไทย

เปล่ียนไป 14.738 บาทตอ 1 บาท ทองคํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัคษราภัค ประภาพักตร 

(2555) ท่ีกลาววา ราคาทองคําในตลาดโลก มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กับราคา

ทองคําในประเทศไทย กลาวคือ เม่ือทองคําในตลาดโลกเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย จะสงผลให 

ราคาทองคําแทงในประเทศไทยเปล่ียนไป 13.87 หนวย 

สวนตัวแปรอีก 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไป (CPI) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจํา 3 เดือน (IN) ผลการวิจัยสรุปไดวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีมีผลกระทบ กับราคาทองคํา

ในประเทศไทย ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรัจน 

อภิรักษเดชาชัย (2553) ท่ีกลาววา อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน ไมมีผลกระทบตอราคา

ทองคําแทงในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลพร กร

โสภา (2555) ท่ีกลาววา ดัชนีผูบริโภค ไมมีผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช 

 ผูลงทุน ควรใหความสําคัญกับ อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ราคา

ทองคําในตลาดโลก และ ราคาน้ํามันดิบโลก มากกวาตัวแปรอ่ืนท่ีใชเปนตัวแปรในการศึกษา 

เนื่องจาก การศึกษาในครั้งนี้ พบวา อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ราคาทองคํา

ในตลาดโลก และ ราคาน้ํามันดิบโลก มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอราคาทองคําใน

ประเทศไทย สวนการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะ 5 ตัวแปรอิสระ คือ ราคา

น้ํามันดิบโลก (NYMEX) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) ดัชนีราคา

ผูบริโภคท่ัวไป (CPI) ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 3 เดือน 

(IN) มาใชหาความสัมพันธ เพ่ือใหทราบถึง การเคล่ือนไหวราคาทองคําในประเทศไทย ใชเปน

แนวทางในการประมาณแนวโนมของราคาทองคําในอนาคต และเพ่ือเปนประโยชนในการ

ลงทุน อยางไรก็ตาม ในการตัดใจการลงทุนนั้น ควรพิจารณาถึงปจจัยพ่ืนฐาน ท้ังในดานสภาพ

เศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเทคนิคเพ่ือประกอบการตัดสินใจการลงทุน 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

 ในการศึกษาครั้งตอไป สามารถนําตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ไปเปนแนวทางใน

การศึกษาการหาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอราคาทองคําในประเทศไทยไดอีก เนื่องจากขอมูล

แตละชวงเวลาอาจแสดงผลกระทบตอราคาทองคําในประเทศไทยท่ีแตกตางกัน จากปจจัยตางๆ

ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไปอาจเพ่ิมชวงเวลาการศึกษาและอาจใชขอมูลรายวันเปน

การศึกษา เพ่ือใหเหมาะสมในชวงนั้นๆ รวมถึงอาจใชตัวแปรอ่ืนๆเขามาประกอบดวย อันไดแก 

เหตุการณความไมม่ันคงทางการเมืองในประเทศ ทองคําสํารองในประเทศ อัตราแลกเปล่ียนใน

สกุลเงินอ่ืน และดัชนีหุนตางๆ รวมท้ังกระแสขาวลือของขอมูลระหวางวันก็มีสวนในการสงผล

กระทบตอราคาทองคําในประเทศไทย เปนตน 
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รูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

ที่มีผลตอธุรกิจคาปลีกสมยัใหม 

Model Capability of customer relationship management Modern Trade 

 

กุลเชษฐ สุทธินพรัตนกุล 

นักศึกษาปรญิญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิชิต อูอน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรูจากการทบทวนวรรณกรรม อธิบาย

ศึกษารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีมีผลตอธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 

ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการดําเนินธุรกิจคาปลีกใน ปร ะเ ทศ ไ ทย ปจ จุบัน  ค ือ 

สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ (ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 2557-2558) 

และ คูแขงทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

ลูกคาความคาดหวัง ที่สูงขึ้นของลูกคาและความจงรักภักดีของลูกคาท่ีมีตอธุรกิจลดลง 

(ASTVผูจัดการออนไลน,2558)  ซ่ึงจากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูประกอบการธุรกิจคาปลีก

สมัยใหม นําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพมาใช ซ่ึงเปนอีกหนึ่ง       กลยุทธ ท่ีถูกนํามาเพ่ือ

สรางการจัดการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตอง เนื่องจากการ

บริหารลูกคาสัมพันธสามารถนําไปสูการสรางความจงรักภักดีของลูกคา การรักษาลูกคาใหคง

อยู และผลประโยชนท่ีองคกร ซ่ึงปจจุบันธุรกิจมีการแสวงหาเกี่ยวกับวิธีการใหม ๆ ในการ

ดําเนินธุรกิจดวยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง เนื่องจากธุรกิจมีความเช่ือวา

ความจงรักภักดีของลูกคาเปนแหลงสําคัญในการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจ (Day & Van den 

Bulte, 2002) และวรรณกรรมท่ีผานมาแสดงใหเห็นวาความสามารถในการรักษาลูกคาสามารถ

นําไปสูผลการดําเนินงานท่ีดีของธุรกิจ ซ่ึงบทความนี้สามารถใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการวิจัย

ตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ : การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู การ

มุงเนนการตลาด ผลการดําเนินงานขององคกร 
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ABSTRACT 

 This Journal has purpose to describe model capability of Customer Relationship 

Management (CRM) for Modern Trade by component , definition , variable correlation. 

Important issues for Modern Trade Business are Local Economic Crisis (The economic and 

business forecasting center 2014-2015) and more competitors. The rapid change of 

customer behavior , The decrease of Brand Loyalty (ASTV Manager Online 2015) and 

more competitors so, Modern Trade use CRM assolution.  CRM is one of the strategies to 

effectively manage customers. By data analysis and data correction. Since CRM leads to 

brand loyalty , customer retention and organization benefit. Currently , Business must find 

new solution to operate business with CRM continuously. Due to business has belief that 

customer Loyalty is main source making profitability to business (Day & Van den 

Bulet,2002) and form former articles show customer retention capability leads to good 

business operation which this journal could be a basis for further research  

Keywords :  Customer Relationship Management , Technology , Knowledge Management , 

Market Orientation , Organization Performance 

 

บทนํา 

รูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดย

ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของตางประเทศและในประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนา

เปนกรอบแนวคิด โดยการสรางกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัย

ไดแบงผลกระทบออกเปน 2 แบบ ประกอบดวย  (1) ผลกระทบทางออม 1) รูปแบบความสามารถ

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 1.1)ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัย

ของ Chen & Ching (2002) Vanessa Zheng (2011) 1.2)ดานการจัดการความรู ผูวิจัยใชแนวคิดจาก

งานวิจัยของ Ikujiro Nonaka (1991) และ Chun Wei Choo  and  Rivada´via Correa Drummond de 

Alvarenga Neto (2010) 1.3) ดานมุงเนนการตลาด ผูวิจัยใชแนวคิดของ Deshpande & Webster 

(1989) และ L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2013) ซ่ึงเกี่ยวของกับการการมุงเนนการตลาด 

มุงเนนกลยุทธ การจัดการโครงสราง และมุงเนนการปฏิบัติการรวมมือในการดําเนินงานภายใน

ธุรกิจ 1.4)ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Day 

& Van den Bulte. (2002) 1.5) ผลความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอ

การดําเนินงานของธุรกิจ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Kim et al. (2003) , Mamoun N. Akroush et 

al. (2011) และ Christos Sarmaniotis et al. (2013)  (2)ผลกระทบทางตรงคือ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร ผูวิจัยใชแนวคิดของ Reza Jamali and 

Asghar Moshabaki et al. (2011) และ Maryam Eskafi et al (2013) การจัดการความรู สงผล

ตอผลการดําเนินงานขององคกร Warin Chotekorakul et al.(2012) และ Shu-Mei Tseng and 

Pin-Hong Wu (2014) และ การมุงเนนการตลาด สงผลการดําเนินงานขององคกร Dennis 

Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) และ Alireza Rezghi Rostami (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ Day & Van den 

Bulte. (2002)  เพ่ืออธิบายถึงความสามารถของธุรกิจในการสรางมูลคาตางๆ ไมวาจะเปน

ทางดานการตลาด ดานการเงิน และรักษาความสัมพันธกับลูกคา สงมอบ เพ่ือใหเกิดผลการ

ดําเนินงานท่ีดี   โดยแนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002) เปนแนวคิดท่ีนิยมนํามาใชใน

การศึกษาถึงความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพกับผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

เชน งานวิจัยของ Stan Maklan and Simon Knox (2009), Mamoun N. Akroush et al. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

การจัดการความรู 

การมุงเนน

การตลาด 

ความสามารถการ

จัดการลูกคาเชิง

สัมพันธภาพ 

ผลการดําเนินงาน

ขององคกร 
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(2011) , Silvia Martelo Landroguezet et al. (2011) , Bas¸ar O ¨ ztays¸I et al. (2011) , Yonggui 

Wang & Hui Feng (2012) , Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013) ,  Jifeng Mu (2013) 

, Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014) , Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel 

D. Cox and Scott McLeod (2014) จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย กลาวไดวา ใน

ปจจุบันการทําธุรกิจคาปลีกสมัยใหม คูแขงทางธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น การเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร ็วเกี ่ยวก ับพ ฤ ติก ร ร ม ข อ ง ลูก คา ค ว า ม ค า ด ห วัง ที่สูง ขึ ้น ข อ ง ลูก คา และความ

จงรักภักดีของลูกคา ท่ี มีตอธุรกิจลดลง (ASTVผูจัดการออนไลน ,2558)  ซ่ึงม ีค ว า ม

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จากเดิมท่ีองคกร มุงเนนเพียงการสรางยอดขายใหมากที่สุด

เทาท่ีจะทําได และ เพ่ือใหองคกรไดสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด ที่เหนือกวาคูแขง

โดยองคกรแตละองคกรพยายามสรรหากลยุทธตางๆ เพื่อที่จะชวยในการสรางยอดขาย 

นอกเหนือจากการโฆษณา และประชาสัมพันธเพ่ือใหผูบริโภคเปนที่รูจักในสินคา และ 

บริการ หรือแมแตกระท่ังการสงเสริมการขายดวยรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน เรื่องการลด

ราคา ตลอดจนโปรโมช่ันตางๆ เพ่ือเปนตัวกระตุนใหเกิดการใชจายของผูบริโภค ซ่ึงหาก

สังเกตใหดีจะเห็นวาการทํารายการสงเสริมการขายดวยรูปแบบตางๆเหลานี้ลวนเปนหนึ่ง

ในการทํากลยุทธระยะส้ัน เพียงช่ัวครั้งคราว ซ่ึงองคกรยังตองมีการวางแผนจัดการเรื่อง

กลยุทธในระยะยาว ซ่ึงหมายถึงการสรางความสัมพันธ การรักษา ลูกคาเหลานี้ไว พรอม

ท้ังสรางความประทับใจ ความภักดีท่ีมีตอสินคา และ บริการ ใหเกิดขึ้นกับตัวผูบริโภค 

ซ่ึงแตละองคกร พยายามสรรหาวิธีการในการสรรหากลยุทธตางๆ นานา เพ่ือเขามาใชใน

การจัดการบริหารงาน ดังนั้นการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพถือเปนกลยุทธทางธุรกิจท่ี

เนนความสัมพันธลูกคา โดยการสรางความพึงพอใจใหลูกคาควบคูกับความจงรักภักดี

โดยนําเสนอสินคาและบริการเพื่อตอบสนอง H.Y. Lam et al (2014) , Ibrahim Elbeltagi et 

al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014)  เปนตน ซึ่งองคประกอบของ

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (Customer Relationship Management 

Capability: CRM) ตามแนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002) ประกอบดวย องคประกอบ

หลัก 3 ดาน ดังนี้ 

(1) การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) ถือวาเปนสวนสําคัญอยาง

มากของแตละองคกร ซ่ึงแสดงถึงความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรในระยะยาว 

หมายถึง การท่ีองคกรใหลูกคาเปนศูนยกลางของ การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ หรือ การบริการท่ี

ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมใหมากขึ้น การวิเคราะหทําความเขาใจกับ

พฤติกรรม ซ่ึงเกิดจากการคัดสรรลูกคาท่ีมีมูลคาคุณคาสูงสุด ซ่ึงองคกรไมสามารถให

ความสําคัญระหวางลูกคาเทากันได ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดความสัมพันธระหวางลูกคา 
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และ เนนความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคา การรักษาลูกคาเปนส่ิงท่ีองคการ 

จะตองใหความสนใจอยางมาก การดูแลเอาใจใสในความแตกตางของลูกคาแตละราย เพื่อ

ความพึงพอใจของลูกคา Day & Van den Bulte. (2002) , H.Y. Lam et al. (2014) , Ibrahim 

Elbeltagi et al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014)  ไดกลาวไวในเรื่องของ

การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง คือ การกําหนด การดึงดูดความสนใจลูกคา เพื่อลูกคาเกิด

ความพึงพอใจในสินคา และ บริการ ทางองคกรตองทราบถึงความตองการของลูกคา 

เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดถูกตอง        

(2)  รูปแบบธุรกิจ ( Business Model ) หมายถึง แนวทางท่ีหนวยงานบริหารใชในการ

ท่ีจะกําหนดความสามารถ ในการแขงขัน และการดําเนินกิจกรรม ควบคูกับกระบวนการใน

การผลิต สินคา หรือ บริการ รวมถึง การควบคุม โดยเช่ือมตอการจัดการลูกคาสัมพันธ เพ่ือใช

ในการกําหนดรูปแบบการนําเสนอสินคา และการบริหารเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายได และโครงสราง

ตนทุนท่ีทําใหเกิดกําไรท่ีนาพอใจรวมไปถึง สามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในการ

ผลิตสินคา และบริการนั้นไดอยางนาพอใจ  การสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความพึง

พอใจในตัวสินคาและบริการใหลูกคาอยางตอเนื่อง การรักษาลูกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความ

จงรักภักดีในตราสินคา และ สรางความสัมพันธอันดีตอองคกร โดยใหไดรับประโยชนท้ังสอง

ฝาย ท้ังตอตัวลูกคาและองคกร ( Win-Win Strategy ) อยางตอเนื่องเปนระยะยาวนาน ซ่ึงการ

จัดการลูกคาสัมพันธถือเปนกลยุทธหลักท่ีสําคัญ ท่ีจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ Day & 

Van den Bulte. (2002) 

(3)  สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (Customer Information) การจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลของลูกคา สําหรับ สารสนเทศลูกคาแบงออกเปนหลายประเภท ไมวาจะเปน 

ลูกคาบุคคล ลูกคาธุรกิจ และลูกคาธุรกิจขนาดใหญ  ซ่ึงความสําเร็จของการจัดการลูกคาเชิง

สัมพันธภาพขึ้นอยูกับวิธีในการจัดการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับลูกคา และการแปลงขอมูล

เกี่ยวกับลูกคาใหกลายเปนความรูเพ่ือสามารถนําไปใชในการเปล่ียนวิธีการในการปฏิบัติกับ

ลูกคา โดยความสามารถในการจัดการขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เปนการใชประโยชนจากโปรแกรม

สําเร็จรูปในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  Day & Van den Bulte. (2002) โดยแนวทางใน

การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ในการใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการ

อยูกับเราตลอดไป คงหนีไมพนการสรางคุณคาเพ่ิมใหลูกคาเกิดความรูสึก มากกวาลูกคา

ตองการ การบริการกอน และ หลังการขายอยางเต็มใจ และเปดเผย แสดงถึงความเปน

กันเอง โดยอาศัยระบบการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เชน ระบบ Call Center 

การตลาดทางอิเล็กทรอนิกส ดวยการสรางเว็บไซดที่มีเนื้อหาสาระนารูเกี่ยวกับสินคา 

พรอมแจงรายละเอียดโปรโมช่ันของลูกคาแตละกลุม การใชโปรแกรมการสงเสริมการ
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ขายในระยะยาว ทราบถึงความตองการของลูกคา โดยองคกรอาจแบงลูกคาเปนหลาย

ประเภท เพื่อใหสะดวกในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เพื่อทําใหลูกคาเกิดความ

พอใจ การใหความเสมอภาคในลูกคาท่ีระดับเดียวกัน Ibrahim Elbeltagi et al. (2014)  และ 

Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ี

มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยการใชแนวคิดของ Day. 

(2002) ประกอบดวย (1) การมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Centric) (2) รูปแบบ

ธุรกิจ (Business Model) (3) สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (Customer 

Information) นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา กระบวนการ การพัฒนากล

ยุทธการแขงขันระยะยาว การสรางมูลคา การจัดการชองทางความรู  และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทํางาน ขั้นตอนการประเมิน รวมถึงกระบวนการอ่ืน โดยวิธีการมุงเนนไปท่ี การจัดการ การ

โตตอบลูกคา เพ่ือรักษาความสัมพันธลูกคาเพ่ือทําใหเกิดกําไร Day & Van den Bulte. 

(2002)  

 โดยผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม และทําการสังเคราะหวรรณกรรมเกี่ยวกับ

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM Capability) ประสิทธิภาพของการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM Effectiveness) การนําเอาการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพไป

ปฏิบัติ (CRM Implementation) การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการจัดการลูกคาเชิง

สัมพันธภาพ (CRM Activities / CRM Process) การบริหารการจัดการลูกคาสัมพันธทาง

อินเตอรเน็ต (ECRM)  และ การจัดการความรูลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (KCRM) เพ่ือใหทราบถึงตัว

แปรความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ  

   ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ หมายถึง กลยุทธในการมุงเนนสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

ธุรกิจกับลูกคาในการยกระดับความสัมพันธท่ีเขมแข็งในระยะยาวและการรักษาความสัมพันธ

กับลูกคา เพ่ือเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล หรือรายธุรกิจ และ

สรางความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ความสามารถในการรักษาลูกคาเกา และแนะนําตอสูลูกคา

ใหม ซ่ึงนําไปสูความสามารถในการทํากําไร การปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการตลาดท่ีดี

ของธุรกิจ และการสรางความไดเปรียบอยางยั่งยืน Day & Van den Bulte. (2002) , Stan 

Maklan and Simon Knox (2009) ,  Mamoun N. Akroush & Samer et al. (2011) , Dahiyat et 

al. (2011) ,  Mamoun N. Akroush & Samer et al. (2011) , Silvia Martelo Landroguez (2011) , 

Bas¸ar O ¨ ztays¸I (2011) , Yonggui Wang & Hui Feng (2012) , Mamoun N. Akroush (2012) 
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,  Moustafa Battor & Mohamed Battour (2013) ,  Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel 

(2013) ,  Jifeng Mu (2013) และ Antonella La Rocca and Ivan Snehota (2014)            

               

รูปแบบของความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)   

             ปจจุบันในโลกยุคใหมความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงไปจาก

อดีตคอนขางมากดวย ปจจัยหลายอยางไมวาจะเปน สภาพแวดลอม สภาพสังคม และเทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญ ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะ

ประกอบดวย ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software)  ทําใหธุรกิจสามารถนํามาใชเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จะเห็นไดชัดเจนวาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพอยางมาก Coltman et al. 

(2010) โดยเฉพาะการนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมทางการตลาด เชน การพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศมาพัฒนากับระบบ Call Center มาใชในการ

ดําเนินการ ท้ังระบบซอฟแวร CRM จะควบคุมจัดการกระบวนการบริหาร ณ จุดขาย และการ

บริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับลูกคา ซ่ึงขอมูลดังกลาว

มีคุณคาอยางมากตอธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย  

 การใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา  เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีนักวิจัยและ

นักวิชาการ หลายทาน ไดกลาวไวขางตน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมาย

หรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาใชในการ

สรางมูลคาเพ่ิมทางดานสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศท่ีเกิดขึ้นมีประโยชนมากยิ่งขึ้น ซ่ึง

ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ ไดแก ฮารดแวร 

(Hardware) ซ่ึงเปนอุปกรณในการประมวลผลสารสนเทศ ซอฟตแวร (Software) โปรแกรมใน

ระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวย ซอฟตแวรระบบ และ ซอฟตแวรแอพพลิเคช่ัน และขอมูล 

(Data) ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญท่ีสุด เพราะขอมูลตองถูกตอง แมนยํา เช่ือถือได จะชวยทําให

ระบบการบริหารการจัดการไดงายขึ้น  โดยธุรกิจตองพัฒนาความสามารถของพนักงาน ใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจในการดําเนินการ และจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศ

ท้ังหมด ซ่ึงสงเสริมและสนับสนุนตอความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพใน

การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา  เพ่ือตอบสนองความตองการเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือ

การบริการของลูกคาท่ีสอดคลองกับความตองการของลูกคาและนําไปสูการสรางความ

จงรักภักดีใหเกิดขึ้น Chen & Ching. (2002), Coltman et al. (2010) 
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 การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยี

สารสนเทศ หมายถึง โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของธุรกิจ และ

ความสามารถของพนักงาน ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสงเสริม สนับสนุนตอ

ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา  

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนตอธุรกิจถือเปนส่ิงสําคัญ โดยโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการใชประโยชนจากฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร 

(Software) และขอมูล (Data) เพ่ืออํานวยความสะดวก หรือสนับสนุนใหมีการแบงปนและ

ส่ือสารขอมูลตลอดท่ัวท้ังธุรกิจ และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะตองมี

การพัฒนาทักษะและความรู  ท้ังนี้  เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากร มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีศักยภาพท่ีดีขึ้น (Chen & Ching, 2002) สอดคลองกับ Coltman et 

al. (2010) ท่ีกลาววาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวนคือ 

ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) ซึ่งสงเสริมสนับสนุนตอความสามารถ

ในการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการ และมีผลกระทบตอความสามารถการจัดการ

ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพโดยนําระบบสารสนเทศ มาใชใน

ธุรกิจ ความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศปจจัยเดียวไมเพียงพอตอการทําให

ธุรกิจประสบความสําเร็จได ความตองการเกี่ยวกับความเขาใจท่ีถูกตอง เกี่ยวกับขอมูลของ

ลูกคาเปนส่ิงท่ีทําใหธุรกิจสามารถตัดสินใจไดดี บนพ้ืนฐานของการมีขอมูลท่ีเพียงพอ ธุรกิจจึง

จําเปนตองคํานึงถึงและควรใหความสนใจเกี่ยวกับการทําใหบุคลากรมีทักษะและความรู 

ตลอดจนการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ ขององคกร และ การจัดการดานเทคโนโลยีท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการสรางการรักษาความสัมพันธกับลูกคาแบบบูรณาการ ซ่ึงทําใหธุรกิจ

ไดรับขอมูลเชิงลึกกับลูกคา เพ่ือตอบสนองความตองการลูกคา นํามาซ่ึงผลกําไรของธุรกิจ 

Chen & Ching (2002) ,  Paul Harrigan et al.  (2009) , Purnima S. Sangle and Preety Awasthi 

(2011) , Paul Harrigan et al. (2011) , C. Padmavathy et al. (2012) , Vanessa Zheng (2011) , 

Preety Awasthi and Purnima S. Sangle (2012) , Paul Harrigan et al. (2012) , Ann Ling-Ching 

Chan and Wen-Ying Wang (2012) และ Abdelkader Daghfous et al. (2013) 

 

2. การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

 การจัดการความรูเกิดจากกระบวนการในการนําความรูท่ีมีอยูท่ีเกิดจากประสบการณ

และการเรียนรู หรือการเรียนรูใหมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคกรโดยผานกระบวนการ

ตางๆ เชน การคนหาสรางใหม รวบรวมจัดเก็บใหเปนระบบ มีการถายโอนความรู จากบุคคล
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หนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง วิเคราะห สังเคราะห ยกระดับความรูใหม และ ประยุกตใชความรู ซ่ึง

สอดคลองกับ Ikujiro Nonaka(1991) ท่ีกลาวไววา การจัดการความรู เกิดจากการปลูกฝงคานิยม 

และ พฤติกรรมท่ีชวยใหคนในองคกร ใชส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู และ คิดคน เพ่ือประโยชน

สูงสุดตอการพัฒนาองคการโดยนําการจัดการความรูมาประยุกตใชกับรูปแบบการบริหารลูกคา

สัมพันธ ซ่ึงปญหาท่ีเกิดขึ้นเสมอ คือ บุคลากรยังขาดความพรอม โดยเฉพาะการคัดเลือก

พนักงานท่ีมีความรู ความเขาใจท้ังทางธุรกิจและการบริการ ซ่ึงวิธีท่ีปฏิบัติอยูเสมอคือ การรับ

พนักงานใหมและวาจางบริษัทภายนอกเขามาทําการฝกอบรมซ่ึงในความจริงถือเปนการลงทุน

ท่ียังขาดประสิทธิภาพในดานการบริหารทรัพยากร Phanu Limmanont(2005)  

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การ

จัดการความรู หมายถึง กระบวนการ การจัดการโครงสรางทางความรู ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม

ภายใน และ ภายนอกขององคกร ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเรียนรู  คิดคน วิเคราะห คนหา 

ประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนารูปแบบ ระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพ่ือใหเกิด

ความรู เพ่ือประโยชนสูงสุดตอตนเอง และ องคกร Ikujiro Nonaka (1991) , Chun Wei Choo 

(2010) , Re´my Magnier-Watanabe and Dai Senoo (2010) , Subba Moorthy and Douglas E. 

Polley (2010) , Kevin J. Flint (2011) , Stanley F. Slater (2012) , Jader Zelaya-Zamora and 

Dai Senoo (2012) , Gang Xiang and Ying Wu (2012) , Ingo Bildstein et al. (2013) และ 

Caroline Bayart (2014) 

 

3. การมุงเนนการตลาด  (Market Orientation: MOR) 

ปจจุบันการมุงเนนการตลาดเปนอีกหนึ่งแนวความคิดท่ีใชกันมาก โดยยึดหลัก

ความสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรธุรกิจบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายทางการตลาด องคกรจะตอง

พิจารณากําหนดความตองการท่ีแทจริงของตลาดท่ีเปนเปาหมายได และตองปรับตัวเองให

สามารถสรางหรือสนองความพอใจ ตามท่ีตองการเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และโดยมี

ประสิทธิผลสูงกวาคูแขงขัน โดยประกอบดวยการมุงเนนลูกคา  การตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing)  การแสวงหากําไรจากความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวความคิดของ Deshpande & Webster (1989) ที่กลาวไววา สวนประกอบทาง

วัฒนธรรมขององคการไดแกความเช่ือ และ คานิยมท่ีใหความสําคัญกับลูกคาเปนส่ิงแรก

ในการวางแผนการดําเนินงานขององคการ ซึ่งจะทําใหองคการประสบความสําเร็จโดย

แนวคิดทางการตลาดไดรับการยอมรับวาเปนกลยุทธท่ีสามารถทําใหธุรกิจสามารถสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ ถาความสัมพันธ
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เชิงบวกระหวางองคกรกับลูกคา ซ่ึงประกอบดวย การแบงปนขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลทาง

การตลาด และ การตอบสนองความตองการลูกคา Liem Viet Ngo (2010) 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การ

มุงเนนการตลาด หมายถึง การรวบรวม การกําหนดทิศทางกลยุทธ โดยการมุงเนนลูกคา การ

มุงเนนคูแขงขัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา นําไปสูผลการดําเนินงาน

ทางธุรกิจ Deshpande & Webster (1989) , Gurjeet Kaur and R.D. Sharma (2009) , Gurjeet 

Kaur and R.D. Sharma (2009) , Liem Viet Ngo & Aron O’Cass (2010) , Silvia Martelo 

Landroguez et al. (2011) , Augustine A. Lado et al. (2011) , T. Ramayah et al. (2011) , 

Geoffrey T. Stewart et al. (2011) , L.A. Cacciolatti and A. Fearne (2012) และ James W. 

Clark et al. (2013) 

 

ผลของความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ 

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา ผลการ

ดําเนินงานขององคกร หมายถึง ผลของกระบวนการจัดการลูกคา และ การจัดการลูกคา

สัมพันธ โดยอาศัยกลยุทธ จริยธรรม คานิยม และ วัฒนธรรม ซึ่งจะตองมี ระบบตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินการ การบริการหลังการขาย ซ่ึงธุรกิจจะไดเปรียบคูแขงก็ตอเม่ือลูกคาเกิด

ความพึงพอใจ นําสูผลของการดําเนินงานท่ีดี Kim et al., (2003) , Bas¸ar O ¨ ztays et al. (2011) 

, Mohammad Ali Shafia et al. (2011) , Pennie Frow et al (2011) , Mamoun N. Akroush et al 

(2011) , Paul Harrigan et al. (2012) , Molan Kim et al. (2012) , Christos Sarmaniotis et al. 

(2013) , H.Y. Lam et al. (2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2014) 

 

บทสรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของตางประเทศและในประเทศ ความสามารถการ

จัดการลูกคาความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพพบวา รูปแบบความสามารถการ

จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพท่ีมีผลตอธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดยการสรางกรอบแนวคิดสําหรับ

การวิจัย ผูวิจัยไดแบงผลกระทบออกเปน 2 แบบประกอบดวย (1) ผลกระทบทางออม 1.1) การ

พัฒนารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัย

ใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Chen & Ching (2002) และ Vanessa Zheng (2011) ประกอบดวย ความรู

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) ดานการจัดการ

ความรู  ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ  IkujiroNonaka (1991) และ Chun Wei Chooand 

Rivada´viaCorrea Drummond de AlvarengaNeto (2010) ประกอบดวย การจัดการความรูของ
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พนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย และ โครงสรางพ้ืนฐานสังคม 1.3) ดานมุงเนนการตลาด 

ผูวิจัยใชแนวคิดของ Deshpande & Webster (1989) ซ่ึงเกี่ยวของกับการการมุงเนนการตลาด 

มุงเนนกลยุทธ การจัดการโครงสราง และการมุงเนนการปฏิบัติการรวมมือในการดําเนินงาน

ภายในธุรกิจ 1.4) ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ 

Day & Van den Bulte. (2002) ประกอบดวยการมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง Stan Maklan and 

Simon Knox (2009), Yonggui Wang &HuiFeng (2012) การจัดการความรูในการสราง

ความสัมพันธลูกคา Mamoun N. Akroush et al. (2011),Silvia MarteloLandroguezet al.(2011) 

และสารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ Mamoun N. Akroush et al.(2011),Yonggui 

Wang &HuiFeng (2012) 1.5) ผลความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอ

การดําเนินงานของธุรกิจ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Kim et al , (2003) และ Mamoun N. Akroush 

et al. (2011) ซ่ึงประกอบดวย 1.5.1)ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ซ่ึงวัดผลทางการเงิน 

ดวยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ หรือ จากผลกําไรขาดทุนขององคกร Kim 

et al.(2003), Bas¸ar O¨ ztays¸i (2011), Mohammad Ali Shafia et al. (2011),Mamoun N. 

Akroush et al. (2011),Molan Kim et al (2011) 1.5.2) ผลการดําเนินงานทางดานการตลาด 

การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด ยอดขาย 1.5.3) ผล

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม เนนเรื่องการสรางความสัมพันธคน วิถีชิวิต คานิยม การ

สรางประโยชนใหแกสังคม ชุมชน การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม Kim et al., (2003) , Bas¸ar 

O¨ ztays et al. (2011) , Paul Harrigan et al. (2012) , Molan Kim et al. (2012) , H.Y. Lam et al. 

(2014) และ Dennis Herhausen and Marcus Scho¨gel(2014)(2)ผลกระทบทางตรง คือ 

เทคโนโลยีสารสนเทศคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร 

ผูวิจัยใชแนวคิดของ Reza Jamali and AsgharMoshabakiet al. (2011) และ Maryam Eskafi et 

al (2013) การจัดการความรู สงผลตอผลการดําเนินงานขององคกร Warin Chotekorakul et 

al. (2012) และShu-Mei Tseng and Pin-Hong Wu (2014) และ การมุงเนนการตลาดสงผลการ

ดําเนินงานขององคกรDennis Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) และ Alireza Rezghi 

Rostami (2014) 
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การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต 

โดยใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) 

(THE COMPARISONS OF CHANGING SECURITIES IN THE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR BEFORE AND AFTER GETTING THE 

3G LICENCE ON THE 2.1 GHz FREQUENCY BY USING CAPITAL ASSET PRICING 

MODEL (CAPM)) 

 

ศศิธร  กาญจนาประเสริฐ1 ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ2 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทน ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทน และจํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือของ

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 12 หลักทรัพย กอนและหลังการ

ไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต ทําการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน 

ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 รวมเปน 545 วันทําการ และตั้งแตวันท่ี 

7 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเปน 136 วันทําการ โดยใชตัวแบบจําลองการ

กําหนดราคาหลักทรัพยเปนแนวคิดในการพิจารณา ผลการศึกษาพบวาหลังการไดรับ

ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 10 

หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, 

SAMTEL, SVOA, และ SIM  และจํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีควรลงทุนซ้ือ มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 10 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, 

INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  

 

คําสําคัญ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, คา

สัมประสิทธ์ิเบตา  
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Abstract 

The purpose of this study is to comparative the changing in rate of return, risk of rate 

of return and number of securities should be invested in the information and communication 

technology sector 12 securities before and after getting the 3g licence on the 2.1 GHz 

frequency. The research was collected the secondary data from September 20, 2010 till 

December 6, 2012 a total period of 545 official working days. And from December 7, 2012 

till June 30, 2013 a total period of 136 official working days based on Capital Asset Pricing 

Model. The result founded that, after getting the 3g licence on the 2.1 GHz frequency. The 

numbers of securities in the information and communication technology sector the rate of 

return higher than the market rate of return increased to 10 securities. Include TRUE, 

ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, and SIM. And 

the numbers of securities should be invested increased to 10 securities. Include TRUE, 

ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, and SIM. 

KEY WORD: STOCK EXCHANGE OF THAILAND, THE INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGY SECTOR, BETA COEFFICIENT 

 

1.บทนํา 

การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนับเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน

ท่ีนาสนใจ ซ่ึงผูมีเงินออมมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราท่ีสูงกวา

สถาบันการเงินและหลากหลายรูปแบบกวาท้ังประเภทของสินทรัพยทางการเงินและ

ผลตอบแทน ซ่ึงออกโดยบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรมให

เลือกลงทุนไดตามความตองการของนักลงทุน แตเนื่องจากราคาของหลักทรัพยมีการ

เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพยนักลงทุนจึงตองวิเคราะห

แตละหลักทรัพยถึงอัตราผลตอบแทน โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางการเมือง ปจจัย

ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียน และอัตราเงินเฟอ เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปน

สาเหตุใหเกิดความเส่ียงท่ีเรียกวา ความเส่ียงท่ีเปนระบบ ดังนั้นการท่ีจะควบคุมความเส่ียงหรือ

ลดความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยจึงตองมีการวิเคราะหความเส่ียง เพ่ือใหนักลงทุน

สามารถท่ีจะกําหนดกลยุทธการลงทุนได ตามระดับความตองการหรือระดับความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดของนักลงทุน การลงทุนในหลักทรัพยจึงควรมีเกณฑในการพิจารณาถึง

ความสัมพันธระหวางคาความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนในการลงทุนกอนการลงทุน เพ่ือ

ประเมินคากอนการลงทุนไดอยางเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ไดนําหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารมาเปนกรณีศึกษา เนื่องจากการท่ีไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน

ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยเลือกหลักทรัพยจากขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทในชวง

ไตรมาสท่ี 1 ป 2556 สูงสุดจํานวน 12 หลักทรัพย มาทําการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของ

หลักทรัพย กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัว

แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (capital asset pricing model : CAPM) เปนแนวคิดใน

การพิจารณา 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับอัตราผลตอบแทนของตลาด กอนและหลังการไดรับ

ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต 

 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจํานวนหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรลงทุนซ้ือ กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน

ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

150 

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังจุดปดของดัชนีSET Index ราคาปดของหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือก

หลักทรัพยท่ีมีขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2556 สูงสุดจํานวน 12 

หลักทรัพย ไดแก (1.)TRUE: บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (2.)ADVANC: บริษัท 

แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (3.)DTAC: บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน 

จํากัด (มหาชน) (4.)INTUCH: บริษัท ชิน คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (5.)THCOM: บริษัท 

ไทยคม จํากัด (มหาชน) (6.)SAMART: บริษัท สามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (7.) JAS: 

บริษัท จัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (8.)SAMTEL: บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด 

(มหาชน) (9.)SVOA: บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) (10.)SIS: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริ

ตัวแปรอิสระ ราคาปดแตละวันทําการของ

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

จุดปดของดัชนี  

SET Index               

แตละวันทําการ 

อัตราผลตอบแทนของ                       

ต๋ัวเงินคลังระยะสั้น 3 เดือน 

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

อัตราผลตอบแทนของตลาด 

อัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก

ความเสี่ยง 

ตัวแปรตาม คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์เบตา 

เงินปนผลของ      

หลักทรัพย  

อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ของหลักทรัพย 

อัตราผลตอบแทนที่ตองการ

ของหลักทรัพย 

การเปรียบเทียบ 1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนและหลังการไดรับ

ใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต 

2. ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอนและ

หลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลืน่ความถี่ 2.1 กกิะเฮิรต 

3. คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลกัทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                               

กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กกิะเฮิรต 

4. จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ควรลงทนุ                                

กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กกิะเฮิรต 
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บิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)(11.)SIM: บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) 

(12.)SYNEX: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหจะเปนขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ชวงเวลาท่ี

ทําการศึกษาแบงออกเปน 2 ชวง เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันคือ ชวงเวลากอนการไดรับ

ใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต เริ่มตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี 6 

ธันวาคม 2555 รวมเปน 545 วันทําการ และชวงเวลาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน

ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต เริ่มตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเปน 136 

วันทําการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจถึงวิธีการวิเคราะหความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ซ่ึงจะเปน

แนวทางในการตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล 

 2. ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธและทิศทางการลงทุน

สําหรับนักลงทุน วาควรจะลงทุนหรือไมลงทุนในหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา 

 3. ทําใหเขาใจวาเม่ือมีปจจัยภายนอกเขามากระทบโดยตรงกับกลุมอุตสาหกรรมแลว

หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยางไร เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลัง

การมีปจจัยภายนอกมากระทบ 

 4. ทําใหนักลงทุนมีการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยท่ีดีขึ้น 

2.แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัว

แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) ผูศึกษาไดนําหลักการและทฤษฎีท่ีมีสวน

เกี่ยวของตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุน 

 ผูมีเงินออม ซ่ึงเปนเงินท่ีไดมาจากการเก็บออมรายไดสวนเกินจากการใชจายเอาไว 

หรือการชะลอการใชเงินจํานวนหนึ่งในปจจุบันเพ่ือมุงหวังท่ีจะใชจายในวันขางหนา หากเก็บ

เงินออมเอาไวเฉยๆ นอกจากไมกอใหเกิดรายไดแลว คาของเงินออมท่ีเก็บไวนั้นจะลดลง

ตลอดเวลาตามภาวะเงินเฟอ ดังนั้นจึงควรท่ีจะนําเงินออมนั้นไปหาประโยชน โดยการลงทุนใน

รูปแบบตางๆ เพ่ือใหเงินจํานวนนั้นงอกเงยสามารถใชจายในอนาคตไดมากขึ้น 

 2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
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เม่ือนักลงทุนตัดสินใจท่ีจะนําเงินออมท่ีมีอยูมาลงทุน ส่ิงสําคัญท่ีนักลงทุนนั้นมุงหวังก็

คือผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากการลงทุนใดๆ นั้น นักลงทุนคาดหวังวาจะมีความม่ังคั่ง

เพ่ิมขึ้นและสามารถใชจายในอนาคตไดมากขึ้น ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเกี่ยวของ

กับการเปล่ียนแปลงของความม่ังคั่งท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุน ซ่ึงเกิดจากกระแสเงินสดรับท่ีเพ่ิม

มากขึ้น เชน เงินปนผล การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับความเส่ียง 

ความเส่ียง คือความไมแนนอนของเหตุการณใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้นคาด

เคล่ือนไปจากท่ีคาดหวังไว ดังนั้นความเส่ียงจากการลงทุนก็คือ ความไมแนนอนท่ีนักลงทุนจะ

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามท่ีคาดหวังไว โดยสามารถวัดไดจาก การคํานวณหาคา

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน เปนการวัดการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทน

ท่ีคาดหวังซ่ึงจะสะทอนถึงโอกาสท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีจะเกิดขึ้นจริงนั้นจะไมเปนไปตามอัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังไว หากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูง หมายถึงอัตราผลตอบแทนมีการ

กระจายตัวไปจากคาเฉล่ียมากจึงมีความเส่ียงสูง หากคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานต่ํา หมายถึง

อัตราผลตอบแทนมีการกระจายตัวไปจากคาเฉล่ียนอยจึงมีความเส่ียงต่ํา 

ความเส่ียงในการลงทุนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก 

 3.1. ความเส่ียงท่ีเปนระบบ คือความเส่ียงท่ีมีผลกระทบในเชิงมหภาพ ความเส่ียงท่ีเปน

ระบบนั้นจะมีผลกระทบตอหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย ทําใหผลตอบแทนจากการ

ลงทุนและราคาของหลักทรัพยเปล่ียนแปลงไป นักลงทุนไมสามารถหลีกเล่ียงหรือปองกันดวย

การกระจายการลงทุนได เพราะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตลาดโดยรวมท่ีหลักทรัพยทุกตัว

ตองมีผลกระทบรวมกันแตอาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ 

 3.2. ความเส่ียงท่ีไมเปนระบบ คือความเส่ียงเฉพาะท่ีมีผลกระทบตอบริษัทหรือ

หลักทรัพยนั้นๆ โดยไมมีผลตอบริษัทอ่ืน เชน การบริหารงานผิดพลาดของบริษัท การตัดสินใจ

ทางการเงินผิดพลาด การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม 

ซ่ึงนักลงทุนสามารถหลีกเล่ียงหรือปองกันดวยการกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมหรือ

บริษัทอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของ 

 4. แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักทรัพย 

 เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้น มีท้ังความเส่ียงและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดังนั้นกอนการลงทุนนักลงทุนควรมีการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีจะลงทุน ซ่ึงการวิเคราะห

หลักทรัพยเปนการวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นท่ีเปดเผยตอสาธารณะเพ่ือ

ใชในการตัดสินใจในการลงทุนวาควรจะซ้ือหรือขายหลักทรัพยนั้น 

 การวิเคราะหหลักทรัพยสามารถแบงออกไดดังนี้ 
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 4.1. การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน เปนการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีใช

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย อัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน 

โดยปจจัยพ้ืนฐานตางๆ ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ปจจัยดาน

อุตสาหกรรม ปจจัยท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามาใชในการหามูลคาท่ีแทจริงของ

หลักทรัพย 

4.2. การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชเทคนิค เปนการวิเคราะหหลักทรัพยท่ีใชขอมูลการ

ซ้ือขายในอดีต คือราคาหลักทรัพยและปริมาณซ้ือขาย ประกอบการวิเคราะห จัดทําเปนกราฟ

หรือคํานวณเปนคาทางคณิตศาสตร เพ่ือคาดการณแนวโนมของราคาหลักทรัพยท่ีจะเกิดขึ้นใน

อนาคต  

 4.3. การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหโดยการนําขอมูล

ตัวเลขตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหลักทรัพย มาทําการคํานวณโดยใชสมการทางคณิตศาสตร ตัว

แบบจําลองทางทฤษฎีการเงิน เทคนิคทางสถิติ และเศรษฐมิติ เพ่ือหามูลคาท่ีเหมาะสมและ

นํามาเปรียบเทียบกับราคาตลาด ซ่ึงสามารถใชในการตัดสินใจในการลงทุนซ้ือหรือขาย

หลักทรัพยนั้น 

 5. ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย 

แนวคิดการวิเคราะหการลงทุนนี้เปนการวิเคราะหความเส่ียงของหลักทรัพยรายตัว 

นักลงทุนจะพิจารณาความสัมพันธระหวางคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนตลาด และ

คาความแปรปรวนรวมของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยกับอัตราผลตอบแทนตลาด และ

วิเคราะหหาระดับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการท่ีคุมคากับคาความแปรปรวนดังกลาวหรือก็คือ

คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพย ตัวแบบท่ีบงช้ีความสัมพันธนี้คือ ตัวแบบจําลองการ

กําหนดราคาหลักทรัพย (capital asset pricing model : CAPM) จากตัวแบบจําลองการกําหนด

ราคาหลักทรัพย นักลงทุนจะสามารถกําหนดไดวาหลักทรัพยท่ีวิเคราะหนั้นมีราคาสูงกวาท่ีควร

จะเปน (overpriced) หรือมีราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน (underpriced) 

 6. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน 

ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

จํานวน 10 หลักทรัพย ไดแก CPF, TUF, STA, MINT, TVO, KSL, OISHI, TF, SSC, GFPT 

ทําการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิทางการเงินยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2553 โดยมี

ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ พบวาหลักทรัพย TVO, SSC, GFPT เม่ือนําราคาหุนท่ีเหมาะสมมา

เปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพยแลว ราคาหลักทรัพยเกิด Undervalue คือราคาหุน

สามัญท่ีซ้ือขายในตลาดต่ําเกินกวามูลคาท่ีแทจริงท่ีคํานวณได นักลงทุนจึงควรซ้ือหุนของ
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บริษัทเหลานี้ เพราะราคาจะปรับตัวสูงขึ้น สวนหลักทรัพย CPF, TUF, STA, MINT, KSL, 

OISHI, TF เม่ือนําราคาหุนท่ีเหมาะสมมาเปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพยแลว ราคา

หลักทรัพยเกิด Overvalue คือราคาหุนสามัญท่ีซ้ือขายในตลาดสูงเกินกวามูลคาท่ีแทจริงท่ี

คํานวณได นักลงทุนจึงควรขายหุนของบริษัทเหลานี้ เพราะราคาจะปรับตัวต่ําลงมา  

Lawan Kerdnoy (2550) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง The Capital Asset Pricing Model: A 

comparison study of securities in banking sector on the Stock Exchange of Thailand 

ทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุมธนาคาร 12 หลักทรัพยไดแก ACL, BAY, BBL, BT, KBANK, 

KK, KTB, SCB, SCIB, TBANK, TISCO, TMB ใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันท่ี 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ หลักทรัพย

กลุมธนาคารทุกหลักทรัพยมีความเส่ียงสูงกวาความเส่ียงตลาด หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควร

ตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 6 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคา

ตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาท่ีควรจะเปน คือ ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO, 

TMB หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 6 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยใน

กลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ํากวาราคาท่ีควรจะเปน คือ 

BAY, BBL, KBANK, KK, SCB, TBANK 

Naphaporn Wisaisophon (2550) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง The study of the Capital Asset 

Pricing Model: An evidence of listed family business in energy sector of Thailand stock 

market ทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุมพลังงาน 18 หลักทรัพยไดแก AI, BAFS, BANPU, 

BCP, EASTW, EGCOMP, GLOW, LANNA, PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, 

SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC มีหลักทรัพยกลุมพลังงานในกลุมธุรกิจครอบครัว ไดแก AI, 

BANPU, LANNA, PICNI, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO ใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแต

วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ 

หลักทรัพยท่ีมีคาเบตามากกวา 1 ไดแก หลักทรัพย AI, LANNA, PICNI, SOLAR หลักทรัพย

เหลานี้มีความเส่ียงท่ีเปนระบบมากกวาตลาด หลักทรัพยท่ีมีคาเบตานอยกวา 1 ไดแก BANPU, 

RPC และ SCG หลักทรัพยเหลานี้จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวาตลาด ผลการวิเคราะหตาม

แบบจําลอง CAPM เพ่ือการประเมินราคาสินทรัพยทุนพบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

ในกลุมธุรกิจครอบครัวมีคาเปนบวก ซ่ึงมีคาแตกตางอยางส้ินเชิงกับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้น

จริง โดยอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงมีคาเปนลบ ไดแก หลักทรัพย AI, PICNI, RPC และ 

SOLAR ในขณะท่ีหลักทรัพย BANPU, LANNA และ SCG มีคาเปนบวก 

Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง Asset Pricing in Energy 

Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand ทําการศึกษาหลักทรัพยกลุมพลังงาน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

155 

 

18 หลักทรัพยไดแก AI, BAFS, BANPU, BCP, EASTW, EGCOMP, GLOW, LANNA, 

PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC ใชขอมูลทุติยภูมิ

เปนรายวัน ตั้งแตวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 โดยมี

ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 10 หลักทรัพย

เปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาท่ี

ควรจะเปน คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC 

หลักทรัพยกลุมพลังงานท่ีควรตัดสินใจซ้ือหรือลงทุนมี 8 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม 

undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ํากวาราคาท่ีควรจะเปน คือ BAFS, 

BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG 

กฤติยา นวรัตน (2549) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ

ความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 

32 หลักทรัพย ทําการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง

วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ ความส่ียงท่ีวัดจากสวนเบ่ียงมาตรฐาน

ของหลักทรัพยทุกตัวมีความเส่ียงหรือสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกวาตลาดท้ังหมด ผลการ

วิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจลงทุน พบวามีหลักทรัพยจํานวน 5 หลักทรัพยท่ีควรลงทุน ซ่ึงไดแก 

ASL, GBX, GL, MFC และTHANI สําหรับความเส่ียงท่ีเปนระบบและความเส่ียงท่ีไมเปน

ระบบ พบวาหลักทรัพยโดยสวนใหญมีความเส่ียงท่ีไมเปนระบบมากกวาความเส่ียงท่ีเปน

ระบบ 

3.วิธีดําเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ  

1. ราคาปดในแตละวันทําการของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพยท่ีมีขนาดของสินทรัพยรวม

ของบริษัทในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2556 สูงสุดจํานวน 12 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, 

DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM, และ SYNEX 

แบงเปน 2 ชวงเวลา คือ ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2553 ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2555 รวมเปน 545 

วันทําการ และตั้งแตวันท่ี 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2556 รวมเปน 136 วันทําการ  

 2. จุดปดของดัชนีSET Index ในแตละวันทําการ จากรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย

ของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ในชวงเวลาเดียวกัน 

 3. อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังระยะส้ัน 3 เดือน รวบรวมจากฐานขอมูลของ

ธนาคารแหงประเทศไทยในชวงเวลาเดียวกัน 
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 ทําการวิเคราะหโดยใชสูตรในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน

หลักทรัพย อัตราผลตอบแทนของตลาด ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ความ

เส่ียงของอัตราผลตอบแทนของตลาด คาสัมประสิทธ์ิเบตา อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง และ

อัตราผลตอบแทนท่ีตองการโดยการใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM)  

4.การวิเคราะหและสรุปผล 

 ผลจากการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี ้

 1. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บน

คล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต แสดงผลจากวิเคราะหดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเส่ียงของอัตราผลตอบแทน 

หลักทรัพย 

กอนไดรับใบอนุญาต 3 จี  หลังไดรับใบอนุญาต 3จี 

อัตรา

ผลตอบแทน 

ความเส่ียงของ                         

อัตราผลตอบแทน 

อัตรา

ผลตอบแทน 

ความเส่ียงของ                             

อัตราผลตอบแทน 

Market 0.07 1.14 0.07 1.22 

TRUE 0.05 3.07 0.27 3.82 

ADVANC 0.18 1.75 0.22 2.31 

DTAC 0.17 2.04 0.23 2.41 

INTUCH 0.18 1.78 0.22 1.98 

THCOM 0.27 2.87 0.25 2.96 

SAMART 0.10 1.77 0.54 3.30 

JAS 0.31 3.53 0.33 3.03 

SAMTEL 0.14 2.07 0.17 2.56 

SVOA 0.02 1.87 0.53 5.02 

SIS -0.05 2.11 -0.24 3.58 

SIM 0.01 1.20 0.50 3.32 

SYNEX 0.12 1.97 -0.22 2.43 

 

จากตารางท่ี 1 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต พบวา JAS เปนหลักทรัพย
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ท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 0.31 รองลงมาไดแก THCOM, ADVANC, INTUCH, 

DTAC, SAMTEL, SYNEX, SAMART, TRUE, SVOA, SIM, SIS ใหผลตอบแทนรอยละ 

0.27, 0.18, 0.17, 0.14, 0.12, 0.10, 0.05, 0.02, 0.01, -0.05 ตามลําดับ  

 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลัง

การไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต พบวา SAMART เปนหลักทรัพยท่ีให

อัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 0.54 รองลงมาไดแก SVOA, SIM, JAS, TRUE, THCOM, 

DTAC, ADVANC, INTUCH, SAMTEL, SYNEX, SIS ใหผลตอบแทนรอยละ 0.53, 0.50, 

0.33, 0.27, 0.25, 0.23, 0.22, 0.22, 0.17, -0.22, -0.24 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคํานวณเฉพาะการวิเคราะห เปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต สรุปไดวาหลัง

การไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีอัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด มีจํานวน

เพ่ิมขึ้นเปน 10 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, 

JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM  จากกอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ

กะเฮิรต มีจํานวน 8 หลักทรัพย ไดแก ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, 

JAS, SAMTEL และ SYNEX 

 ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต พบวา JAS เปนหลักทรัพย

ท่ีมีความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 3.53 รองลงมาไดแก TRUE, THCOM, 

SIS, SAMTEL, DTAC, SYNEX, SVOA, INTUCH, SAMART, ADVANC, SIM มีความเส่ียง

รอยละ 3.07, 2.87, 2.11, 2.07, 2.04, 1.97, 1.87, 1.78, 1.77, 1.75, 1.20 ตามลําดับ   

 ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร หลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต พบวา SVOA เปน

หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 5.02 รองลงมาไดแก TRUE, 

SIS, SIM, SAMART, JAS, THCOM, SAMTEL, SYNEX, DTAC, ADVANC, INTUCH มี

ความเส่ียงรอยละ 3.82, 3.58, 3.32, 3.30, 3.03, 2.96, 2.56, 2.43, 2.41, 2.31, 1.98 ตามลําดับ   

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการคํานวณเฉพาะการวิเคราะห เปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต 

สรุปไดวาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพย
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความเส่ียง

ของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีจํานวน 12 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, 

INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ SYNEX จากกอนการ

ไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต มีจํานวน 12 หลักทรัพย ไดแก TRUE, 

ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ 

SYNEX 

 2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต แสดงผล

จากวิเคราะหดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิเบตา 

หลักทรัพย 

คาสัมประสิทธิ์เบตา 

หลักทรัพย 

คาสัมประสิทธิ์เบตา 

กอนไดรับ

ใบอนญุาต 

3 จี 

หลังไดรับ

ใบอนญุาต 3จี 

กอนไดรับ

ใบอนญุาต 

3 จี 

หลังไดรับ

ใบอนญุาต 3จี 

TRUE 1.03 1.86 JAS 1.57 1.51 

ADVANC 0.74 1.18 SAMTEL 0.74 1.08 

DTAC 0.66 0.94 SVOA 0.77 1.97 

INTUCH 0.78 1.09 SIS 0.62 0.78 

THCOM 1.23 1.41 SIM 0.13 0.87 

SAMART 0.63 1.40 SYNEX 0.72 0.85 

  

จากตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต พบวาหลักทรัพยท่ีมีคา

สัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 มีจํานวน 3 หลักทรัพยไดแก JAS, THCOM, TRUE ใหคา

สัมประสิทธ์ิเบตาเทากับ 1.57, 1.23, 1.03 ตามลําดับ หลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอย

กวา 1 มีจํานวน 9 หลักทรัพยไดแก INTUCH, SVOA, ADVANC, SAMTEL, SYNEX, DTAC, 

SAMART, SIS, SIM ใหคาสัมประสิทธ์ิเบตาเทากับ 0.78, 0.77, 0.74, 0.74, 0.72, 0.66, 0.63, 

0.62, 0.13 ตามลําดับ 
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คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หลัง

การไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต พบวาหลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเบตา

มากกวา 1 มีจํานวน 8 หลักทรัพยไดแก SVOA, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, ADVANC, 

INTUCH, SAMTEL ใหคาสัมประสิทธ์ิเบตาเทากับ 1.97, 1.86, 1.51, 1.41, 1.40, 1.18, 1.09, 

1.08 ตามลําดับ หลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเบตานอยกวา 1 มีจํานวน 4 หลักทรัพยไดแก 

DTAC, SIM, SYNEX, SIS ใหคาสัมประสิทธ์ิเบตาเทากับ 0.94, 0.87, 0.85, 0.78 ตามลําดับ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของคาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน

ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต สรุปไดวาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต 

จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีคาสัมประสิทธ์ิเบตา

มากกวา 1 มีจํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 8 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, INTUCH, THCOM, 

SAMART, JAS, SAMTEL และ SVOA จากกอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 

กิกะเฮิรต มีจํานวน 3 หลักทรัพย ไดแก TRUE, THCOM และ JAS 

 3. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการของ

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชแบบจําลองการกําหนดราคา

หลักทรัพย (CAPM) กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต 

แสดงผลจากวิเคราะหดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังกับอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ 

หลักทรัพย 

กอนไดรับใบอนุญาต 3 จี หลังไดรับใบอนญุาต 3จี 

ความ

เส่ียง 

ที่เปน

ระบบ 

E(Ri

) 

R(Ri

) 

การ

ตัดสินใจ 

ความ

เส่ียง 

ที่เปน

ระบบ 

E(Ri) R(Ri) 
การ

ตัดสินใจ 

TRUE 
1.36 2.05 

19.1

4 

ไ ม

ลงทุน 5.16 67.94 26.71 ลงทุน 

ADVANC 
0.72 

56.6

2 

14.6

6 ลงทุน 2.07 67.22 17.90 ลงทุน 

DTAC 
0.57 

62.3

0 

13.3

4 ลงทุน 1.32 66.11 14.82 ลงทุน 

INTUCH 0.79 61.1 15.2 ลงทุน 1.75 67.06 16.69 ลงทุน 
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5 5 

THCOM 
1.95 

78.2

9 

22.3

3 ลงทุน 2.94 65.92 20.82 ลงทุน 

SAMART 
0.51 

28.9

4 

12.8

3 ลงทุน 2.92 

223.1

8 20.77 ลงทุน 

JAS 
3.21 

87.6

4 

27.9

0 ลงทุน 3.41 97.53 22.21 ลงทุน 

SAMTEL 
0.71 

40.3

1 

14.5

6 ลงทุน 1.74 47.75 16.65 ลงทุน 

SVOA 
0.76 4.11 

14.9

9 

ไ ม

ลงทุน 5.78 

163.3

5 28.11 ลงทุน 

SIS 

0.49 

-

11.4

7 

12.6

2 

ไ ม

ลงทุน 0.90 

-

51.04 12.72 ไมลงทุน 

SIM 
0.02 0.23 4.93 

ไ ม

ลงทุน 1.12 

185.9

5 13.85 ลงทุน 

SYNEX 
0.67 

32.2

9 

14.2

9 ลงทุน 1.08 

-

37.18 13.67 ไมลงทุน 

 

จากตารางท่ี 3 จํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต มี

จํานวน 8 หลักทรัพย ไดแก ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, 

SAMTEL, SYNEX จากจํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือท้ัง 8 หลักทรัพย เม่ือนํามาพิจารณา

ถึงอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง ซ่ึงก็คืออัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงในชวงระยะเวลาท่ีถือ

ครอง พบวา JAS เปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 87.64 รองลงมาไดแก 

THCOM, DTAC, INTUCH, ADVANC, SAMTEL, SYNEX, SAMART มีผลตอบแทนเทากับ

รอยละ 78.29, 62.30, 61.15, 56.62, 40.31, 32.29, 28.94 ตามลําดับ 

จํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร หลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต มีจํานวน 10 หลักทรัพย 

ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, 

SIM จากจํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือท้ัง 10 หลักทรัพย เม่ือนํามาพิจารณาถึงอัตรา
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ผลตอบแทนท่ีคาดหวัง ซ่ึงก็คืออัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริงในชวงระยะเวลาท่ีถือครอง 

พบวา SAMART เปนหลักทรัพยท่ีใหผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 223.18 รองลงมาไดแก 

SIM, SVOA, JAS, TRUE, ADVANC, INTUCH, DTAC, THCOM, SAMTEL มีผลตอบแทน

เทากับรอยละ 185.95, 163.35, 97.53, 67.94, 67.22, 67.06, 66.11, 65.92, 47.75 ตามลําดับ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของจํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือของ

หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี 

บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต สรุปไดวาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ

กะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีควรลงทุนซ้ือ มี

จํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 10 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, 

SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM จากกอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืน

ความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต มีจํานวน 8 หลักทรัพย ไดแก ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, 

SAMART, JAS, SAMTEL และ SYNEX 

5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทน ความเส่ียงของอัตรา

ผลตอบแทน คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกับ

ตลาด และการเปล่ียนแปลงของจํานวนหลักทรัพยท่ีควรลงทุนซ้ือของหลักทรัพยกลุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 

2.1 กิกะเฮิรต สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือทํา

การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท้ังสองชวงเวลาแลว พบวาหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทน

เพ่ิมขึ้น ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIM 

หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนลดลงไดแก THCOM, SIS, SYNEX 

2. ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เม่ือทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท้ังสองชวงเวลาแลว พบวาหลักทรัพยท่ีมี

ความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, 

THCOM, SAMART, SAMTEL, SVOA SIS, SIM, SYNEX หลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงของ

อัตราผลตอบแทนลดลงไดแก JAS  

 3. คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เม่ือ

ทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท้ังสองชวงเวลาแลว พบวาหลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ

เบตาเพ่ิมขึ้น ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, SAMTEL, 

SVOA SIS, SIM, SYNEX หลักทรัพยท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเบตาลดลงไดแก JAS  
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4. อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เม่ือทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนท้ังสองชวงเวลาแลว พบวาหลักทรัพยท่ีมี

อัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังเพ่ิมขึ้นไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, 

JAS, SAMTEL, SVOA, SIM หลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังลดลงไดแก THCOM, 

SIS, SYNEX   

 อภิปรายผลการศึกษา 

 1. ผลการศึกษาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ท้ังกอนและหลังการไดรับในอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิ

กะเฮิรต พบวาท้ัง 12 หลักทรัพยท่ีทําการศึกษามีความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความ

เส่ียงของอัตราผลตอบแทนตลาด ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของLawan Kerdnoy 

(2550) ศึกษาเรื่อง The Capital Asset Pricing Model: A comparison study of securities in 

banking sector on the Stock Exchange of Thailand ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพยกลุมธนาคาร

ท้ัง 12 หลักทรัพยท่ีทําการศึกษามีความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความเส่ียงของอัตรา

ผลตอบแทนตลาด และผลงานวิจัยของกฤติยา นวรัตน (2549) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงของหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพย ท้ัง 32 หลักทรัพย ท่ี

ทําการศึกษามีความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความเส่ียงของอัตราผลตอบแทนตลาด 

2. คาสัมประสิทธ์ิเบตาเปนดัชนีท่ีช้ีวัดความเส่ียงท่ีเปนระบบ หากหลักทรัพยใดท่ีมีคา

สัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีความเส่ียงท่ีเปนระบบมากกวาตลาดและ

เปนหลักทรัพยท่ีมีความเส่ียงสูง (Aggressive Stock) ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

Naphaporn Wisaisophon (2550) ศึกษาเรื่อง The study of the Capital Asset Pricing Model: An 

evidence of listed family business in energy sector of Thailand stock market ผลการวิจัยพบวา

คาสัมประสิทธ์ิเบตาของหลักทรัพยกลุมธุรกิจครอบครัวท่ีมีคามากกวา 1 ไดแก หลักทรัพย AI, 

LANNA, PICNI, SOLAR หลักทรัพยเหลานี้มีความเส่ียงท่ีเปนระบบมากกวาตลาด และ

ผลงานวิจัยของอุไรวรรณ โชติสิทธิฤทธ์ิ (2549) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลตอบแทนของ

หลักทรัพยหมวดธุรกิจวัสดุกอสรางในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลวิจัยพบวา

หลักทรัพยท่ีใหคาสัมประสิทธ์ิเบตามากกวา 1 มีจํานวน 4 หลักทรัพยไดแก TASCO, SSI, 

TPIPL, SCC ดังนั้นหลักทรัพยกลุมนี้จัดเปนหลักทรัพยประเภทความเส่ียงสูง (Aggressive 

Stock) 

3. การวิเคราะหการตัดสินใจลงทุนซ้ือของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคล่ืนความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัว
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แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) ในการตัดสินใจ จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย

ท่ีใหอัตราผลตอบแทนท่ีตองการต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวัง เปนหลักทรัพยท่ีมีมูลคา

ต่ํากวาท่ีควรจะเปน (Undervalue) ซ่ึงมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของกฤตวร ตังประเสริฐ

ผล (2553) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และการตัดสินใจลงทุนใน

หลักทรัพยกลุมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพย TVO, SSC, 

GFPT ราคาหลักทรัพยเกิด Undervalue คือมีมูลคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน นักลงทุนจึงควรซ้ือหุน

ของบริษัทเหลานี้ ผลงานวิจัยของWeera Weerakhajornsak (2550) ศึกษาเรื่อง Asset Pricing in 

Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพย

กลุมพลังงานท่ีอัตราผลตอบแทนท่ีตองการต่ํากวาอัตราผลตอบแทนท่ีคาดหวังควรตัดสินใจซ้ือ

หรือลงทุนมี 8 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของ

หลักทรัพยในปจจุบันต่ํากวาราคาท่ีควรจะเปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW, 

LANNA, PTT, RATCH, SCG และผลงานวิจัยของกรกนก วัฎิสุ (2548) ศึกษาเรื่องการ

วิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเส่ียง และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

โรงแรมและบริการทองเท่ียว 9 หลักทรัพย ไดแก CENTEL, DTC, LRH, MANRIN, OHTL, 

RGR, RHC, ROH, SHANG ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพยท้ัง 9 หลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทน

คาดหวังมากกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการ แสดงวาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยเปนหลักทรัพย

ท่ีสมควรลงทุน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

 1. ควรจะศึกษาวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอ่ืนๆ ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพ่ือท่ีจะสามารถกระจายความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร โดยไปลงทุนในหลักทรัพยกลุมอ่ืนๆ ดวย 

 2. การใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยในการวิเคราะห เปนเพียงสวน

หนึ่งของการวิเคราะหหลักทรัพยเชิงปริมาณ ซ่ึงชวยในการตัดสินใจไดระดับหนึ่งเทานั้น 

ดังนั้นควรใชการวิเคราะหท่ีหลากหลายวิธีเพ่ือชวยในการตัดสินใจลงทุน ในการศึกษาครั้ง

ตอไปอาจใชท้ังการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน การวิเคราะหทางเทคนิค และปจจัยอ่ืนๆ เพ่ือใหการ

ตัดสินใจลงทุนมีเหตุผลสนับสนุนและมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น 

 3. ผูศึกษาอาจใชทฤษฏีและแนวคิดอ่ืนๆ เชน ทฤษฎีการเก็งกําไรราคา (arbitrage 

pricing theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) มาใชเพ่ิมเติมในการหาคําตอบใหแมนยํา

และชัดเจนยิ่งขึ้น 
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วิธีการและแนวทางท่ีเปนไปไดในการบริหารจัดการขนสงและลดปริมาณการใชน้ํามัน

เช้ือเพลิงของกิจกรรมการใชรถยนตของกรมการขนสงทหารเรืออยางเหมาะสม การวิจัยครั้งนี้

มุงศึกษาวิธีการและการจัดการขนสงรวมถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือ  โดยขอบเขตในการศึกษาทําการศึกษาเจาหนาท่ีท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการขนสงของกรมการขนสงทหารเรือ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 

400 นาย โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางถึงการใหความสําคัญกับวิธีการและแนวทางตางๆ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขนสงวิธีและรูปแบบใดถึงสงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสง

ทางถนนโดยลดปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง จากการศึกษาพบวา วิธีการและแนวทางในการ

จัดการขนสง ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสง

ทหารเรือทิศทางลบไดแก การขนสงเท่ียวกลับ( Back Haul ) และ การจัดตั้งสถานีขนสงและจุด

จัดสงสินคา( Transport Terminal and Goods Delivery )   วิธีการและแนวทางในการจัดการ

ขนสง ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือ

ทิศทางบวกไดแก ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management system; 

TMS) , การเลือกใชรถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน , พฤติกรรมของพลขับ 

คําสําคัญ: วิธีการและแนวทางการบริหารจัดการขนสง,ลดปริมาณการใชน้ํามันเช้ือเพลิง, เพ่ิม

ประสิทธิภาพการขนสงทางถนน 
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Abstract 

The main objectives of this research are to study the possible methods and 

approaches for manage transportation and for reducing the fuel consumption of car in Naval 

Transportation Department activities appropriately. This research focuses on the methods and 

transportation management including personal factors that affect the efficiency of road 

transport of Naval transportation Department.  The example group is the person act relating 

to the management of Naval Transportation Department in Bangkok total of 400 persons. For 

the method of study, use the questionnaires to determine the example group of this research, 

with a focus on methods and approaches relating to the management of transport means and 

models to affect the efficiency of road transport by reducing fuel consumption.   

The result of this research found that the method and approach for management of 

transport related to the efficiency of road transport for in Naval Transportation Department in 

the negative direction are Back Haul and Transport Terminal and Goods Delivery For the 

method and approach for management of transport related to the efficiency of road transport 

for in Naval Transportation Department in the positive direction are Transportation 

management system (TMS),  Selection of cars with suitable size match with the 

characteristics of work, and Driver behavior. 

Keyword: Methods and approaches of transportation management, Reduce fuel 

consumption, Optimization of road transport 

บทนํา 

ในปจจุบันเศรษฐกิจไทยอยูในสภาวะชะลอ อันเนื่องมาจากสภาพทางการเมือง ทําให

ภาคธุรกิจเกิดความไมม่ันใจในการลงทุน สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) 

ลดลง ทําใหรัฐบาลตองมีมาตรการการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยหนึ่งใน

มาตรการคือการปฏิรูปโครงสรางราคาเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนเพ่ือให

การใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภคระมัดระวังท่ีจะไมใชอยางฟุมเฟอย โดยรัฐบาล
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มุงเนนไปท่ีภาคการขนสงโดยกําหนดใหมีมาตรการประหยัดการใชพลังงาน และการใช

พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(จีดีพี) เพ่ิมขึ้น กรมการขนสงทหารเรือเปนหนวยงานหนึ่งในกองทัพเรือ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ

หนวยงานภาครัฐท่ีตองมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการประหยัดการใช

พลังงาน และการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใหเปนไปตามเปาหมายและตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาล ซ่ึงการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของกรมการขนสงทหารเรือมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น

เนื่องมาจากมีจํานวนรถท่ีมากขึ้น ปริมาณงานท่ีมากขึ้น หากไมมีการบริหารจัดการขนสงยังไม

มีประสิทธิภาพจะสงผลใหการใชปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงสูงขึ้น ซ่ึงจะสวนทางกับนโยบายของ

รัฐบาล เพ่ือใหการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของกรมการขนสงทหารเรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

กิจกรรมดานโลจิสติกสจึงมีความจําเปนอยางมากท่ีจะเขามาเพ่ิมประสิทธิการการขนสง เพ่ือให

เกิดการใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดการขนสง เปนกิจกรรมท่ีมีบทบาท

สําคัญตอการจัดการโลจิสติกส โดยผานกิจกรรมยอยๆ เกี่ยวกับการจัดการขนสง อาทิ วิธีการ

ขนสง ตนทุนการขนสง การบริหารงาน ขนสง แบบจําลองการขนสง การเลือกทําเลท่ีตั้งของ

สถานีและจุดจัดสงสินคา เปนตน ซ่ึงระบบการจัดการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิด

ประโยชนตอองคการเปนอยางมาก และทําใหกองทัพเรือสามารถนํางบประมาณท่ีเหลือจาก

กิจกรรมท่ีบริหารจัดการดวยระบบโลจิสติกสไปดําเนินการในสวนอ่ืนๆท่ีเปนประโยชนตอ

กองทัพเรือไดอีก  

วัตถุประสงคในการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ  อายุ  ช้ันยศ ระดับการศึกษา 

ตําแหนง  อายุงาน  ท่ีมีผลตอการใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการขนสงทางถนนของ

กรมการขนสงทหารเรือ  

 2.เพ่ือศึกษาวิธีการและแนวทางตางๆท่ีเปนไปไดในการบริหารจัดการขนสงของกรมการ

ขนสงทหารเรืออยางเหมาะสม 

 3. เพ่ือเสนอแนะวิธีการและแนวทางในการบริหารจัดการขนสงของกรมการขนสง

ทหารเรืออยางเหมาะสม 
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สมมติฐานการวิจัย 

1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันทําใหประสิทธิภาพของการขนสงทาง

ถนนตางกัน 

2 2  วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการ

ขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 

  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้คือ ขาราชการของกรมการขนสง

ทหารเรือท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขนสงของกรมการขนสงทหารเรือ ของกองทัพเรือใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยขาราชการกองรถยนตจํานวน   627 นาย ขาราชการกอง

โรงงานจํานวน164 นาย ขาราชการกองจัดการขนสงจํานวน40 นายขาราชการกองบังคับการ

จํานวน 174 นายรวมจํานวน 1,005 นาย จากกลุมตัวอยางจํานวนประชากรท่ีใชในการวิจัย

ดังกลาว ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ            

Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และกําหนดคาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไม

เกินรอยละ 5 ดังนั้น จะไดกลุมประชากรตัวอยางจํานวน 400 นาย โดยไดแจกแบบสอบถาม

ดังนี้ขาราชการกองรถยนตจํานวน 250  นาย ขาราชการกองโรงงานจํานวน 64 นาย ขาราชการ

กองจัดการขนสง16 นายและขาราชการกองบังคับการ70 นาย รวม 400นาย  
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 

(Questionnaires)  แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้คือ สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6  ขอ เปนคําถามแบบสํารวจรายการ (Check 

List) และคําถามแบบปลายเปด  สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการใหความสําคัญ

วิธีการและการจัดการขนสง (Transport Management)จํานวน  24  ขอ  สวนท่ี  3แบบสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประสิทธิภาพการขนสงทางถนนของกรมการขนสง

ทหารเรือจํานวน  8  ขอ และสวนท่ี4 เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม โดยในสวนท่ี 2 
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และสวนท่ี3 เปนการสอบถามถึงการใหความสําคัญกับวิธีการและการจัดการขนสง (Transport 

Management)และประสิทธิภาพการขนสงทางถนนโดยแบงระดับการใหความสําคัญออกเปน 

5 ระดับ คือ ระดับ 1หมายถึงใหความสําคัญอยูในระดับไมใหความสําคัญ ระดับ 5 หมายถึง ให

ความสําคัญอยูในระดับสูงมาก การทดสอบเครื่องท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ทดสอบโดยนํา

แบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางประเด็นท่ีตองการวัดกับคําถามท่ี

สรางขึ้น รวมถึงความถูกตองในการใชภาษา ตลอดจนความเท่ียงตรงในเชิงเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ซ่ึงท้ัง 3 

ทานมีความเห็นวาขอคําถามมีความเท่ียงตรงเช่ือถือไดและผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด

นําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 30 คนเพ่ือหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัม

ประสิทธความเช่ือม่ันของ          ครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) โดยผลการทดสอบ

คาวัดระดับความเช่ือม่ันของครอนบาคอยูระหวาง 0.739 – 0.959 ซ่ึงคาสถิติของตัววัดมีคา

มากกวา 0.7 แสดงวามีความเช่ือม่ันของเครื่องมือวัดและสามารถนําไปใชในการศึกษาตอไป 

 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ช้ันยศ ระดับการศึกษา ตําแหนง  อายุงาน  

ท่ีแตกตางกันมีผลตอการใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการขนสงทางถนนท่ีแตกตางกันกัน 

แบงออกเปนสมมติฐานยอย  เพ่ือทดสอบตัวแปรรายตัวได  ดังนี้ เพศ ทําการทดสอบ ดวยสถิติ

ทดสอบ  T – test  สวนตัวแปร อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา ตําแหนง  อายุงาน  ทําการทดสอบ

ดวยสถิติทดสอบ F – Test กรณีพบความแตกตางจะทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเปนราย

คู (Multiple Comparisons) ดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe)  ในสวนของวิธีการและแนวทางใน

การจัดการขนสงไดแก การรวบรวมสินคาตามเสนทางเดินทางแลวนําสงปลายทาง ( Milk Run ) , 

การขนสงเท่ียวกลับ       ( Back Haul) , ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation 

management system; TMS) , การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal transportation ), การ

จัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสง ( Transport Terminal and Goods Delivery ) , เลือกใชรถยนตท่ีมี

ขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน  , การปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพท้ังเครื่องยนตและ

ขนาดบรรทุก และพฤติกรรมของพลขับ ทดสอบดวยสถิติทดสอบ Multiple Linear Regression 

Analysis 
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  ผลการวิจัย 

  จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีมี

จํานวนมากท่ีสุดคือ เพศชาย คิดเปนรอยละ91.5  มีชวงอายุระหวาง 40 – 49 ปคิดเปนรอยละ 35 

ช้ันยศ พ.จ.ต. – พ.จ.อ.คิดเปนรอยละ 55.8 ระดับการศึกษาท่ีปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 51 

ตําแหนงงานพลขับและเจาหนาท่ีซอมบํารุงคิดเปนรอยละ37.5ท้ัง 2 ตําแหนงงาน และมีอายุ

ของงานในชวง 1 – 10 ป คิดเปนรอยละ38.5 และในสวนของวิธีการและแนวทางในการจัดการ

ขนสงมีผลการวิจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละตัวแปรยอยดังนี้ 

 

วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง คาเฉล่ีย ส ว น

เบ่ียงเบน 

ร ะ ดั บ

ความสําคัญ 

1.การรวบรวมสินคาตามเสนทางแลวนําสง(Milk Run) 

  - การขนสงแบบมิลครันจากผูผลิตหลายรายไปใหลูกคา

หลายราย : Direct Shipment with Milk runs from Multiple 

Suppliers to Multiple Customers 

 

 

3.860 

 

 

1.157 

 

 

ระดับสูง 

2.การขนสงเท่ียวกลับ (Back Haul) 

  - ระบบบริหารจัดการรถขนสงเท่ียวเปลาแบบบูรณาการ

ดวยการสรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดยการ

ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหลักในการ

แลกเปล่ียนขอมูล 

 

 

3.962 

 

1.048 

 

ระดับสูง 

3.ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation 

management system;TMS) 

  - โปรแกรมคํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทาง

การวิ่งรถรับและสงสินคา ตารางเวลารถเขา-ออกให

สอดคลองกับปริมาณงานของหนวยท่ีขอใชบริการรถยนต 

 

 

 

 

4.015 

 

 

0.861 

 

 

ระดับสูง 

4. ก า รข น สง ตอ เ นื่ อ ง หล าย รู ปแ บ บ ( Multimodal 

transportation) 

  - การขนสงสินคาจากผูสงไปถึงผูรับท่ีใชการขนสงโดยใช

 

3.770 

 

0.913 

 

ระดับสูง 
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การขนสงทางถนนและทางอากาศ 

 

 

5. การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา (Transport 

Terminal and Goods Delivery) 

  - สถานตีองตั้งในทําเลท่ีเดินทางไป-มาสะดวกสะอาดและ

ปลอดภัย มีระบบขนยายสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

4.275 

 

0.781 

 

ร ะ ดั บ สู ง

มาก 

วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง คาเฉล่ีย ส ว น

เบ่ียงเบน 

ร ะ ดั บ

ความสําคัญ 

6. การเลือกใชรถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของ

งาน 

  - การใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญลําเลียงส่ิงของท่ีมีขนาด

ใหญและน้ําหนักมากตามความสามารถของรถยนต 

 

4.260 

 

0.760 

 

ร ะ ดั บ สู ง

มาก 

7.การปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพท้ังเครื่องยนตและ

ขนาดบรรทุก    

   - การปรับปรุงขนาดบรรทุกทําใหสามารถบรรทุกสินคา

ไดเพ่ิมขึ้น 

 

4.137 

 

0.886 

 

ระดับสูง 

8. พฤติกรรมของพลขับ 

  - พลขับท่ีรู เสนทางในการเดินทางจะทําใหการขนสง

รวดเร็วขึ้น 

 

4.360 

 

0.530 

 

ร ะ ดั บ สู ง

มาก 

 

 จากตารางแสดงใหเห็นถึงวิธีการและแนวทางในการจัดการขนสงนั้น กลุมตัวอยางให

สําคัญมาก คือ การขนสงแบบมิลครันจากผูผลิตหลายรายไปใหลูกคาหลายราย : Direct 

Shipment with Milk runs from Multiple Suppliers to Multiple Customers , ระบบบริหาร

จัดการรถขนสงเท่ียวเปลาแบบบูรณาการดวยการสรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดย

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหลักในการแลกเปล่ียนขอมูล (การขนสงเท่ียว

กลับ (Back Haul)) , โปรแกรมคํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทางการวิ่งรถรับและสง

สินคา ตารางเวลารถเขา-ออกใหสอดคลองกับปริมาณงานของหนวยท่ีขอใชบริการรถยนต
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(ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา(Transportation management system;TMS)) , การขนสง

สินคาจากผูสงไปถึงผูรับท่ีใชการขนสงโดยใชการขนสงทางถนนและทางอากาศ(การขนสง

ตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)) , การปรับปรุงขนาดบรรทุกทําใหสามารถ

บรรทุกสินคาไดเพ่ิมขึ้น(การปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพท้ังเครื่องยนตและขนาด

บรรทุก) และใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก สถานีตองตั้งในทําเลท่ีเดินทางไป-มาสะดวก

สะอาดและปลอดภัย มีระบบขนยายสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ (การจัดตั้งสถานีขนสงและจุด

จัดสงสินคา (Transport Terminal and Goods Delivery)) , การใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญ

ลําเลียงส่ิงของท่ีมีขนาดใหญและน้ําหนักมากตามความสามารถของรถยนต (การเลือกใช

รถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน) , พลขับท่ีรูเสนทางในการเดินทางจะทําใหการ

ขนสงรวดเร็วขึ้น (พฤติกรรมของพลขับ) ท่ีสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการขนสงทางถนนท่ีดขีึน้

และใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และทดสอบสมมติฐานโดยมีผลการทดสอบ

ตามตารางแสดงผลการทดสอบ 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบดานประชากร 

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล

ดานตางๆ 

T F Sig. จํานวนคู 

ท่ีแตกตาง 

คูท่ีแตกตางทดสอบดวย 

Scheffe 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ช้ันยศ 

 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตําแหนงงาน 

 

6.อายุงาน 

-6.713 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

5.548 

15.253 

 

9.909 

11.879 

 

0.453 

0.002 

0.001 

0.000 

 

0.000 

0.000 

 

0.715 

- 

1 

2 

 

1 

3 

 

- 

- 

อายุ 40-49 กับ 50-60 

จ.ต.-จ.อ. กับ  ร.ต.-ร.อ. และ 

 จ.ต.-จ.อ. กับ  น.ต.-น.อ. 

ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี 

พลขับ กับ จัดรถ , พลขับ กับ ซอมบํารุง 

และ พลขับ กับ ฝายอํานวยการ 

- 

  

 สรุปไดวาปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันท่ีมีผลทําใหประสิทธิภาพของ

การขนสงทางถนนตางกันไดแก เพศ  อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน โดยทีชวงอายุท่ี

แตกตางไดแก ชวงอายุ 40-49 กับ 50-60  ช้ันยศท่ีแตกตางไดแก จ.ต.-จ.อ. กับ  ร.ต.-ร.อ. และ 

จ.ต.-จ.อ. กับ  น.ต.-น.อ. ระดับการศึกษาท่ีแตกตางไดแก ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี 

ตําแหนงงานท่ีแตกตางไดแก พลขับ กับ เจาหนาท่ีจัดรถ , พลขับ กับ เจาหนาท่ีซอมบํารุง และ 

พลขับ กับ ฝายอํานวยกา 
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ตารางแสดงผลการทดสอบดานวิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง 

 

Independent 

Factors 

Unstandardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(คาคงท่ี) 1.853 0.168 11.002 0.000   

Milk Run (X1) 0.27 0.023 1.160 0.247 0.549 1.823 

Back Haul (X2) -0.051 0.025 -2.046 0.041 0.711 1.407 

 

 

Independent 

Factors 

Unstan

dardize

d 

Coeffic

ients 

 

t 

 

Sig 

Colline

arity 

Statisti

cs 

 

Independe

nt 

Factors 

Unstan

dardize

d 

Coeffic

ients 

Multimodal transportation (X4) 0.033 0.028 1.178 0.239 0.633 1.508 

Transport Terminal and Goods 

Delivery (X5) 

-0.102 0.036 -2.807 0.005 0.445 2.249 

การเลือกใชรถยนต (X6) 0.121 0.031 3.925 0.000 0.566 1.768 

การปรับปรุงรถยนต (X7) 0.018 0.025 0.725 0.469 0.626 1.598 

พฤติกรรมของพลขับ (X8) 0.364 0.033 10.992 0.000 0.877 1.141 

                R=0.662     R²=0.438     S.E.E.=0.31784    F-Test=38.154    Sig.=0.00 
 

จากผลการวิเคราะหพบวาคา VIF ท่ีมากสุดคือการจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงมีคา 

2.249 ซ่ึงไมเกิน 10 และคา Tolerance ท่ีนอยท่ีสุดมีคา 0.445 ซ่ึงไมเขาใกล 0 ดังนั้นแสดงวาตัว

แปรอิสระไมมีความสัมพันธตอกัน และวิ ธีการและแนวทางในการจัดการขนสง ท่ีมี

ความสัมพันธตอประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 มีตัวแปรของวิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง 

ท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือในเขต

กรุงเทพมหานคร 5 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธตอ ตัวแปรตาม(ประสิทธิภาพของการขนสงทาง

ถนน)ท่ีมีคานัยสําคัญ นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก การขนสงเท่ียวกลับ  ระบบบริหารจัดการการ
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ขนสงสินคา  การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสง    เลือกใชรถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของ

งาน  พฤติกรรมของพลขับ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สรุปและอภิปรายผล   

  ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันท่ีมีผลทําใหประสิทธิภาพของการขนสง

ทางถนนตางกันไดแก เพศ  อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ธนากร กรวัชรเจริญ (2555) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของ

พนักงาน บริษัทควอลิตี้เฮาส จํากัด ( มหาชน )ซ่ึงไดแก เพศ  อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และ 

ณกฤตชัย  เตี้ยสุด  ( 2553 ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจซ่ึงไดแกช้ันยศ โดยกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือ เพศชาย  ท่ีมีชวงอายุ  

ระหวาง 40 – 49 ป ช้ันยศ พ.จ.ต. – พ.จ.อ. ระดับการศึกษาท่ีปริญญาตรี ตําแหนงงานพลขับและ

เจาหนาท่ีซอมบํารุง มีอายุของงานในชวง 1 – 10 ป  

  วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสงท่ีประกอบดวยการขนสงเท่ียวกลับ( Back 

Haul ) , ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management system; TMS) , 

การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา( Transport Terminal and Goods Delivery ) , เลือกใช

รถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน ,  พฤติกรรมของพลขับ มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนโดยกลุมประชากรใหความสําคัญในระดับสูง (คาเฉล่ียท่ีวัดได

อยูระหวาง 3.41 – 4.20 ) ไกแก ระบบบริหารจัดการรถขนสงเท่ียวเปลาแบบบูรณาการดวยการ

สรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ

หลักในการแลกเปล่ียนขอมูล , โปรแกรมคํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทางการวิ่งรถ

รับและสงสินคา ตารางเวลารถเขา-ออกใหสอดคลองกับปริมาณงานของหนวยท่ีขอใชบริการ

รถยนต , พลขับท่ีรูเสนทางในการเดินทางจะทําใหการขนสงรวดเร็วขึ้น  และ ใหความสําคัญใน

ระดับสูงมาก (คาเฉล่ียท่ีวัดไดอยูระหวาง 3.41 – 4.20 ) ไดแกสถานีตองตั้งในทําเลท่ีเดินทางไป-มา

สะดวกสะอาดและปลอดภัย มีระบบขนยายสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ , พลขับท่ีรูเสนทางใน

การเดินทางจะทําใหการขนสงรวดเร็วขึ้น    ท้ังนี้การขนสงเท่ียวกลับ( Back Haul ) สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วศิน แยมช่ืนพงศ ( 2554) ท่ีศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงเท่ียวกลับ

ของรถกึ่งพวงหางเปลือย ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management 

system; TMS) สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน งามสุขเกษมศรีและสุชาดา เวียงหฤทัย (2554 ) 

ท่ีศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนสินคาดวยอารเอฟไอดี การจัดตัง้สถานี

ขนสงและจุดจัดสงสินคา( Transport Terminal and Goods Delivery )ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ ( 

2550)  ท่ีไดศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการจัดเก็บและการกระจายผลไมของ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก เลือกใชรถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงานสอดคลองกับ  

เกวลี หริจันทรวงศ (2551) ไดศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชรถขนสง ของบริษัท ABC  

พฤติกรรมของพลขับบทความของ MARY SHACKLETT(2013) กลาววา การใชน้ํามันใหเกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใชน้ํามันลงตัวแปรท่ีสําคัญคือพฤติกรรมการขับรถของ

พนักงาน และ Rosa Amelia, Fernando, &  José Luis(2014) ท่ีศึกษารูปแบบการพยากรณการ

บรรทุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามัน  และกลุมตัวอยางใหสําคัญมาก คือ การขนสง

แบบมิลครันจากผูผลิตหลายรายไปใหลูกคาหลายราย : Direct Shipment with Milk runs from 

Multiple Suppliers to Multiple Customers , ระบบบริหารจัดการรถขนสงเท่ียวเปลาแบบบูรณา

การดวยการสรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือหลักในการแลกเปล่ียนขอมูล (การขนสงเท่ียวกลับ (Back Haul)) , โปรแกรม

คํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทางการวิ่งรถรับและสงสินคา ตารางเวลารถเขา-ออกให

สอดคลองกับปริมาณงานของหนวยท่ีขอใชบริการรถยนต(ระบบบริหารจัดการการขนสง

สินคา(Transportation management system;TMS)) , การขนสงสินคาจากผูสงไปถึงผูรับท่ีใช

การขนสงโดยใชการขนสงทางถนนและทางอากาศ(การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(Multimodal transportation)) , การปรับปรุงขนาดบรรทุกทําใหสามารถบรรทุกสินคาได

เพ่ิมขึ้น(การปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพท้ังเครื่องยนตและขนาดบรรทุก) และให

ความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก สถานีตองตั้งในทําเลท่ีเดินทางไป-มาสะดวกสะอาดและปลอดภัย 

มีระบบขนยายสัมภาระท่ีมีประสิทธิภาพ (การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา (Transport 

Terminal and Goods Delivery)) , การใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญลําเลียงส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ

และน้ําหนักมากตามความสามารถของรถยนต (การเลือกใชรถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับ

ลักษณะของงาน) , พลขับท่ีรูเสนทางในการเดินทางจะทําใหการขนสงรวดเร็วขึ้น (พฤติกรรม

ของพลขับ) ท่ีสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการขนสงทางถนนท่ีดีขึ้นและใชน้ํามันเช้ือเพลิงอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด   
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จากผลการวิจัยสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาทบทวนเปนระยะตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความ

ทันสมัยตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอยูเปนประจํา หากหยุดนิ่งไมมีการศึกษา

ทบทวนจะกาวตามเทคโนโลยีไมทัน 

 2. ควรทําการศึกษาตัวแปรท่ีสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทางถนน 

กรมการขนสงทหารเรือ 

 3 หนวยงานควรกําหนดตัวช้ีวัดในแตตัวแปรและแนวทางการปฏิบัติใหกับหนวยงานผู

ปฏิบัติเชน กองรถยนต เพ่ือใหเกิดการนําไปใชอยางเปนรูปธรรมและแทจริง 

  

วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง 

- การขนสงเท่ียวกลับ( Back Haul ) 

- ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา 

(Transportation management system; TMS) 

- การจัดต้ังสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา 

( Transport Terminal and Goods Delivery ) 

- เลือกใชรถยนตท่ีมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะ

ของงาน 

-  พฤติกรรมของพลขับ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ช้ันยศ 

- ระดับการศึกษา 

- ลักษณะงานท่ีทํา 

 

ประสิทธิภาพของการ

ขนสงทางถนนของกรมการ

ขนสงทหารเรือ 
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ประสิทธิภาพโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

Logistics performance of food industry in Thailand 

อาธิตญา ฉวีวงษ1* และ พัฒน พิสิษฐเกษม2* 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร และ

ปจจัยดานองคกร กับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส 3 ดาน ไดแก ดานตนทุน ดานเวลา และดาน

ความนาเช่ือถือ และความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จํานวน 397 

ราย ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหความแตกตางดวย t-test one-

way ANOVA และวิเคราะหความสัมพันธดวย Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation  

 ผลการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยดานองคกร พบวา พนักงานท่ี

ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25 ป หรือนอยกวา ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และตําแหนงในการทํางานเปนอ่ืน  ๆเชน ผูควบคุมงาน หัวหนางาน และพนักงาน เปนตน 

และผูประกอบการสวนใหญมีทุนจดทะเบียน 1 - 50 ลานบาท มีจํานวนพนักงาน 51 - 100 คน มี

ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 6 - 10 ป  โดยปจจัยดานประชากรศาสตร ในสวนเพศ อายุ ตําแหนงใน

การทํางาน และปจจัยดานองคกร ท่ีแตกตางกันนั้น สงผลตอ ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท้ัง 3 

ดาน ไมแตกตางกัน ปจจัยดานประชากรศาสตร ในสวนระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันนั้นสงผลใหมี

ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสในดานตนทุน ดานเวลา ไมแตกตางกัน แตสงผลในดานความ

นาเช่ือถือแตกตางกัน   และจากผลการวิเคราะหความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพ

การจัดการโลจิสติกส พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

กิจกรรมของโลจิสติกสโดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง และทุกกิจกรรมของโลจิสติกส

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท้ังในดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเช่ือ 
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Abstract 

 The objective of this research are to study the distinction between the demographic 

factor, the organization factor affect to logistics performance (costs, times, credibility) and 

study the relationships between logistics activity related to logistics performance as 

quantitative research. This survey was conducted with a sample group of food industry in 

Thailand 397 set by using the questionnaires. The structured questionnaire was distinction 

analysis by using the t-test one-way ANOVA and relationships analysis by using the 

correlation of Pearson production moment correlation.  

   The results of demography factor and organization factor showed that largely 

personnel work in food industry are female, age 25 years or less, education bachelor’s degree 

and other work position such as supervisor, foreman and operator etc. and largely enterprises 

has capital 1-50 million baht, employees 51-100 person and duration of operation 6-10 years. 

The demography factor in part sex, age, work position and organization factor at distinction 

affect to logistics performance are no difference but education at distinction affect to logistics 

performance are difference and the results of relationships analysis showed that food industry 

in Thailand has practice about logistics activity totally and each activity in practical level at 

all times and all logistics activity has relationships with all part of logistics performance.     

Keywords: Logistics activity, Food industry, Logistics performance 
 

1. บทนํา 

 1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญในเวทีการคาโลก และนับ

ไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการสงออกลําดับตนๆของประเทศไทย (สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2557) ซ่ึงจากกระแสเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนท่ีเกิดขึ้นกอใหเกิดการแขงขัน

ในการดําเนินธุรกิจท่ีคอนขางสูง สงผลใหผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางม่ันคงและกาวหนา ซ่ึงปจจัยสําคัญ

ประการหนึ่งในการพัฒนาองคกรนั่นคือ การประเมินประสิทธิภาพการแขงขันดานโลจิสติกส 
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เนื่องจากกิจกรรมของโลจิสติกสนั้นครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของภาคธุรกิจ และเพ่ือให

ผูประกอบการไดทราบถึงแนวทางในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ

ทางการแขงขันท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้ เพ่ือใหองคกรสามารถเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ

อุตสาหกรรมเดียวกันท้ังในระดับประเทศและระดับสากล (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร สํานักโลจิสติกส, 2556) 
 

2. วัตถุประสงค 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

 2. ปจจัยดานองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทย 

 3. ศึกษากิจกรรมของโลจิสติกสท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 
 

3. สมมติฐานการวิจัยสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ 

 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีตางกัน มีผลทําใหประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส

แตกตางกัน 

 ปจจัยดานองคกรท่ีตางกัน มีผลทําใหประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสแตกตางกัน 

 กิจกรรมของโลจิสติกสของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 

 อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตจากภาคการเกษตรมาใชเปนวัตถุดิบ

หลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร เพ่ือการ

นําไปใชในขั้นตอนถัดไปหรือบริโภค และยังเปนการยืดอายุการเก็บรักษา (พิมเพ็ญ พรเฉลิม

พงษ และนิธิยา รัตนาปนนท, www.foodnetworksolution.com, กุมภาพันธ 2558) ซ่ึงในป พ.ศ. 

2550 ประเทศไทยมีการสงออกอาหารเปนลําดับท่ี 7 ของโลก ดวยมูลคาประมาณ 19 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ตอมาในป พ.ศ. 2553 ตกลงมาเปนอันดันท่ี 8 ของโลก ดวยมูลคาประมาณ 25 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) ซ่ึงแนวโนมของมูลคาในการสงออกท่ี

เพ่ิมขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2547นี้ เปนผลมาจากจํานวนประชากรท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้น และ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นภาคการผลิตจําเปนตองมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงในสวนตางๆ เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการบริโภคท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส 

 การบริหารจัดการโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการระบบหวงโซอุปทาน 

ซ่ึงรวมเรื่องของการวางแผน การดําเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจัดเก็บสินคา 

บริการ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มตนจนถึงจุดของการ

บริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค (กมลชนก สุทธวานทนฤพุฒิ และคณะ, 

2547) 

 การศึกษาประสิทภาพโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยครั้งนี้ได

ประยุกตใชกิจกรรมของโลจิสติกสของสภาอุตสาหกรรม (2550)  8 กิจกรรม ดังนี้ 

 การวางแผนหรือการคาดการณความตองการของลูกคา (Demand and Forecasting and 

Planning) เปนกิจกรรมท่ีสามารถวางแผนความตองการในการใชทรัพยากรในแตละ

กระบวนการไดอยางเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด 

 การใหบริการแกลูกคา และกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support) เปนท่ี

ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เพ่ือใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการถูกตอง 

ปริมาณครบ ตรงตามเวลาและเง่ือนไข รวมถึงกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับลูกคา 
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 การส่ือสารดานโลจิสติกส และการจัดการคําส่ังซ้ือ (Logistics Communication and 

Order Processing) เปนกิจกรรมท่ีเช่ือมตอระหวางลูกคากับองคกร ครอบคลุมตั้งแตคําส่ังซ้ือ

จากลูกคา ติดตอส่ือสารกับลูกคา ตรวจสอบยอดสินคาคงคลัง รวมถึงรายละเอียดของลูกคา 

  การจัดซ้ือจัดหา (Procurement) เปนกิจกรรมในการจัดหาและประเมินแหลงวัตถุดิบ

เพ่ือจัดซ้ือ รวมตั้งแตการคัดเลือกผูขาย เจรจาตอรองปริมาณในการส่ังซ้ือ และประเมินคุณภาพ

ของผูขายสินคา ซ่ึงหมายรวมถึงการบริหารวัตถุดิบ (Supply Management) เขาไดดวย 

 การบรรจุหีบหอ (Packaging) เปนการบงบอกรายละเอียดของสินคาและสรางการรับรู

ในตัวสินคา อีกท้ังยังปองกันตัวสินคาจากความเสียท่ีเกิดจากการเคล่ือนยาย การขนสง และชวย

อํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายและการขนสงอีกดวย 

 การ เลือกสถานท่ีตั้ งของโรงงานและการจัดการคลังสินคา  (Facilities Site 

Warehousing and Storage) กิจกรรมนี้เปนการตัดสินใจเชิงกลยุทธท่ีจะสงผลกระทบตอตนทุน

ในการขนสง ระดับการใหบริการลูกคา และความเร็วในการตอบสนองความตองการของลูกคา 

และยังชวยใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงและมีระยะทางในการขนสงท่ีเหมาะสม 

 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนกิจกรรมท่ีตองมีการบริหาร

อยางเหมาะสม และจําเปนตองพิจารณาควบคูกับกระบวนการอ่ืนท่ีอาจสงผลกระทบได 

 การขนสง (Transportation) เปนการเคล่ือนยายวัตถุดิบหรือสินคา ตั้งแตจุดเริ่มตนไป

ยังจุดท่ีมีการบริโภค จนกระท่ังสินคาเหลานั้นอยูในความรับผิดชอบของลูกคา 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วราภรณ ศรีสุข (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสในอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร โดยมีการประยุกตใช กิจกรรมของโลจิสติกส 6 กิจกรรม ไดแก การบริการลูกคา 

การดําเนินการตามคําส่ังซ้ือ การบริหารสินคาคงคลัง การจัดซ้ือ การขนสง และการบริหาร

คลังสินคา เปนตน ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาควรมุงเนนในการปรับปรุงในสวนของตนทุนใน

การขนสง 

นิภาพร ทิพยเดโช (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมปลา

สวยงาม โดยแบงกิจกรรมของโลจิสติกสออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของการจัดการวัตถุดิบ 

และสวนของการกระจายสินคา ซ่ึงพบวาระยะเวลาในการส่ือสารดานโลจิสติกส และการขนสง

นั้นยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ แตยังมีประสิทธิภาพท่ีสามารถจะสูกับคูแขงได 
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5. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร ไดแก ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยท่ีจด

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 51,891 ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 

www.diw.go.th, 28 มกราคม 2558) 

5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยท่ีจด

ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 397 ราย  

 5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การศึกษา โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

5.2.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม

อาหาร มีลักษณะแบบคําถามปลายปด เลือกได 1 คําตอบ โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางาน จํานวน 5 ขอ 

5.2.2 ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของอุตสาหกรรมอาหาร มีลักษณะแบบคําถามปลายปด 

เลือกได 1 คําตอบ โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ ทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และ

ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ 

5.2.3 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับโลจิสติกส มีลักษณะแบบประ

มานคา โดยครอบคลุมเนื้อหา 8 ดาน ไดแก การคาดการณความตองการของลูกคา การ

ใหบริการลูกคา การส่ือสารดานโลจิสติกส การจัดซ้ือจัดหา การบรรจุหีบหอ การจัดการ

คลังสินคา การบริหารสินคาคงคลัง และการขนสง ท้ังหมดจํานวน 22 ขอ 

5.2.4 ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส มีลักษณะ

แบบประมาณคา โดยครอบคลุมเนื้อหาของตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส 3 ดาน 

ไดแก ดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเช่ือถือ จํานวน 26 ขอ 

 5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

5.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควาจาก ตํารา บทความงานวิจัย บทความ

วิชาการ วารสาร รายงานการวิจัย ขอมูลโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถิติของ

หนวยงานท่ีเช่ือถือได 
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5.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงกระทําโดยผูวิจัย 

โดยแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 397 ชุด และชุดท่ี

สํารองไว 40 ชุด รวมท้ังส้ิน 437 ชุด 

 5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด และ

การทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ ดังนี้ 

5.4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารและ

ขอมูลท่ัวไปของอุตสาหกรรมอาหาร ท่ีมีลักษณะแบบปลายปด แบบเลือก  1 คําตอบ นํามา

วิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS For Window ดวยการแจกแจงความถ่ี และคํานวณรอยละ และ

ทดสอบสมมติฐานความแตกตางดวย t-test และ one-way ANOVA 

5.4.2 ขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส  และ ขอมูลเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส ท่ีมีลักษณะแบบประมาณคา นํามาวิเคราะหโดย

โปรแกรม SPSS For Window ดวยคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานความสัมพันธดวย Correlation  

 

6. ผลการวิจัย 

 6.1 พนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25 ป 

หรือนอยกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และตําแหนงในการทํางานเปนอ่ืนๆ ไดแก ผูควบคุม

งาน หัวหนางาน และพนักงาน เปนตน โดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมี 

เพศ อายุ ตําแหนงในการทํางาน ท่ีแตกตางกัน สงผลใหมีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท้ัง

ในดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเช่ือถือ ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาท่ีแตกตาง

กันนั้นสงผลในดานความนาเช่ือถือแตกตางกัน 

 6.2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมีทุนจดทะเบียน 1 - 50 ลานบาท มี

จํานวนพนักงาน 51 - 100 คน และมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 6 - 10 ป โดยผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารท่ีมีทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการดําเนินกิจการ

แตกตางกัน สงผลใหมีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท้ังในดานตนทุน ดานเวลา และดาน

ความนาเช่ือถือ ไมแตกตางกัน 
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 6.3 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม

ของโลจิสติกสโดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง นอกจากนี้ทุกกิจกรรมยังมีระดบั

ความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ดังแสดงไวในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความสัมพันธระหวางกิจกรรมของโลจิสติกสกับประสิทธิภาพการ

จัดการโลจิสติกสในดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเช่ือถือ 

กิจกรรมของ 

โลจิสติกส 

ระดับความสัมพันธกับ 

ดานตนทุน ดานเวลา 
ด า น ค ว า ม

นาเช่ือถือ 

1. การคาดการณความตองการของลูกคา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา ปานกลาง 

2. การใหบริการแกลูกคา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา 

3. การส่ือสารดานโลจิสติกส คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางต่ํา 

4. การจัดซ้ือจัดหา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5. การบรรจุหีบหอ คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา 

6. การจัดการคลังสินคา ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

7. การบริหารสินคาคงคลัง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

8. การขนสง คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา คอนขางต่ํา 

 

7. อภิปรายผล 

 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส

โดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง เนื่องจากปจจุบันในภาคอุตสาหกรรมอาหารมี

การเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  และมีการแขงขันท่ีสูงมากจึงทําให ธุรกิจตองคํานึงถึง 

กระบวนการวางแผน การปฏิบัติการและการควบคุม การเคล่ือนยาย และการจัดเก็บสินคาอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงในสวนการใหบริการและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ ตั้งแต

จุดกําเนิดถึงจุดบริโภคสินคา เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) ท่ีไดกลาวไววา 

ปจจุบันปจจัยแวดลอมไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ผูประกอบการจึงจําเปนตองใหความสําคัญ
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กับส่ิงเหลานี้มากยิ่งขึ้น ท้ังนี้การจัดการโลจิสติกสก็มีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการ

จัดการโลจิสติกสท่ีดี ไมเพียงแตสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วได อีกท้ังยังสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยการลดตนทุน และยัง

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคาและบริการไดอีกดวย โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนท่ี

การคาตางประเทศมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ผสานกับแนวโนมนโยบายในการการทําขอตกลง

การคาเสรี (Free Trade Agreement) ของหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย สงผลทําใหการ

จัดการโลจิสติกส ในระดับประเทศและระดับอุตสาหกรรมตองพัฒนาความสามารถในการ

แขงขันใหเพ่ิมมากขึ้น  

 

8. บทสรุป 

 การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยครั้ง มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร 2. ปจจัยดานองคกร และ 3. ศึกษา

กิจกรรมของโลจิสติกสท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหาร

ในประเทศไทย โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทยท่ีจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดวยแบบสอบถาม ซ่ึงแบง

ออกเปน 4 ตอน และนํามาวิเคราะหเบ้ืองตน ดวยโปรแกรม SPSS For Window ดวยการแจก

แจงความถ่ี คํานวณรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานความ

แตกตางดวย t-test one-way ANOVA และทดสอบสมมติฐานความสัมพันธดวย Correlation 

โดยพบวา พนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25 ป หรือ

นอยกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และตําแหนงในการทํางานเปนอ่ืนๆ ไดแก ผูควบคุมงาน 

หัวหนางาน และพนักงาน เปนตน และผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมีทุนจด

ทะเบียน 1-50 ลานบาท มีจํานวนพนักงาน 51-100 คน และมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 6-

10 ป โดยพนักงานท่ีปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมี เพศ อายุ ตําแหนงในการทํางาน และ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการ

ดําเนินกิจการ แตกตางกัน มีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท้ังในดานตนทุน ดานเวลา และ

ดานความนาเช่ือถือ ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาของพนักงาน ท่ีแตกตางกันนั้นสงผลใน

ดานความนาเช่ือถือแตกตางกัน ในสวนของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมของโลจิสติกสนั้น 
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ผูประกอบการมีการปฏิบัติงานโดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง นอกจากนี้ทุก

กิจกรรมยังมีระดับความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

9. ขอเสนอแนะ 

 9.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

9.1.1 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรใหความสําคัญในกิจกรรมการ

คาดการณความตองการของลูกคา โดยมุงเนนในสวนการคาดการณท่ีจะเกิดขึ้นใหไดอยาง

แมนยํา 

9.1.2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรใหความสําคัญในกิจกรรมการบริหาร

สินคาคงคลังในสวนคลังวัตถุดิบใหเหมาะสมในการผลิต และการหมุนเวียนสินคาภายใน

คลังสินคาใหเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว 

 9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

9.2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการโลจิสติกสในกลุมธุรกิจอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรม

บริการ 

9.2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการโลจิสติกสกับตัว ช้ีวัดประสิทธิภาพใน

อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือจะไดทราบประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสท่ีเกิดขึ้นอยางแทจริง 

9.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรดานอ่ืน ๆ ภายในระบบการจัดการโลจิสติกส เชน โลจิ

สติกสยอนกลับ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 การดําเนินการวิจัยครั้ งนี้ สํา เร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกทานท่ีไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลเพ่ือนํามาใช

ศึกษาครั้งนี้ โดยไดรับคําปรึกษาจาก ผศ. พัฒน พิสิษฐเกษม ซ่ึงใหเกียรติเปนท่ีปรึกษา ไดกรุณา

ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบญัชาการกองทัพไทย 

กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกนัประเทศ 

ROYAL THAI ARMED FORCES’ READINESS 

FOR THE ASEAN COMMUNITY 

CASE STUDY : NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE 

มานัส  พุมพะเนิน1      ดร.ณกมล  จนัทรสม2 

  

บทคัดยอ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  โดยมีขอบเขตดาน

ประชากร คือ ขาราชการของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ความพรอมในการ

กาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ  จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซ่ึงมี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 10 ระดับ  และวิเคราะหขอมูลโดยคาความถ่ีรอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบท่ีแบบอิสระ (t-test independent) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ดวยสถิติทดสอบ (F-test) การตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ดัชนีความสอดคลอง(Index of Consistency/Index of item 

objective congruence/Index of Congruence หรือ IOC) การวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิของครอนบาช(Cronbach’s Alpha)  ทดสอบความ

แตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's) และ Multiple Linear Regression Analysis ในการ

วิเคราะห 

 

 

 

  
1  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
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ผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ

ทางทหาร และชวงช้ันยศ นั้น มีเพียง อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทางทหาร ท่ีมีผลตอความ

พรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  2) ปจจัย

ภายใน ประกอบดวย ทัศนคติ  ทักษะ ความรู ความสามารถ และการสงเสริม สนับสนุนภายใน

องคกร มีเพียงแค  ทักษะ ความรู  ความสามารถ ท่ีมีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 3) ปจจัยภายนอก 

ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล  หนวยงานอ่ืนๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพียง นโยบาย

ของรัฐบาล และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คําสําคัญ  :  ประชาคมอาเซียน, สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

ABSTRACT 

 This research aimed to study the readiness of the Royal Thai Armed Forces for the 

ASEAN Community, case study: National Defence Studies Institute. The population scope is 

400 sample officers in the National Defence Studies Institute, Royal Thai Armed Forces. The 

research instrument consists of three aspects: personal factor, internal factor, and external 

factor which are given a proportion scale of ten. The data is analyzed by frequency, 

percentage, mean, standard deviation, t-test independent, One - Way ANOVA, F-test, 

Content Validity, Index of Consistency, Cronbach’s Alpha for Assessing the Reliability of 

Scales, Scheffe’s Pair Wise Comparison of Means and Multiple Linear Regression Analysis. 

 The findings revealed that 1) among personal factors (namely gender, age, education, 

military status, and ranks), only age, education, and military status have a statistically-

significant effect on the readiness for the ASEAN Community by 0.05, 2) among internal 

factors (namely attitude, skill, knowledge, ability, and organization’s support), only skill, 

knowledge, and ability have a statistically-significant effect on the readiness for the ASEAN 

Community by 0.05, and 3) among external factors (namely government policies, 

organizations policies, and information technology), only government policies and 

organizations policies have a statistically-significant effect on the readiness for the ASEAN 

Community by 0.05. 

KEY WORDS : ASEAN COMMUNITY, NATIONAL DEFENCE STUDIES 

INSTITUTE 
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1. บทนํา 

 อาเซียน(ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(The Association 

of Southeast Asian Nations) คือ องคกรเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ ดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความม่ันคง 

 ในแงประวัติศาสตรการเมืองยุคสงครามเย็น อาเซียนคือ อีกกลไกหนึ่งท่ีฝายโลก

ตะวันตกไดผลักดันใหเกิดขึ้น โดยหวังวาอาเซียนจะชวยตานการรุกคืบของลัทธิคอมมิวนิสต

ตามทฤษฎีปฏิวัติโดมิโนในภูมิภาคนี้ได อยางไรก็ดี ส่ิงท่ีนาสนใจก็คือ มหาอํานาจฝายตะวันตก 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ใหการสนับสนุนประเทศในอาเซียน โดยไมสนใจวาประเทศเหลานั้น

จะปกครองดวยระบอบการเมืองแบบใด จะมีคณะรัฐบาลทหารปกครอง โดยเวนวรรคระบอบ

ประชาธิปไตยหรือไม ขอเพียงตอตานคอมมิวนิสตก็พอแลว 

 หลังจากท่ีอาเซียนกอตั้งไดไมนาน การเมืองยุคสงครามเย็นก็มีเหตุตองพลิกผัน เม่ือจีน

เกิดแตกหักกับโซเวียตในชวงปลายทศวรรษท่ี 1960 ทําใหอเมริกาฯ เห็นชองทางสราง

ดุลอํานาจ      สามเสา ดวยการสรางสัมพันธทางการทูตกับจีนในชวงตนทศวรรษท่ี 1970 การ

หันมาจับมือกันของโลกตะวันตกกับจีน ทําใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอง

ปรับตัวกันขนานใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือจีนในชวงปลายทศวรรษท่ี 1970 ตามมาดวยโซ

เวียตรวมท้ังกลุมประเทศบริวารท้ังหลาย ในชวงทศวรรษท่ี 1980 ถือเปนการส้ินสุดอยางเปน

ทางการของสงครามเย็น และเริ่มเขาสูยุคของการคาเสรีแทบจะในทันที 

 ความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคง 

 อาเซียนเห็นวา สันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการพัฒนาใน

ดานตางๆ จึงมุงเนนการสงเสริมใหมีความไวเนื้อเช่ือใจระหวางกัน ตลอดจนการสราง

เสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค  ตลอดระยะเวลา 41 ป อาเซียนสามารถระงับขอพิพาท

ไมใหขยายตัวเปนความตึงเครียด  โดยการเจรจาหารือทางการเมืองและการสรางในการจัดตั้ง

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน อันมีจุดมุงหมายในการสรางความม่ันใจวาประเทศ

ในภูมิภาคจะอยูรวมกันและรวมกับประเทศอ่ืนๆ ในโลกดวยความสงบสุขในสภาพแวดลอมท่ี

เปนประชาธิปไตย และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 ความคิดริเร่ิมเพ่ือการรวมตัวกัน 

 การท่ีอาเซียนมีประเทศสมาชิก 2 กลุม คือ สมาชิกเกา 6 ประเทศ(บรูไนฯ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย หรือ ASEAN 6) และสมาชิกใหม (กัมพูชา ลาว พมา 

และเวียดนาม หรือ CLMV) โดยกลุมสมาชิกใหมเปนประเทศในกลุมประเทศดอยพัฒนาท่ีสุด 

จึงเกิดชองวางการพัฒนาระหวางกลุมประเทศสมาชิกเกาและประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน 
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ดังนั้น เพ่ือใหอาเซียนสามารถกาวเดินทางไปพรอมกันใหมากท่ีสุด จึงตองลดชองวางการ

พัฒนานี้ ซ่ึงท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ ครั้งท่ี 4 ท่ีสิงคโปร ไดเห็นพองใหมี  

“ความริเริ่ม เพ่ือการรวมตัวของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration - IAI) เพ่ือลด

ชองวางการพัฒนาอันจะชวยเรงรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ท้ังนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส บรูไน กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ไดเห็นชอบกับการรวมกลุมเศรษฐกิจ ไปสู

การเปนประชาคมอาเซียนหรือ AEC ภายในป 2015 

 ถึงแมวาจะมีการประชาสัมพันธ และตื่นตัวกับการเปล่ียนแปลง ในการกาวเขาสูการ

รวมตัวของ “ประชาคมอาเซียน” ในป 2015 ทําใหประชาชนของประเทศไทยมีการรับรูและ

เตรียมพรอมกันในหลายๆ ดานมากขึ้นอยางเปนท่ีนาพอใจ   ในทางทหาร สถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ  ซ่ึงเปนหนึ่งในหนวยงานราชการทางทหาร อยูภายใตการบังคับบัญชาของ 

กองบัญชาการกองทัพไทย  ท่ีมีการใหความสําคัญในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”  

เชนกัน  โดยถือไดวาเปนหนวยงานท่ีมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการสรางความสัมพันธ

ระหวางหนวยงานทางทหารของประเทศตางๆ อีกท้ังเปนหนวยท่ีตองใหการสนับสนุนดาน

การศึกษา อบรม สัมมนา และปฏิบัติงาน ท้ังตางประเทศและภายในประเทศ ใหกับขาราชการ

ทหารมิตรประเทศ และขาราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ดังนั้น ขาราชการทหารทุก

นาย ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  จําเปนท่ีจะตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีไปในทิศทางเดียวกันอยางพรอมเพรียง เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” ท้ังในดานหนาท่ีของประชาชน และในหนาท่ีรั่วของชาติอีกหนาท่ีหนึ่ง

ดวย   

 จากการปฏิบัติงาน ผูวิจัยเห็นวา สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  มีการปรับปรุงและ

เปล่ียนแปลง ใหเกิดความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 เปนอยางดีเยี่ยม      

จึงตองการท่ีจะศึกษาความพรอมของขาราชการ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีความเขาใจ 

และมีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2015 หรือไม และสามารถ

นําผลท่ีไดไปพัฒนา สงเสริมในการกําหนดวาระงานอ่ืนๆ ตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย  เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  

สถานภาพ  ทางทหาร และชวงช้ันยศ มีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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 1.2.2  เพ่ือศึกษาปจจัยภายใน ประกอบดวย  ทัศนคติ  ทักษะ ความรู - ความสามารถ         

การสงเสริมสนับสนุนภายในองคกร มีความสัมพันธกับความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 1.2.3  เพ่ือศึกษาปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอ่ืนๆ และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม มีความสัมพันธกับความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม

อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 

 สมมติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  สถานภาพทางทหาร 

และชวงช้ันยศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ท่ีแตกตางกัน 

 1.3.2 ปจจัยภายใน ประกอบดวย ทัศนคติ  ทักษะ ความรูความสามารถ  การสงเสริม

สนับสนุนภายในองคกร มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 1.3.3 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอ่ืนๆ และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม

อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 

 ขอบเขตการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษา ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยมีขอบเขตการวิจัย

ดังนี้ 

  ขอบเขตดานเนื้อหา  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ 

 -   ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ประกอบดวย เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  

สถานภาพทางทหาร และชวงช้ันยศ 

  -  ปจจัยภายใน ประกอบดวย ทัศนคติ  ทักษะ ความรูความสามารถ  การ

สงเสริมสนับสนุนภายในองคกร 

  - ปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอ่ืนๆ และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม 
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 ตัวแปรตาม คือ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการ

กองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ และพนักงานราชการ ของ

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนเชิงวิชาการ 

 1.  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ

และความเช่ียวชาญของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นจากการ

เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อยางเต็มท่ี  

 2.  ผลจากการวิจัยสามารถเปนแนวทางในการศึกษาความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม

ระหวางกลุมประเทศสมาชิก เพ่ือใหเกิดเหมาะสมในการประสานงานหรือการสราง

ความสัมพันธของประเทศ 

 ประโยชนตอองคกร 

 1.  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานการเตรียมความพรอม และแสวงหา

ชองทางในการเพ่ิมขีดความสามารถขององคกร ในการเปด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในป 

2558 

 2.  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานกําหนดนโยบาย หรือวิสัยทัศนของ

องคกรในป 2558 ใหชัดเจน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการเปด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ได 

 3.  ผลจากการวิจัยจะสามารถทําใหองคกรกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน รวมท้ังการ

กําหนดเปาหมายขององคกร ในการกาวเขาสู “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ไดอยางสมบูรณแบบ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

         ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 แนวคิดการจัดการความเปลี่ยนแปลง 

  (Black and Porter, 2000) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเปล่ียนแปลงในองคการ  โดยให

ความสําคัญปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงโดยมีการแบงเปนปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายในองคการ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงขององคกร และนอกจากนี้ส่ิงท่ีจะสงเสริมใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีดี มีกิจกรรมท่ีสงเสริมของการบริหารการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

 

  

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- คุณวุฒกิารศึกษา 

- สถานภาพทางทหาร 

- ชวงช้ันยศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพรอมในการกาวเขาสู 

 “ประชาคมอาเซียน” 

 กองบญัชาการกองทัพไทย 

กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกนัประเทศ 

ปจจัยภายใน 

- ทัศนคต ิ

- ทักษะ ความรู ความสามารถ 

- การสงเสริม สนับสนุนภายในองคกร 

ปจจัยภายนอก 

- นโยบายของรัฐบาล 

- หนวยงานอ่ืนๆ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กิจกรรมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

 1. การปรับเปล่ียนดานวิสัยทัศน (change vision) เปนกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีองคกรตอง

คํานึงถึงในการบริหารการเปล่ียนแปลง การปรับวิสัยทัศน เปนการจัดการดานวิสัยทัศนท่ี

องคกรตองการมุงสูกลยุทธท่ีตองการในอนาคต ซ่ึงการปรับเปล่ียนดานวิสัยทัศนขององคกรจะ

เกี่ยวของกับประโยชน ท่ีไดรับจากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นดวย 

 2. การออกแบบองคกร (organization design) เม่ือองคกรมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององคกร กิจกรรมของการออกแบบองคกรจะเกี่ยวของกับการกําหนดสายงาน

การบังคับบัญชา (reporting structure) การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของงานใหมท่ี

เกิดขึ้นใหม การกําหนดทักษะ (skills) ท่ีตองการสําหรับงานท่ีเกิดขึ้นใหมหรือท่ีเปล่ียนไปจาก

เดิม การกําหนดผลการปฏิบัติงาน (performance measurers) และรวมถึงการกําหนดความ

ตองการอ่ืน ๆ 

 3. การสรางวัฒนธรรมองคกร (corporate culture) การจัดการดานวัฒนธรรมองคกรเปน

กิจกรรมท่ีสําคัญในการผลักดันใหองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จท่ีตองการไดเปนกิจกรรม

หนึ่งของการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 4. การส่ือสาร (communication) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพอยูท่ีระดับการไหลเวียน

ของขาวสาร ท่ีผูบริการตองการส่ือไปยังพนักงานหรือกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ไดอยางครบถวน

และชัดเจน รวมท้ังระดับของการเขาใจในสารท่ีถูกส่ือของพนักงานหรือกลุมเปาหมาย

ประสิทธิภาพของการส่ือจะมีผลกระทบตอคุณคา (values) พฤติกรรมความคิดของพนักงาน 

ดังนั้นองคกรท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารการเปล่ียนแปลงจะใหความสําคัญตอการ

ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมาเปนลําดับตน ๆ ของกิจกรรมการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 ทฤษฎีการเรียนรู 

 การเรียนรู หมายถึงการเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากประสบการณท่ีคนเรามี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม หรือจากการฝกหัดรวมท้ังการเปล่ียนปริมาณความรูของผูเรียน งาน

ท่ีสําคัญของครูก็คือชวยนักเรียนแตละคนใหเกิดการเรียนรู หรือมีความรูและทักษะตามท่ี

หลักสูตรไดวางไว ครูมีหนาท่ีจัดประการณในหองเรียน เพ่ือจะชวยใหนักเรียนเปล่ียน

พฤติกรรมตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน นักจิตวิทยาไดพยายามทําการวิจัยเกี่ยวกับการ

เรียนรูของท้ังสัตวและมนุษย และไดคนพบหลักการท่ีใชประยุกต เพ่ือการเรียนรูในโรงเรียนได 

ทฤษฎีของการเรียนรูมีหลายทฤษฎีแตจะขอนํามากลาวเพียง 3 ทฤษฎี คือ 

 1. ทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรมนิยม 

 2. ทฤษฎีการเรียนรูพุทธิปญญานิยม 

 3. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา 
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 Bloom’s Taxonomy กลาวถึงการจําแนกการเรียนรูตามทฤษฎีของ บลูม ซ่ึงแบงเปน 3 

ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย โดยในแตละดานจะมีการจําแนก

ระดับความสามารถจากต่ําสุดไปถึงสูงสุด เชน ดานพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู ความเขาใจ การ

นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมิน ดานจิตพิสัย จําแนกเปน การรับรู, การ

ตอบสนอง, การสรางคานิยม, การจัดระบบ และการสรางคุณลักษณะจากคานิยม ดานทักษะ

พิสัย จําแนกเปน ทักษะการเคล่ือนไหวของรางกาย, ทักษะการเคล่ือนไหวอวัยวะสองสวนหรือ

มากกวาพรอมๆกัน, ทักษะการส่ือสารโดยใชทาทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด 

 Bloom ไดแบงการเรียนรูเปน 6 ระดับ  (Bloom’s Taxonomy) 

 1.ความรูท่ีเกิดจากความจํา (knowledge) ซ่ึงเปนระดับลางสุด 

 2.ความเขาใจ (Comprehend)  

 3.การประยุกต (Application) 

 4.การวิเคราะห ( Analysis) สามารถแกปญหา ตรวจสอบได 

 5.การสังเคราะห ( Synthesis) สามารถนําสวนตางๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหมไดให

แตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม 

 6.การประเมินคา ( Evaluation) วัดได และตัดสินไดวาอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ

ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑท่ีแนชัด 

 

 ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory)    

 การรับรูเปนพ้ืนฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุคคล  เพราะการตอบสนองพฤติกรรม

ใดๆ จะขึ ้นอยู ก ับการรับรู จากสภาพแวดลอม ของตน และความสามารถในการแปล

ความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั ้น การเร ียนรู ที ่มีประสิทธิภาพจึงขึ ้นอยู ก ับปจจัยการ

รับรู  และส่ิงเราท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัย

ทางจิต ค ือความรู เด ิม  ความตองการ  และเจตคติ เปนตน การรับรู จะประกอบดวย

กระบวนการสามดาน คือ    การรับสัมผัส  การแปลความหมาย  และอารมณ 

 กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530 : 487) กลาวถึง บทบาทของการรับรูท่ีมีตอการเรียนรูวา บุคคลจะ

เกิดการเรียนรูไดดี และมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการรับรูและการรับรูส่ิงเราของบุคคล 

นอกจากจะขึ้นอยูกับตัวส่ิงเราและประสาทสัมผัสของผูรับรูแลว ยังขึ้นอยูกับประสบการณเดิม

ของผูรูและ    พ้ืนฐานความรูเดิมท่ีมีตอส่ิงท่ีเรียนดวย จิตวิทยาการเรียนรู เม่ือทราบถึง

ความสัมพันธของการรับรู ท่ีจะนําไปสูการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพแลว ผูบรรยายจึงตองเปนผู

กระตุน หรือเสนอส่ิงตาง ๆ ใหผูเรียน เพราะการเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในตัว 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

201 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ปาจรีย  รุจิแสวง (2555) ศึกษาเรื่องการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสูประชาคม

อาเซียน    มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการ

เตรียมตัวหาความรูดานการศึกษา กอนท่ีจะเปดประชาคมอาเซียน ในป 2558 หรือไมอยางไร 

โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีศึกษา

อยูในระดับปริญญาตรีตั้งแตปท่ี 1 ถึงช้ันปท่ี 4 ซ่ึงลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2555 

 ผลการศึกษาพบวา ผลการสํารวจปจจัยท่ีสงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยจําแนกตามปจจัยดานทัศนคติสวนบุคคล พบวาโดยรวมมีระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมาก และปจจัยดานทัศนคติสวนบุคคลท่ีสงผลตอการเตรียมตัวดาน

การศึกษามากท่ีสุด ซ่ึงมีคาเฉล่ียสูงสุดคือสามารถนําความรูท่ีเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู 

AEC เพ่ิมชองทางและเพ่ิมโอกาสในการทํางาน รองลงมาคือชวยใหมีการตัดสินใจในทางเลือก

ตางๆ ทางการศึกษามากขึ้นและสามารถนําความรูท่ีเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู AEC เพ่ือ

ชวยตัดสินใจในเรื่องการศึกษาตอ สวนปจจัยดานสังคมพบวา โดยรวมมีระดับความสําคัญอยู

ในระดับมากเชนกัน โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คณะมีการให

ขอมูลดาน AEC มาก สงผลใหเกิดความสนใจตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู AEC 

รองลงมาคือ ส่ือสาธารณะ เสนอขาวสารมากขึ้น สงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพ่ือเขาสู 

AEC และมหาวิทยาลัยมีการใหความสําคัญกับการเปด AEC จึงสงผลตอการเตรียมตัวดาน

การศึกษาเพ่ือเขาสู AEC ตามลําดับ 

 กานดาวรรณ  แกวผาบ (2555) ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ของนักศึกษาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความพรอม

ของนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาชีพบัญชีในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ความสัมพันธระหวางคะแนนจีพีเอของนักศึกษากับความพรอมในการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเปนแนวทางใหคณะบัญชีบริหารจัดการเพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษา

ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพท้ังหมดท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 2 

   ผลจากการศึกษาพบวา จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาท่ีเรียนดานวิชาชีพบัญชีท่ีจะเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ความรู ดานภาษาอังกฤษเปนส่ิงท่ีตองเตรียมความพรอมมาก

ท่ีสุด และในดานของการเตรียมความพรอม นักศึกษาคิดวา ภาษาอังกฤษนั้นเปนส่ิงท่ีนักศึกษา

มีความพรอมนอยท่ีสุด สวนความรูทางวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา พบวา มีความพรอม

พอสมควร คือ         มีความพรอมลําดับ 6 จาก การจัดลําดับดานความพรอม 15 ลําดับ อาจ
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เนื่องมาจากคณะบัญชีไดมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสากล ซ่ึงครอบคลุมอาเซียน

อยูแลว โดยจัดตามกรอบของสภาวิชาชีพบัญชี ในวงการวิชาชีพบัญชีของไทยไดมีการพัฒนา

และปรับตัว เพ่ือยกระดับบุคคลในวงการวิชาชีพบัญชีใหมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับคนบัญชี

ในประเทศตาง ๆ ได  โดยการกําหนดบรรทัดฐานของคนบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐาน

วิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ ไมวาจะเปนสหพันธนักบัญชีนานาชาติ (International Federation 

of Accountants: IFAC) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International 

Accountants Standards Committee: IASC) 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ซ่ึง

ไดแก ขาราชการ และพนักงานราชการ ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน 400 คน 

โดยใชการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางและไดใชสูตร Taro Yamane (1967) ในการคํานวณขนาด

ตัวอยาง โดยระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และระดับความคาดเคล่ือนรอยละ 5 เครื่องมือท่ีใช

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติเบ้ืองตนและใชโปรแกรม SPSS ใน

การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน 

ดังนี้ 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจก

แจงคาความถ่ี และคารอยละ  

2. ขอมูลปจจัยภายใน โดยใชสถิติคาเฉล่ีย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 3.    ขอมูลปจจัยภายนอก โดยใชสถิติคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 4.    ขอมูลความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย 

กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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4. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตารางที่ 1  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ สถิต ิ Sig. ผลลัพธ 

1. 

ป จ จั ย ด า น ส ว น

บุคคล 

เพศ F-Test 0.319 ปฏิเสธ 

อายุ F-Test 0.038 ยอมรับ 

วุฒิการศึกษา F-Test 0.020 ยอมรับ 

สถานภาพทางทหาร F-Test 0.000 ยอมรับ 

ชวงช้ันยศ F-Test 0.319 ปฏิเสธ 

2. 

ปจจัยภายใน 

ทัศนคต ิ r 0.355 ปฏิเสธ 

ทักษะ ความรู ความสามารถ r 0.000 ยอมรับ 

การสงเสริม สนับสนุนภายใน

องคกร 
r 0.142 ปฏิเสธ 

3. 

ปจจัยภายนอก 

นโยบายของรัฐบาล r 0.000 ยอมรับ 

หนวยงานอ่ืนๆ r 0.000 ยอมรับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ r 0.859 ปฏิเสธ 

 

จากตารางท่ี 1จํานวนสมมติฐานท่ี Sig และไม Sig จากผลการวิเคราะหพบวา การ

ทดสอบทางสถิติเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ  อายุ  คุณวุฒิการศึกษา  

สถานภาพทางทหาร และชวงช้ันยศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

พบการยอมรับสมมติฐาน 3 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 2 สมมติฐาน ไดแก เพศ และ

ชวงช้ันยศ ซ่ึงหมายถึง  เพศและชวงช้ันยศท่ีแตกตางกัน ไมสงผลใหบุคลากรของสถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ  เกิดความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ฯ ท่ีแตกตางกัน  

ในขณะท่ีการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยภายใน ประกอบดวย  ทัศนคติ  ทักษะ 

ความรูความสามารถ  การสงเสริมสนับสนุนภายในองคกร มีความสัมพันธตอ ความพรอมใน

การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ         มีการยอมรับสมมติฐาน  1 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 2 

สมมติฐาน ไดแก ดานทัศนคติ และการสงเสริม สนับสนุนภายในองคกร ซ่ึงหมายถึง ทัศนคติ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

204 

 

ของบุคลการ และการสงเสริม สนับสนุนภายในองคกร ไมมีความสัมพันธตอความพรอมใน

การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”  

 และการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล 

หนวยงานอ่ืนๆ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการ

กาวเขาสู “ประชาคมกิจอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ มีการยอมรับสมมติฐาน 2 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 1 สมมติฐาน 

ไดแก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงหมายถึง การติดตอส่ือสาร หรือการรับรูขาวสารผานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกตาง ไมสงผลใหบุคลากรของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เกิด

ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”ฯ แตกตางกัน 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทาง

ทหาร และชวงช้ันยศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

จากการศึกษาพบวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม

อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับสูงกวา  0.05  จึงไมยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

จากการศึกษาพบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม

อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา  0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

จากการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา  0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

จากการศึกษาพบวา สถานภาพทางทหาร ท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาว

เขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับต่ํากวา  0.05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

จากการศึกษาพบวา ชวงช้ันยศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับสูงกวา   0.05  จึง ไมยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยภายใน ประกอบดวย  ทัศนคติ  ทักษะ ความรูความสามารถ            

การสงเสริมสนับสนุนภายในองคกร มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ      

จากการศึกษาพบวา  ปจจัยภายใน มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ    

อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  มีตัวแปรปจจัยภายใน ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ความพรอมใน

การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ ท้ังหมด 3 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธตอตัวแปรตามท่ีมีคานัยสําคัญ นอยกวา

หรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานทักษะ ความรู ความสามารถ  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 0.000  

 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล  หนวยงานอ่ืนๆ  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยภายนอก มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ    

อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  มีตัวแปรเง่ือนไขปจจัยภายนอก ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ความ

พรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ ท้ังหมด 3 ตัวแปร ท่ีมีความสัมพันธตอตัวแปรตามท่ีมีคานัยสําคัญ 

นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานหนวยงานอ่ืนๆ และ ดานนโยบายของรัฐบาล  โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิเทากับ 0.000 

 การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัย  ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการ

กองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดนําแนวความคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ดานปจจัยสวนบุคคล 

 ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

สถานภาพทางทหาร และชวงช้ันยศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

ดังนี้ 

 เม่ือพิจารณาดานเพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ       

ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงไมยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงผูวิจัย
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มองวาในกระบวนการทํางาน ไมวาจะเปนเพศใดก็ตาม สามารถปฏิบัติงานและพัฒนา

ความสามารถของตนเองใหเหมาะสมกับการทํางานได จึงไมมีความแตกตางกันตอความพรอม

ในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา  หิรัญยวา (2555) ท่ีพบวา นักการบัญชีไทยท่ี

มีเพศแตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม

เศรษฐกิจอาเซียนตางกัน 

 เม่ือพิจารณาดานอายุ พบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอความความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ผูวิจัยมองวา

แตกตางกันหลากหลายมุมมอง แตท่ีคิดวาชัดเจนท่ีสุด นั่นก็คือประสบการณทํางาน บุคลากรท่ี

มีอายุมากกวายอมมีประสบการณทํางานท่ีชํานาญกวา บุคลากรท่ีมีอายุนอยกวา ซ่ึงสงผลตอ

ความพรอมในการทํางานอยางแนนอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  สมรักษ 

(2555) ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีทัศนคติตอเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีตางกัน คือผูท่ีมีอายุ

ในชวง 21 – 30 ป มีทัศนคติตอเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูท่ีมีอายุในชวง 41 – 

50 ป 

 เม่ือพิจารณาดานวุฒิการศึกษา พบวา วุฒิการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพรอมใน

การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ

ปองกันประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับความชํานาญและความสามารถในการทํางาน ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาใน

ระดับท่ีสูงกวาโดยสวนใหญแลวมักมีความม่ันใจและประสิทธิภาพในการทํางานท่ีมากกวาผูท่ี

มีวุฒิการศึกษาท่ีนอยกวา อาจจะดวยความรู ความเขาใจจากการศึกษาท่ีมีมากกวานั่นเอง ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล  สุมรรคา (2554) ท่ีพบวา ความแตกตางกันดานวุฒิการศึกษา

มีผลตอความพรอมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เม่ือพิจารณาดานสถานภาพทางทหาร พบวา สถานภาพทางทหารท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : 

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงผูวิจัยมองวา ดวยภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยาง

ชัดเจน สงผลใหบุคลากรท่ีมีสถานภาพทางทหารแตกตางกัน มีหนาท่ีในการทํางานท่ีแตกตาง

กัน ซ่ึงสงผลใหบุคลากรท่ีตองรับผิดชอบภาระหนาท่ีการทํางานท่ีสําคัญกวา ตองมีความพรอม

ในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ท่ีแตกตางจากบุคลากรท่ีมีหนาท่ีสําคัญรองลงมา  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ รสริน  อินสวาง (2556) พบวา สถานภาพแตกตางกัน มีระดับความ
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คิดเห็นตอการบริหารจัดการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ดานการจัดองคกร และดาน

การควบคุมแตกตางกัน 

 เม่ือพิจารณาดานชวงช้ันยศ พบวา ชวงช้ันยศท่ีแตกตางกันมีผลตอความพรอมในการ

กาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน

ประเทศ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสิติท่ีระดับ .05 จึงไมยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ผูวิจัยมองวา แมวาบุคลากรจะมียศท่ีแตกตาง แตดวยหนาท่ีการทํางานท่ีตองปฏิบัติไปอยาง

พรอมเพรียงกัน ดังนั้น ในดานการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความพรอมในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” จึงตองมีความพรอมท่ีจะกาวไปอยางพรอมเพรียงกัน จึงไมมีความ

แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ  ชิดชนก  ทองไทย(2556) ท่ีพบวา นักศึกษาปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความพรอมในการเขาสู

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวม ไมแตกตางกัน  

ปจจัยภายใน  

 ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยภายใน มีเพียงดานทักษะ ความรู ความสามารถ 

เทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับความความพรอมในการกาวเขาสู  “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เม่ือพิจารณา พบวา มี

ความสัมพันธอยูในระดับมาก และอยูในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหมายความวา ทักษะ ความรู 

ความสามารถ ในการทํางานของบุคลากรของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนสวนหนึ่งท่ี

จะทําใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกันไดอยางรวดเร็ว  อีกท้ังยังสามารถแกไขปญหา 

อุปสรรคการดําเนินงาน และสนับสนุนการดําเนินงานของผูบังคับบัญชาไดอยางทันทวงที 

ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของการทํางานไดอยางมี

คุณภาพ สงผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” เปนอยางมาก ซ่ึงสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ ธนกร  กรวัชรเจริญ(2555 : 64) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวม ดานสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในการทํางาน ดาน

การส่ือสารท่ีดี ดานการแกไขปญหาอุปสรรไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เนื่องจาก 

ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมมีความเกี่ยวของกันกับกรเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการบริหารงานทําใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว 

ปจจัยภายนอก 

 เม่ือพิจารณาถึง ปจจัยภายนอก พบวา มีเพียงดานนโยบายของรัฐบาล และดาน

หนวยงานอ่ืนๆ  เทานั้นท่ีมีความสัมพันธกับความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” 

กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีความสัมพันธอยูใน

ระดับมาก และอยูในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงหมายความวา นโยบายของรัฐบาล และหนวยงานอ่ืนๆ 
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มีความสําคัญในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” และมีความสัมพันธตอกระบวนการ

ดําเนินงานของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  ดวยกระบวนการดําเนินงานของสถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ ตองเปนไปตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ซ่ึงรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ดวยเชนกัน ดังนั้นทุกกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีมีสวนในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการกาวเขาสู 

“ประชาคมอาเซียน” ทุกๆนโยบาย จึงมีความสําคัญตอกระบวนการดําเนินงานและการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันวิชาการปองกันประเทศ อาทิ การเขารวมประชุม  สัมมนา  

หรือการกําหนดยุทธศาสตรตางๆ ในการรองรับ “ประชาคมอาเซียน” รวมถึงการวางแผน

รวมกันกับมิตรประเทศในอาเซียนเพ่ือใหเกิดความรวมมือในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ลวนเปนการสนองตอบตอนโยบาย และความรวมมือจากหลายหนวยงาน ในการกอใหเกิด

ความรวมมือในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” อยางมีประสิทธิภาพรวมกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (2556 : 322)การเขาสูประชาคมอาเซียนดานประชาคม

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

โดยมีเรื่อง อบต. มีกิจกรรมตางๆ เชน การรับเรื่อง รองทุกข การแจกส่ิงของแกผูประสบภัย เพ่ือ

ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน มีคาเฉล่ียมากกวาทุกเรื่องซ่ึงช้ีใหเห็นวา

องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกับแกไขปญหา ความเดือดรอนใหแกประชาชน

มากกวาเรื่องอ่ืนๆ เนื่องจากการพัฒนาท่ีดีและมีประสิทธิภาพใน การดําเนินงานนั้นจะตอง

ไดรับความรวมมือ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ

กระทรวงมหาดไทย (2555, หนา 52-59) ไดกลาวไวในแนวทางการพัฒนาทองถ่ินภายใต

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา ประชาคมเศรษฐกิจยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ

การพัฒนาพ้ืนท่ี และชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น การพัฒนาใน

มิติตางๆ เพ่ือรองรับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น สวนราชการในพ้ืนท่ี 

จําเปนตองแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี และการบริหารราชการ

สวน ทองถ่ินจะตองเตรียมการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพไดพบวา นโยบายดานประชาคมการเมือง

และความม่ันคงของอาเซียนเปนเรื่องของการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข และการพัฒนา

ความรวมมือในการรวมรวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน/ชุมชน รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้นดวย ซ่ึงผลวิจัยมีความสอดคลองกับท่ีกรมอาเซียน (2554, หนา 30) ไดกลาววา การรวมตัว

กันดานประชาคม การเมืองและความม่ันคงอาเซียนไดมีความพยายามท่ีจะหาจุดยืนรวมกันใน

หลายเรื่องเพ่ือสรางฐาน ท่ีม่ันคงสําหรับสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต   
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

 -  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจมีการทําการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ การทําวิจัย

เชิงลึกใหมากขึ้นกวาเดิม เพ่ือระบุปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม

อาเซียน” หรือการเปน “ประชาคมอาเซียน” อยางเต็มตัว ในป 2016 เปนตน 

-  ในการดําเนินการวิจัยในหนวยงานเดียวอาจไมเพียงพอ หรือยืนยันไดไมแนนอน 

ควรมีการทําการวิจัยของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกัน หรือองคกรท่ีตองการพัฒนาความ

พรอมในการเปน “ประชาคมอาเซียน” 

 -   เนื่องจาก “ประชาคมอาเซียน” มีการสรางความม่ันคงในหลายๆดาน และตองการ

พัฒนาไปพรอมๆ กัน เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของการเปน “ประชาคมอาเซียน” ดังนั้น อาจมี

การทําวิจัยในดานอ่ืนๆ เพ่ือวิเคราะหความสอดคลอง หรือปจจัยท่ีมีความสัมพันธกัน เปนตน 
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แรงจูงใจที่สงผลตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน 

 ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 

THE MOTIVATION ON SERVICE OF STAFFS AT TG PHONE SHOPS : 

LOCATED AT DEPARTMENT STORES IN BANGKOK 

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

Suntharee Lukvararak (MBA., Rangsit University) 

บทคัดยอ 

การวจิัยนี้มีวตัถุประสงค คือ 1.เพ่ือศึกษาปจจยัดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อาย ุ

เพศ การศึกษา ตําแหนงงาน และรายได มีผลตอคณุภาพการใหบริการของพนกังานราน ทีจ ี

โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 2.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการ

ใหบริการของพนกังานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

สภาพแวดลอม ผลตอบแทน ความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับนับถือในองคกร และ

ความกาวหนาในอาชีพ 

ผลการวิจัยพบวา 1.ตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการของ

พนักงาน ไดแก อายุ การศึกษา และตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการ

ของพนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 2.ตัวแปรดาน

แรงจูงใจในการทํางานท่ีมีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ไดแก ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และการยอมรับนับถือในองคกรมีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน

ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research are as follows. 1)To study Demography factor 

consisting of Age, Sex, Education, Job Position, and Salary whether or not has an effect on 

service quality of staffs of TG Phone Shops in Department Stores located in Bangkok area. 

2)To study Motivation factor consisting of, Interaction and Recognition of TG Phone Staffs 

whether or not have an effect on service quality of staffs of TG Phone Shops in Department 

Stores located in Bangkok area. 
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 The result of this research. 1)Demography factor consisting of Age, Sex, Education, 

Job Position, and Salary has an effect on service quality of staffs of TG Phone Shops in 

Department Stores located in Bangkok area. 2)Motivation factor consisting of Working 

Environment, Staff Benefits & Compensations, Interaction, Recognition and Career Path of 

TG Phone Staffs has an effect on service quality of staffs of TG Phone Shops in Department 

Stores located in Bangkok area. 

 บริษัท ทีจี เซลลูลารเวิลด จํากัด หรือในนามของราน ทีจี โฟน เปนอีกบริษัทหนึ่งท่ี

ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือแบบครบวงจรมาเปนเวลากวา 21 ป มีสาขาคอย

ใหบริการท่ัวประเทศกวา 150 สาขา เปนสาขาในกรุงเทพ 58 สาขา มีการรวมมือกนักับบริษัท

มือถือรายใหญจํานวนมาก ราน ทีจี โฟน เนนการขายควบคูกับการใหบรกิารท่ีประทับใจกับ

ผูบริโภคตามนโยบาย “ความสุขงายๆ ของคนรักมือถือ” เพ่ือเปนการสงมอบความสุขและ

ตอบสนองความตองการใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบรกิาร แตการท่ีบรษิัทจะประสบผลสําเร็จได

ตามนโยบายท่ีคาดหวังไว ตองอาศัยความรู ความสามารถ ความรวมมือของคนในบริษัท ตอง

ใชพนกังานจํานวนมากในการดําเนนิงาน โดยเนนงานดานการบรกิารท่ีดตีองมีการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง การท่ีจะพัฒนาคุณภาพการบรกิารใหไดมาตรฐานนั้นตอง

อาศัยองคประกอบ ไดแก องคประกอบแรงจูงใจในการทํางานเปนองประกอบหนึ่งท่ีจะ

สามารถชวยใหเกิดการพัฒนาคณุภาพการใหบริการของพนักงานได คือ แรงจูงใจในการทํางาน 

พนักงานไดรับแรงจูงใจในการทํางานท่ีดีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหกับพนักงาน 

สงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพในการใหบรกิารของพนักงานแตละทาน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ การศึกษา ตําแหนงงาน 

และรายได มีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน

หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยดานทางดานประชากรศาสตร ท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการของ

พนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานครท่ีตางกัน 

2. ปจจัยทางดานแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการของ

พนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานครท่ีตางกัน  
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ขอบเขตของการวิจัย  

1. ตัวแปรอิสระ 

-ดานประชากรศาสตร คือ อายุ เพศ การศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

-ดานแรงจูงใจในการทํางาน คือ ดวย สภาพแวดลอม ผลตอบแทน ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล การยอมรับนับถือในองคกร และความกาวหนาในอาชีพ 

2. ตัวแปรตาม คือ  คุณภาพการใหบริการของพนักงานร าน  ทีจี  โฟน ใน

หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศกึษาวิจัยคร้ังนี ้

1. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับทางวิชาการ เพ่ือนํางานวจิัยครั้งนีไ้ปศึกษาตอในดาน

คุณภาพการใหบริการท่ีสงผลตอความสําเร็จในหนาท่ีการงานของพนกังานราน ทีจี โฟน 

2. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับทางธุรกิจ 

2.1 เพ่ือใหผูบริหารราน ทีจี โฟน ไดทราบถึงแรงจูงใจท่ีสงผลตอการใหบริการ

ของพนักงาน จะไดนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของพนักงานตอไป 

2.2 เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีในดานการใหบริการกับลูกคา 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหพนักงานอยากท่ีจะทํางานดานบริการ และมีจิตสํานึกท่ีดีในการ

ใหบริการ 

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

แรงจูงใจมีสวนสําคัญ จะเปนตัวกระตุนใหพนักงานมีความตองการท่ีจะทํางานมาก

ยิ่งขึ้น การสรางแรงจูงใจนั้นเปนหนาท่ีขององคกรท่ีจะตองมองหาส่ิงตางๆมาสงเสริมให

พนักงานอยากทํางานมากขึ้น เม่ือแรงจูงใจท่ีองคกรสรางขึ้นมานั้นตรงกับความตองการของ

พนักงานมาเทาไร พนักงานก็ยิ่งจะมีความตองการพัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น เพ่ือใหไดในส่ิง

ท่ีตนเองตองการ  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบรกิาร 
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การใหบริการท่ีดี คือ การมอบความสะดวก สบายดวยความเต็มใจใหกับผูท่ีเขามาใช

บริการ  สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี โดยผูใหบริการนั้น

จะตองมีทักษะ กระบวนการ ความรูและความพรอมในส่ิงท่ีจะใหบริการ พยายามสราง

เอกลักษณในการใหบริการของตนดูเดนกวาคูแขง เพ่ือสรางแรงจูงใจใหผูใชบริการอยากท่ีจะ

มาเขามาใชบริการและเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน 

 กลุมผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาประสิทธิภาพการทํางานเปนส่ิงสําคัญท่ีองคกรและตัวพนักงาน

เองควรท่ีจะใหความรวมมือกัน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ

พนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร เปนการสรางภาพลักษณท่ีดี

ใหกับรานทีจี โฟน ชวยสรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาท่ีเขามาใชบริการภาพในราน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อัญชลี มันตะรักษและสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผล

ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา องคการมหาชนแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา พนักงานท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานตางกัน ปจจัยดานเพศ อายุ ประสบการณ และรายได ตางกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว แสดงวา ความตางดานเพศ อายุ ประสบการณ และรายได เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ

ทํางาน สวนปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก สถานภาพสมรส และวุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน  

ดานการไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ โอกาสกาวหนา ลักษณะ

งาน การบังคับบัญชา สงผลตอการพัฒนาตนเองของพนักงานโรงแรมหาดาวจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถพยากรณการพัฒนาตนเอง

ได 70.5% โดยตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธตอการพัฒนาตนเองชิงบวก 

กัลยา วงษลมัย (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดิต(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา”  ผลการวิจัย

พบวา   

1. พนกังานของหนวยงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดติ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ท่ี มีอายุตางกันมีประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานอายุมี
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ความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แสดงวา พนักงานท่ีมีอายุ

มากมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาพนกังานท่ีมีอายนุอย จึงยอมรับ สมมติฐาน  

2. พนักงานของ หนวยงาน บรกิารดานเครื่องรูดบัตรเครดติ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกนั ผลการวิจยัพบวาปจจัย

ดานระดับการศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน แสดง

วาพนักงานท่ีมีการศึกษาสูงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาพนกังานท่ีมีระดับ การศึกษา

ต่ํา จึงยอมรับสมมติฐาน  

3. พนักงาน ของหนวยงาน บริการดานเครื่องรดูบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงศร ี

อยุธยา ท่ีมีตาํแหนงหนาท่ีตางกันมี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ผลการวิจัย

พบวาปจจัยดานตําแหนงหนาท่ีมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน แสดงวาพนักงานท่ีมีตาํแหนงหนาท่ีสูงมปีระสิทธิภาพในการทํางานมากกวา

พนักงานท่ีม ีตําแหนงงานต่ําจึงยอมรับสมมติฐาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยท่ีไดจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 300 ชุด 

2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลท่ีใชประกอบในงานวิจัย โดยผูวจิัย

ทําการคนควาจากวิทยานิพนธ เอกสารงานวจิัยเชิงวิชาการตางๆ เอกสารการเรียนท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี ้

3.เม่ือรวบรวมแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย จะทําการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ

แบบของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม

พนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได

ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน  300 คน ท่ีผานการตรวจสอบความนาเช่ือถือแลวมาทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยมีวิธีการวัดสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเสนอผลการ

วิเคราะหแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 

ป คิดเปนรอยละ 63 เปนเพศชาย รอยละ 56.7 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

217 

 

รอยละ 83.7 ตําแหนงงานเปนพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 55 รายไดเฉล่ียอยูท่ี 10,001-20,000 

บาท คิดเปนรอยละ 74 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน   

ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน คาต่ําสุด 

 

คาสูงสุด 

 

คาเฉลี่ย 

 

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

ดานสภาพแวดลอม 

ความพรอมของเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องอํานวย

ความสะดวก เชน คอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงาน 

อุปกรณเก็บเงิน 

 

2 

 

5 3.967 0.669 

ดานผลตอบแทน 

สวัสดิการท่ีบริษัทไดกําหนดใหมีผลตอความตองการ

ในการทํางานของทาน 

2 5 4.027 0.771 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ใหความชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันในการปฏิบัติงาน 

3 5 4.070 0.717 

ดานการยอมรับ 

การไดรับยกยอง ชมเชย จากหนวยงาน ชวยเพ่ิม

คุณภาพในการใหบริการลูกคา 

1 5 4.070 0.740 

ดานความกาวหนาในอาชีพ 

ทานมีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู และนําความรู

ใหมไปใชพัฒนาคุณภาพการทํางานใหดีขึ้น 

2 5 4.060 0.641 

 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคณุภาพการใหริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน

หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับความสามารถใน

การปฏิบัติงานไดอยางรวดเรว็และเปนท่ีนาพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.873 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.730 

แสดงผลการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 
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q21avg หมายถึง สภาพแวดลอม                     q22avg หมายถึง ผลตอบแทน 

q23avg หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล         q24avg หมายพึง การยอมรับนับถือ 

q25avg หมายถึง ความกาวหนาในอาชีพ                  q31avg หมายถึง คุณภาพการใหบริการ 

ตารางที่ 2 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีใชในการวิเคราะห

สมการถดถอยพหุคูณ 

 q21avg q22avg q23avg q24avg q25avg q31avg 

q21avg 1      

q22avg .205** 1     

q23avg . 228** . 307** 1    

q24avg .159** . 265** . 167** 1   

q25avg -.008** -.015** -.100** .158** 1  

q31avg .120** .114** . 292** . 329** .080** 1 

𝑋� 3.80 3.96 3.95 3.67 3.83 3.85 

SD. 0.43 0.43 0.39 0.56 0.40 0.45 

** ระดับนัยสําคัญท่ีระดับ .01 

จากตารางท่ี 1 เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวา 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรจํานวน  15  คู โดยมีขนาดความสัมพันธระหวาง -

0.100  ถึง 0.329 โดยมีทิศทางความสัมพันธท่ีเปนบวก 12 คู เปนลบ 3 คู ซ่ึงสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธท้ังหมดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุด 3 

ลําดับแรก ไดแก คุณภาพการใหบริการ (q31avg)กับ การยอมรับนับถือ (q24avg)(r= .329)  

รองลงมา คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล (q23avg)กับ ผลตอบแทน (q22avg)(r= .307) และ 

คุณภาพการใหบริการ (q31avg) กับ ความสัมพันธระหวางบุคคล(q23avg)(r= .292)  ตามลําดับ 

จากคะแนนความสัมพันธแสดงใหเห็นถึงความเหมาะสมท่ีจะนําไปสูการวิเคราะหสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในลําดับตอไป 
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การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA) 

 (x1) หมายถึง การยอมรับนับถือ     (x2) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาความแปรปรวนจากการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวทํานาย b S.E. β t .sig R2 change 

1. การยอมรับนับถือ .232 .043 .288 5.366 .000 .108 

2. ความสัมพันธระหวาง

บุคคล 
.280 .062 .244 4.534 . 000 .058 

R = .407    R2 = .166     R2Adjust = .160   F Change = 20.554 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละขั้น ตัวแปร

อิสระท่ีสามารถอธิบายการแปรผันของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี 

โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 มี 2 ตัวแปร คือ 

การยอมรับนับถือ และความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถอธิบายการแปรผันของเชาว

สุขภาพไดรอยละ 16.6 โดยโดยตัวแปรการยอมรับนับถือ(β = .288) อธิบายการแปรผันของ

การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขต

กรุงเทพมหานครไดดีสุดคือ รอยละ 10.8 และเม่ือนําตัวแปร ความสัมพันธระหวางบุคคล (β = 

.244) รวมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละขั้น พบวาสามารถอธิบายการ

แปรผันของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา 

เขตกรุงเทพมหานครไดเพ่ิมขึ้นรอนละ 5.8 สวนตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไมสามารถเพ่ิมอํานาจการ

อธิบายการแปรผันของเชาวสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถเขียนอยูใน

รูปสมการเชิงเสน คือ Y =  1.895 +0.232(X1)+0.280(X2) 

สรุปผลการวิจัยดานปจจัยประชากรศาสตร 

1. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 ป 

จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 63  

 2. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.7  
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 3. ปจจัยสวนบุคคลดานการศกึษา จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 251 คน คดิเปนรอยละ 83.7  

4. ปจจัยสวนบุคคลดานตําแหนงงาน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูใน

ตําแหนง พนักงานขาย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55  

5. ปจจัยสวนบุคคลดานรายได จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดอยู

ในระดับ 10,001-20,000 บาท จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 74  

สรุปผลการวิจัยดานปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน  

2.1 ดานสภาพแวดลอม จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเรื่องของความ

พรอมของเครื่องมือ อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวก โดยมีคาเฉล่ีย 3.967 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน0.669 

2.2 ดานผลตอบแทน จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเรื่องของ

สวัสดิการท่ีบริษัทไดกําหนดให โดยมีคาเฉล่ีย 4.027 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.771  

 2.3 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เรื่องของผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยมี

คาเฉล่ีย 4.070 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.717  

 2.4 ดานการยอมรับนับถือในองคกร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

เรื่องของการไดรับยกยอง ชมเชยจากหนวยงาน โดยมีคาเฉล่ีย 4.070 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.740  

2.5 ดานความกาวหนาในอาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเรื่อง

ของทานมีความสนใจท่ีจะแสวงหาความรู และนําความรูใหมไปใชพัฒนาคุณภาพการทํางาน

ใหดีขึ้น โดยมีคาเฉล่ีย 4.060 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.641  

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตรมีผลตอคณุภาพการใหบริการของพนักงานราน 

ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 
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จากการศึกษาพบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอคณุภาพการใหบริการของพนักงาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.023 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับได) 

การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอคณุภาพการใหบริการของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.010 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับได) และตําแหนงงานท่ีแตกตาง

กันมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารของพนกังานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.018 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับได)  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

จากการศึกษาพบวา เพศและรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีผลตอคณุภาพการ

ใหบริการของพนกังาน จึงไมยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยคุณภาพดานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานรานทีจี โฟน ใน

หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยคุณภาพแรงจูงใจในการทํางานดานความสัมพันธระหวาง

บุคคลกับคุณภาพการใหบริการของพนักงานรานทีจี  โฟน ในหางสรรพสินคา เขต

กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.120 และปจจัยคุณภาพแรงจูงใจใน

การทํางานดานการยอมรับนับถือในองคกรกับคุณภาพการใหบริการของพนักงานรานทีจี โฟน 

ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.114 ซ่ึงมีความสัมพันธ

อยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยคุณภาพแรงจูงใจในการทํางานดานความกาวหนาในอาชีพ 

ดานสภาพแวดลอม และดานผลตอบแทน ไมมีผลกับกับคุณภาพการใหบริการของพนักงาน

รานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร จึงไมยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

การอภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยประชากรศาสตร 

 ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ การศึกษา และ

ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานรานทีจี โฟน ใน

หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาดานอายุ พบวา อายุท่ีแตกตางกนัมีผลตอคุณภาพการใหบริการของ

พนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 ป 

จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 63 เปนกลุมวัยกลางคน มีความตองการท่ีจะสรางฐานะ รายได 

และความม่ันคง ทําใหมีความตองการท่ีจะทํางานมากกวาพนักงานวัยอ่ืนๆ สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ อัญชลี มันตะรกัษและสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล (2556) พนักงานท่ีมีปจจัยสวน

บุคคลตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกนั ปจจัยดานเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน

และรายไดตางกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน อยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 แสดงวาเพศ 

อายุ ประสบการณและรายไดท่ีตางกนั เปนตวักําหนดพฤตกิรรมการทํางาน  

เม่ือพิจารณาดานตําแหนงงาน พบวา ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอคุณภาพการ

ใหบริการของพนกังานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมี

ตําแหนงงานพนกังานขาย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55 เนื่องจากบรษิัทเปนผูจดัจําหนาย

โทรศัพทมือถือ เนนบริการดานการขาย จึงมีพนักงานขายในรานเปนจํานวนมากเปนกลุมท่ีคอย

ใหบริการลูกคา จึงตองมีการพัฒนาทักษะการใหบริการ สอดคลองกับงานวจิัยของ กัลยา วงษล

มัย (2556) พนักงาน ของหนวยงาน บรกิารดานเครื่องรูดบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงศร ี

ผลการวิจัยพบวาปจจยัดานตําแหนงหนาท่ีมีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพ

ในการ ปฏิบัติงาน แสดงวาพนักงานท่ีมีตําแหนงหนาท่ีสูงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา

พนักงานท่ีมี ตําแหนงงานต่ําจึงยอมรับสมมติฐาน  

อภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยคุณภาพดานการบริการ   

 เม่ือพิจารณาถึงดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา พนักงานใหความสําคัญมาก

ท่ีสุด คือ ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉล่ียอยูท่ี 4.070 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.717 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มัทนา วัง

ถนอมศักดิ์  (2550:196-198) ผลการศึกษาพบวา ผูบังคับบัญชามีความรู  ความสามารถ มี

ความคิดริเริ่ม เปนแบบอยางท่ีดี มีความยุติธรรม ซ่ือสัตย ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหบุคลากร

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใหการสนับสนุน ชวยเหลือบุคลากรในการพัฒนาตนเองและ

การปฏิบัติงาน ใหโอกาสบุคลากรแกไขขอผิดพลาด ใหอิสระในการทํางาน มอบหมายงานท่ี

เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีความสัมพันธท่ีดีระหวาผูบังคับบัญชากับบุคลากร เปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็น มีคาเฉล่ีย 4.21 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.82 ดานบุคลากรหรือ

เพ่ือนรวมงาน ตองมีการสงเสริมการทํางานเปนทีม รวมมือกันปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆใน

องคกร เปนกันเองในการทํางาน มีความสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน มีวัฒนธรรมองคกรท่ีให

เกียรติกัน มีคาเฉล่ีย 4.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.73 ซ่ึงมีความสอดคลองกัน  

เม่ือพิจารณาถึงดานการยอมรับนับถือ พบวา พนกังานใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การ

ไดรับยกยอง ชมเชย จากหนวยงาน ชวยเพ่ิมคุณภาพในการใหบริการลูกคา มีคาเฉล่ีย 4.070 
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.740 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริทิพย ทิพยธรรมคณุ (2554) 

ดานการไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน ผูมาใชบริการ โอกาสกาวหนา ลักษณะงาน การ

บังคับบัญชา สงผลตอการพัฒนาตนเองของพนักงานโรงแรมหาดาวจังหวัดประจวบครีีขันธ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถพยากรณการพัฒนาตนเองได 70.5% โดยตัว

แปรท้ังหมดมีความสัมพันธตอการพัฒนาตนเองชิงบวก  

ขอเสนอแนะ 

1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ 

  1.1 จากผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา อายุ การศึกษา และ

ตําแหนงงาน เปนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน

หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของ

พนักงานในดานการฝกอบรมทักษะและความรูท่ีพนักงานควรจะมี ชวยในการบริหารงานดาน

ทรัพยากรมนุษย ชวยในการคัดสรรคบุคคลท่ีจะเขามาทํางานใหมีองคประกอบในดานความรู 

ความสามารถ ทักษะการใหบริการและมีใจรักงานดานบริการ เพ่ือใหไดพนักงานท่ีดีและมี

คุณภาพในการใหบริการ โดยใหความสําคัญกับพนักงานท่ีมีอายุ 21-30 ป การศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทํางานในตําแหนงพนักงานขาย จะเปนกลุมท่ีมีคุณภาพการ

ใหบริการสูงกวาพนักงานกลุมอ่ืนๆ 

1.2 จากการศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน พบวา ดานความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล พนักงานสวนมากใหความสําคัญเรื่อง ผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงาน ใหความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงาน และดานการยอมรับนับถือในองคกร พนักงาน

สวนมากใหความสําคัญเรื่อง การไดรับยกยอง ชมเชย จากหนวยงาน ชวยเพ่ิมคุณภาพในการ

ใหบริการลูกคา ตัวแปรดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดานการยอมรับนับถือ เปนตัวแปร

ท่ีมีความสัมพันธตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขต

กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาใชเปนตัวแปรในการจัดระบบการดําเนินงานภายในองคกร 

นํามาวางแผนในการทํางานรวมกันระหวางบุคคลากรในและนอกองคกร ใหพนักงานเกิดความ

รัก ความสามัคคี ใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มท่ี และนํามาใชในการมอบรางวัลหรือ

ผลตอบแทนอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการใหกับพนักงานท่ีไดรับการยกยอง 

ชมเชยวามีผลการปฏิบัติงานดี สรางตัวอยางท่ีดีใหกับพนักงานทานอ่ืน เพ่ือนเปนแรงกระตุน

ใหเกิดการปฏิบัติตาม 
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2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

  2.1 จากผลการศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี 

โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจทําการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีสงผลตอความสําเร็จในหนาท่ีการงานของพนักงานราน ที

จี โฟน เพ่ือใหทราบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานใดบางท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จ

ในการหนาท่ีการงาน พนักงานจะไดปรับตนเองในดานการทํางานใหดีและประสบความสําเร็จ

มากขึ้น 

  2.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เราศึกษาจากกลุมตัวอยางพนักงานในราน ทีจี โฟน 

ท่ีเปนพนักงานสาขาเทานั้น ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตผูวิจัยขอเสนอแนะวา ควรทําการศึกษา

วิจัยจากกลุมตัวอยางพนักงานในสํานักงานใหญ 

  2.3 บริษัทธุรกิจบริการท่ีจําหนายโทรศัพทมือถือและธุรกิจใหบริการดานอ่ืน 

ท่ีมีลักษณะธุรกิจท่ีคลายกับราน ทีจี โฟน สามารถนํางานวิจัยนี้ไปเปนสวนหนึ่งในการ

ศึกษาวิจัยตอได 

  2.4 แนะนําใหผูท่ีตองการทําวิจัยในอนาคต ทําการศึกษาปจจัยอ่ืนๆท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในการทํางาน เชน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการทํางาน วัฒนธรรมองคกร 

โครงสรางองคกร วาปจจัยเหลานี้สงผลกับประสิทธิภาพการทํางานอยางไร 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส  

ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factors Effecting Decision Making on Purchasing Etude House Cosmetic of  

Women’s Customer in Bangkok 

อธิปติพร ขันธศรี1 ดร.สุมาลี สวาง2  (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ 

เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการวางแผนพัฒนากลุยทธในการดําเนินการทางดาน

ธุรกิจเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มีประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช

เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส จํานวน 400 คน โดยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 3 ขั้นตอนไดแก ทําการ

สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 

Sampling) และการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และการหาคาความเช่ือม่ันโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Coefficient 

Alpha) ไดคาความเช่ือม่ัน 0.953 

 ผลการศึกษา พบวา  

กลุมตัวอยางท่ีไดทําการสํารวจเปนเพศหญิงท้ังหมด โดยอยูในชวงอายุ  25-29 ป สวน

ใหญ มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี

รายได เฉ ล่ียตอ เดือนอยู ในชวง  15,001-25,000 บาท นอกจากนี้  ลักษณะทางด าน

ประชากรศาสตร พบวา ปจจัยดาน อายุ สถานภาพ และอาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดาน
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พฤติกรรมในการซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส พบวา ปจจัยดานเหตุผลในการเลือกซ้ือ ปจจัยดาน

ความถ่ี และปจจัยในดานสถานท่ีในการซ้ือ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง     

อีทูดี้ เฮาส ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบวาปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อีทูดี้ เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ABSTRACT 

 This research was aimed to 1) study demographic factors affecting decision making 

on purchasing Etude House Cosmetics of female customers in Bangkok, 2) study behavioral 

factors of using cosmetics affecting decision making on purchasing Etude House Cosmetics 

of female customers in Bangkok, 3) study marketing mix factors affecting decision making 

on purchasing Etude House Cosmetics of female customers in Bangkok, and 4) propose 

appropriate guideline for strategy development plan to administer Etude House Cosmetics 

business. This quantitative study included female customers in Bangkok who used Etude 

House Cosmetics as a sample. The exact number of overall population was unknown. 

According to the calculation, 400 subjects were recruited in the study by using sampling 

methods including purposive sampling, quota sampling, and convenience sampling. The 

content validity of the questionnaire was validated by 3 experts, and the Chronbach’s Alpha 

Coefficient was 0.953.  

 The results are as follows:  

 The whole subjects in this study were female with 25-59 years of age. Most of the 

subjects were single, working as office workers. The education level was mostly Bachelor’s 

degree. The average monthly income was 15,001 - 25,000 Baht. Moreover, the demographic 

characteristics were found that the differences of age, marital status, and occupation 

statistically significant affected to the decision making of purchasing Etude House Cosmetics 

at the statistical error 0.05. Toward the buying behavior, factors of reason to buy, frequency, 

and place statistically significant affected to the decision making of purchasing Etude House 

Cosmetics at the statistical error 0.05 and marketing mix had relationship to purchasing Etude 

House Cosmetics of female customers in Bangkok. 
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1.บทนํา 

 ในปจจุบันไดมีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางมากมาย ท้ังทางดานสังคม 

เศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ซ่ึงไดรับผลกระทบโดยตรงจากการท่ี

เศรษฐกิจของโลกอยูในภาวะตกต่ํา สงผลใหประเทศไทยนั้นอยูในภาวะขาวยาวหมากแพง คา

ครองชีพสูง กําลังซ้ือของผูบริโภคสวนใหญยังคงออนแอจากภาระหนี้ครัวเรือนท่ียังอยูใน

ระดับสูงและรายไดท่ีหดตัวตอเนื่อง ทําใหกําลังซ้ือเครื่องบริโภคและอุปโภคลดลง (ธนาคาร

แหงประเทศไทย, 2557) หากทวายังมีอีกธุรกิจหนึ่งท่ียังคงขยายตัวอยูได คือ ธุรกิจเครื่องสําอาง 

ท่ีเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูบริโภค

หญิง ซ่ึงในปจจุบันพบวาเครื่องสําอางมีความหลากหลายท้ังในเรื่องของ ราคา คุณภาพและตรา

ยี่หอท่ีสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกันและสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น และในชวงไมกี่ปท่ีผานมานั้น ไมอาจปฏิเสธไดเลยวา

วัฒนธรรมเกาหลี เปนส่ิงท่ีคนไทยใหความสนใจมากในปจจุบันนี้ โดยไดสงผลไปหลาย

ประการท้ังการแตงกาย อาหาร เครื่องดื่ม  ภาพยนตร ดนตรี ฯลฯ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําให

สินคาในกลุมเครื่องสําอางเกาหลีเขามาจําหนายมากขึ้น  ซึ่งจากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค

ของประเทศไทย กระแสความนิยมสินคาเกาหลียังคงอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง(สุภามาส 

อินออด, 2553) ซ่ึงจะเห็นไดวาตั้งแตป 2549 เปนตนมา เครื่องสําอางเกาหลีเขามาบุกตลาดใน

ประเทศไทยหลายยี่หอ โดยเฉพาะแบรนด “อีทูดี้ เฮาส” (Etude House) ท่ีไมเพียงแตจะชวยเพ่ิม

สีสันใหกับธุรกิจเครื่องสําอางมูลคากวา 12,000 ลานบาทเทานั้น แตยังทําใหผูประกอบธุรกิจ

เครื่องสําอางของประเทศเกาหลีอีกหลายรายสนใจท่ีจะเขามาชิงสวนครองตลาดนี้

ดวย นอกจากนี้ อีทูดี้เฮาส ยังครองอันดับ 1 แบรนดท่ีทํารายไดสูงสุด เม่ือเทียบตอเคานเตอรใน

หางสรรพสินคาช้ันนําในประเทศ เชน เซนทรัล, เดอะมอลล เปนตน นั่นหมายความวา แบรนด 

“อีทูดี้เฮาส” สามารถเอาชนะคูแขงทางธุรกิจเครื่องสําอางในระดับแถวหนาไดท้ังแบรนดของ

ประเทศในแถบเอเชีย หรือยุโรป จึงเปนท่ียอมรับวาเครื่องสําอางแบรนด “อีทูดี้เฮาส” นั้นไดรับ

ความนิยมเปนอยางสูงในกลุมผูบริโภคหญิงผูใชเครื่องสําอาง (อีทูดี้ เฮาส ไทยแลนด, 2557) 

นอกจากนี้เครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีใตสวนใหญจะมีคุณภาพลักษณะท่ีเหมาะสมกับผิว

คนไทยมากกวาเครื่องสําอางจากฝงอเมริกาและยุโรป เพราะคนไทยกับคนเกาหลีใตมีสภาพผิว

ใกลเคียงกัน อีกท้ังราคาท่ีจําหนายไมแพง จึงเปนท่ีนิยมในกลุมลูกคาคนไทย ดวยสุภาพสตรี

ยังคงใหความสําคัญกับการดูแลตกแตงและรักษาผิวหนา เพราะชวยในการเสริมสราง

บุคลิกภาพ และสรางความม่ันใจใหกับตนเอง สงผลใหปจจุบันผลิตภัณฑตกแตงและบํารุง

ผิวหนากลายเปนสินคาท่ีมีความจําเปนในชีวิตประจําวันท่ีขาดไมไดของสุภาพสตรี และเปน

ปจจัยท่ีทําใหตลาดผลิตภัณฑตกแตงและบํารุงผิวหนามีการแขงขันสูง จะเห็นไดวาสวนประสม
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ทางการตลาด ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาดนั้น มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของกลุมผูบริโภคหญิงผูใชเครื่องสําอาง ซ่ึงจากท่ีกลาว

มาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางอี

ทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือจะไดเปนแนวทางใหแกผูประกอบ

ธุรกิจเครื่องสําอางและผูท่ีสนใจ สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนพัฒนากลยุทธทาง

การตลาด และผลิตสินคาใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคตอไป 

2.วัตถุประสงคในการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอี

ทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการวางแผนพัฒนากลยุทธในการดําเนินการ

ทางดานธุรกิจเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส 

3.สมมติฐานการวิจัย 

 3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ, สถานภาพการศึกษา, อาชีพ, รายได) ท่ีแตกตาง

กัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส  ของผูบริโภคหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

 3.2 ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส (เหตุผลในการซ้ือ, ผูท่ีมีอิทธิพล

ในการตัดสินใจซ้ือ, ความถ่ีในการซ้ือ, สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือ) ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

 3.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการจัดจําหนาย, 

การสงเสริมการตลาด) มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.ขอบเขตการวิจัย  

 4.1 ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากร

เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  ไดทําการศึกษาในเรื่อง แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ

ประชากรศาสตร, แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดและสวนประสมทางการตลาด, แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค, ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเครื่องสําอาง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

4.3 ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยไดดําเนินการวจิัยตั้งแต สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558 

4.4 ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา ไดทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตวัแปรท่ีสําคัญ คือ 

4.4.1 ตัวแปรอิสระ ในท่ีนี้ประกอบดวย  

1) ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ 

ระดับการศึกษา และรายได 

2) ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอาง ไดแก 

ประเภทเครื่องสําอางท่ีสนใจซ้ือ วัตถุประสงคในการซ้ือเครื่องสําอาง ผูท่ีมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง โอกาสในการซ้ือเครื่องสําอาง และสถานท่ีท่ีนิยมซ้ือเครื่องสําอาง  

3) ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปจจยัทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจดัจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 

4.4.2 ตัวแปรตาม คือการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ไดแก พฤติกรรมกอนซ้ือ การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ

 การประเมินผลหลังการซ้ือ 

 

5.ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย 

 5.1 เพ่ือใหทราบถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

  5.2 เพ่ือใหทราบถึงปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.3 เพ่ือใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอาง อีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจเครื่องสําอาง และนําผลท่ีได

จากการศึกษาไปใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสําอาง ใหมี

ประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
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6.กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ภาพประกอบที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรและดานพฤติกรรมผูบริโภคมี

ผล ตอ การตัดสิน ใจเลือ กซ้ือ เคร่ือ งสํ าอ างอีทูดี้  เฮาสขอ งผูบริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปจจัยดานประชากรศาสตร  

- อายุ 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้

เฮาสของผูบริโภคหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- พฤติกรรมกอนซ้ือ  

- การแสวงหาทางเลือก  

- การประเมินผลทางเลือก  

- การตัดสินใจซ้ือ  

- การประเมินผลหลังการซ้ือ 

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค 

- ประเภทเครื่องสําอางท่ีสนใจซ้ือ 

- วัตถุประสงคในการซ้ือ  

- ผูท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ  

- โอกาสในการซ้ือ  

- สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือ  
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ภาพประกอบที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

7.แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สรุป

ไดดังนี้ 

 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร   เนื่องจากลักษณะ

ประชากรศาสตร เปนแนวทางในการศึกษาถึงความเปนไปไดในการกําหนดตลาดเปาหมาย

ประชากรศาสตร (Kotler,2000) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาถึงความหมายของ

ลักษณะประชากรศาสตร วาหมายถึง ลักษณะของประชากรไดแกขนาดขององคประกอบของ

ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ระดับรายได อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวม

แลวจะมีผลตอรูปแบบของอุปสงคและปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว (ฉลองศรี 

พิมลสมพงศ, 2548) และผูวิจัยไดกําหนดลักษณะทางประชากรศาสตร ดานอายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน มาทําการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดทราบถึงกลุมเปาหมายของ

เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส (Etude House) วามีลักษณะเปนอยางไร 

 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดและสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงไดศึกษาถึงตัว

แปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2552) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ

การสงเสริมดานการตลาด เปนตัวแปรสําคัญในการศึกษา เนื่องจากธุรกิจนี้มีความโดดเดนใน

ตัวสินคา และเพ่ือใหทราบถึงปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง อีทูดี้ เฮาสของ

ราคา 

ผลิตภัณฑ 

ชองทางการจัดจําหนาย 

การสงเสริมการตลาด 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้ 

เฮาส         ของผูบริโภคหญิงในเขต
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ผูบริโภคหญิง ซ่ึงปจจัยดังกลาวถือเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 

และบริษัทสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปพัฒนาทางดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ไดศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรม

ผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการและคําตอบ 

จะชวยใหการบริการจัดการกลยุทธการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหผูบริโภคได

อยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2541)  ซ่ึงคําถามท่ีใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรม

ผูบริโภค ไดแก 6W และ 1H ซ่ึงประกอบไปดวย Who?, What?, Why?, Who ?,  When?, Who 

?, Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย Occupants, 

Objects, Objectives, Organizations, Occasions Outlets and Operation นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึง

บทบาทของผูตัดสินใจซ้ือ โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ อีกดวย 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง และเคร่ืองสําอางอีทูดี้เฮาส ไดทําการศึกษาถึง

ความหมาย ประวัติ ประเภท ชนิด และประเภทธุรกิจของเครื่องสําอาง ตลอดจนไดศึกษาขอมูล

ของเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส วามีท่ีมาอยางไร นําเขามาขายในประเทศไทยไดอยางไร รวมถึง

แนวโนมของเครื่องสําอางอีกดวย 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้  

8.การดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการสํารวจ 

(Survey Research Method) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียด

สรุปไดดังนี้ 

 8.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประช ากรแ ละกลุ มตัวอ ย าง ในกา รวิจั ย ครั้ งนี้ คือ ผู บริ โภ ค เพศ หญิงใ นเข ต

กรุงเทพมหานครท่ีใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

ดังนั้นจึงใชสูตรในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (บุญ

ชม ศรีสะอาด, 2538,อางถึงใน พิไลลักษณ ช่ืนสุขศรี, 2555)  

 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

 ขั้นที่ 1 ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะทาง

สรรพสินคา หรือยานธุรกิจการคาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเคานเตอร และรานอีทูดี้เฮาส 

ท้ังหมด 10 สาขา (รายละเอียดปรากฏตามตาราง) 
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 ขั้นที่ 2 ทําการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยทําการเฉล่ียขนาด

ตัวอยาง 400 คน เพ่ือใหไดสัดสวนของสาขา และคํานึงถึงจํานวนผูบริโภคของสาขาในแตละ

หางสรรพสินคา และยานธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเคานเตอร และรานอีทูดี้เฮาส

ท้ังหมด 10 สาขา คํานวณไดดังนี้ 

 ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขต  = ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด/จํานวนสาขา 

           = 400/10 

 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขต = 40 คน 

 ขั้นที่ 3 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

ทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมบริโภคเพศหญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ท่ีเคยใช

เครื่องสําอาง    อีทูดี้เฮาส ท่ีเขามาในราน/เคานเตอร ตามจํานวนท่ีกําหนดไวจนครบจํานวน

ตัวอยาง  

 ขั้นที่ 4 ใชวิธีเลือกสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

กระจายแบบสอบถามไปยังเขตตางๆท้ัง 10 เขต ท่ีสุมมาได โดยขอความรวมมือใหผูบริโภคท่ี

อาศัยอยูในเขตดังกลาวท่ีใชหรือเคยใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ตอบแบบสอบถามดังกลาว 

  

โดยกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกสามารถสรุปไดดังตาราง ตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงกลุมตัวอยางในแตละสถานท่ี 

หางสรรพสินคา/ยานธุรกิจการคา ขนาดกลุมตัวอยาง 

เดอะมอลล บางกะป 

สยาม สแควร 

สีลมคอมเพล็กซ 

ซีคอนสแควร ศรีนครินทร 

เซ็นทรัลเวิรล 

เซ็นทรัล พระราม 9 

เซ็นทรัล ปนเกลา 

เซ็นทรัล ลาดพราว 

เทอมินอล 21 

เดอะมอลล บางแค 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

รวม 400 
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8.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 8.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

       8.3.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนํา

เครื่องมือใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาดวยคา

สัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (Index of Concordance: IOC) ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

       8.3.2 หาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการ

วิเคราะหแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยวิธีของครอนบัค 

(Cronbach) 0.953 

 8.4 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย  

  8.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจัยเชิงปริมาณ จะใชแบบสอบถาม

เพ่ือเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มีขั้นตอนดังนี้ 

 (1) ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 

 (2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามจํานวน 

 (3) นําแบบสอบถามฉบับท่ีมีคําตอบครบถวนสมบูรณ มาทําการลงรหัส

เพ่ือนําไปประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหและแปรผลขอมูลทาง

สถิติตอไป 

  8.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชวิธีการศึกษาคนควาจากหนังสือ, 

บทความทางวิชาการ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 8.5 การวิเคราะหขอมูล - สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก การ

คํานวณคา     รอยละ (Percentage) คาเฉล่ียคะแนน (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ F-

test และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple regression analysis)  

9.ผลการศึกษาวิจัย 

 ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางท่ีไดทําการสํารวจเปน

เพศหญิงท้ังหมด โดยอยูในชวงอายุ  25-29 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 15,001-25,000 บาท  

 ขอมูลดานพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้เฮาส ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง

เครื่องสําอางท่ีกลุมตัวอยางใชเปนประจํา ไดแกเครื่องสําอางประเภทแปงพัฟ ดานเหตุผลท่ี

เลือกซ้ือ คือ ใชแลวเห็นผลดี กลุมตัวอยางตองการเครื่องสําอางท่ีมีคุณสมบัติท่ีปกปด
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จุดบกพรองไดดี และทําใหผิวเนียนนุม โดยสวนใหญจะซ้ือเครื่องสําอาง 1 ครั้งตอเดือน และจะ

ซ้ือเครื่องสําอางตามชวงเวลาท่ีมีโปรโมช่ันของสินคา โดยใชเงินในการซ้ือเครื่องสําอาง อยู

ในชวง 1,001-2,000 บาท และจะซ้ือเครื่องสําอางท่ีแผนกเครื่องสําอางตามหางสรรพสินคา ดาน

การวางแผนในการซ้ือเครื่องสําอางพบวา การวางแผนกอนซ้ือ โดยการหาขอมูลกอน และกลุม

ตัวอยางสวนใหญจะเลือกซ้ือเครื่องสําอางดวยการตัดสินใจของตัวเอง  

 ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ในภาพรวมพบวามีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัวแปรแตละตัว พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี

คาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการสงเสริมการตลาด, ดานราคา และดานผลิตภัณฑ 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด N Mean S.D. ความหมาย 

1.ดานผลิตภัณฑ 400 3.81 .40 ปานกลาง 

2.ดานราคา 400 3.86 .42 ปานกลาง 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย 400 3.93 .39 ปานกลาง 

4.ดานการสงเสริมการตลาด 400 3.90 .42 ปานกลาง 

รวม 400 3.88 .31 ปานกลาง 

  

ขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง พบวา ในภาพรวมพบวามีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัวแปรแตละตัว พบวา ปจจัยดานการประเมินผลหลังการซ้ือมี

คาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการประเมินทางเลือก, ดานการแสวงหาขอมูล, ดานการ

ตัดสินใจ และดานการรับรูความตองการ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 ปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส 

ปจจัยดานกระบวนการตดัสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส 
N Mean S.D. ความหมาย 

1.ดานการรับรูถึงความตองการ 400 3.76 .35 ปานกลาง 

2.ดานการแสวงหาขอมูล 400 3.91 .37 ปานกลาง 

3.ดานการประเมินทางเลอืก 400 3.97 .36 ปานกลาง 

4.ดานการตัดสินใจ 400 3.86 .46 ปานกลาง 

5.ดานการประเมินผลหลงัการซ้ือ 400 4.24 .53 มาก 

รวม 400 3.97 .28 ปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน พบวา 

ตารางท่ี 4 อายุมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงมีความสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อาย ุ

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส 
F-test 

(Sig.) 
Mean 

Std. 

Deviation 

ต่ํากวา 20 ป 3.87 .24 

3.45 

(.005*) 

20-24 ป 3.93 .24 

25-29 ป 4.02 .30 

30-34 ป 4.00 .32 

35-39 ป 3.91 .28 

ตั้งแต 40 ปขึ้นไป 3.86 .25 
 

* นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานอายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 5 สถานภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงมีความสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สถานภาพ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

โสด 3.97 .28 
4.91 

(.008*) 
สมรส 3.89 .26 

หยา 3.85 .37 
 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 6 การศึกษามีผลตอการตดัสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ระดับการศึกษา 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 3.91 .19  

 

2.19 

(.054) 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา 

3.89 .23 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.77 .31 

ปริญญาตร ี 3.96 .28 

ปริญญาโทหรือสูงกวา 3.95 .29 
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 จากตารางท่ี 6 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม

แตกตางกัน 

ตารางท่ี 7 อาชีพกับมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิง

ในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงมีความสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

อาชีพ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

นักเรียน/นักศึกษา 3.91 .24 

4.12 

(.003*) 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.94 .30 

พนักงานบริษัท 4.00 .29 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 3.83 .31 

แมบาน 3.92 .21 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 7 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานอาชีพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 8 รายไดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซ่ึงไมสอดคลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

รายได 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส 
F-test 

(Sig.) 
Mean Std. Deviation 

นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท 3.92 .25 

.452 

(.771) 

15,001-25,000 บาท 3.94 .28 

25,001-35,000 บาท 3.98 .33 

35,001-45,000 บาท 3.94 .27 

มากวา 45,000 ขึ้นไป 3.94 .27 
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*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

    

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเคร่ืองสําอางอีทูดี้เฮาสที่แตกตางกัน มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน พบวา 

 

ตารางท่ี 9 เหตุผลในการซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความสอดคลองตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 9 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานเหตุผลใน

การซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

  

เหตุผลในการซ้ือ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

ใชแลวเห็นผลด ี 3.97 .27 

3.08 

(.006*) 

เครื่องสําอางเบาบาง แตงแลวเปนธรรมชาติ 3.99 .30 

Packaging สวยงาม นารัก 3.81 .30 

ใชแลวทันสมัย 3.89 .25 

ตองการเหมือนดาราเกาหลี 3.94 .26 

ไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน 3.96 .25 

เห็นโฆษณาบอย/หาซ้ือหาย 3.74 .19 
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ตารางท่ี 10  ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสอดคลอง

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 10 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานผูมี

อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางฯ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 11 ความถ่ีในการซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความสอดคลองตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

      

ผูมีอิทธิพล 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

ตนเอง 3.95 .29 

.669 

(.647) 

ครอบครัว 3.95 .27 

เพ่ือน 3.87 .21 

ดารา นักเเสดง 3.93 .33 

ส่ือโฆษณาตางๆ 4.07 .14 

แหลงขอมูลออนไลน 3.93 .27 

ความถี่ในการซ้ือฯ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

มากกวา 1ครั้ง/เดือน 3.84 .21 16.03 

(.00*) 1ครั้ง/เดือน 4.04 .30 

1ครั้ง/2 เดือน 3.88 .28 

1ครั้ง/2เดือนขึ้นไป 3.93 .24 

Total 3.94 .28 
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นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานความถ่ี

ในการซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 12 สถานท่ีท่ีนิยมซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีความสอดคลองตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 12 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานสถานท่ี

ท่ีนิยมซ้ือเครื่องสําอางท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

    

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังตาราง

ตอไปนี้ 

 

 

สถานที ่

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ

เคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส F-test 

(Sig.) Mean Std. 

Deviation 

รานคาท่ัวไป 3.83 .22 

13.64 

(.00*) 

แผนกเครื่องสําอางตาม

หางสรรพสินคา 

4.02 .30 

ส่ังทางอินเตอรเน็ต 3.96 .26 

ฝากเพ่ือนห้ิว 3.68 .25 
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ตารางท่ี  13 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอาง  อีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

การตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอาง อี

ทูดี้ เฮาส 
1.575 .131 

 
11.998 .000 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ .191 .032 .270 5.940 .000 

ปจจัยดานราคา .090 .031 .132 2.926 .004 

ปจจัยดานชองทางการจดัจําหนาย .181 .034 .246 5.284 .000 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด .150 .030 .224 5.080 .000 

R=0.675    R2=0.456    F-test=86.866     Sig.=.000*           

*นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 13 พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปน 

67.5% และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดสามารถอธิบายการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสได 45.6% นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดซ่ึง

ประกอบไปดวยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจาหนาย และการสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

10.อภิปรายผลการวิจัย 

 ดานพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางอีทูดี้ เฮาส พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญจะนิยมใชเครื่องสําอางประเภทกลุมท่ีใชในการเสริมสวย ไดแก แปงพัฟ, อายไลเนอร

, ลิปสติก, บรัชออน เปนตน ซ่ึงลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือดังกลาว ผูบริโภค

ไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆ  เพ่ือเปนสวนสนับสนุนในการตัดสินใจซ้ือ โดยอาจจะไดลองใชแลว

รูสึกดี สินคามีคุณภาพ ตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี จึงไดตัดสินใจในการซ้ือใชใน

ครั้งตอๆ ไป ดานเหตุผลในการเลือกซ้ือ พบวา ผูบริโภคสวนใหญท่ีใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส 
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มีเหตุผลสําคัญในการเลือกซ้ือคือ ใชแลวเห็นผลดี หรือผลิตภัณฑมีคุณภาพนั่นเอง ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ซ่ึงกลาวไววา ปจจุบันผูบริโภคเพศหญิง

จะใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ 

เจฌิญา อติชาติมณี (2552) สนับสนุนอีกดวย โดยเหตุผลท่ีสอดคลองนาจะมาจาก การท่ี

ปจจุบันมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องสําอางหลายยี่หอออกมาจัดจําหนาย ซ่ึงมีราคาและคุณภาพ

แตกตางกันไป แตการใชผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพนั้นจะทําใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจมากกวา 

เนื่องจากในการทดลองใชผลิตภัณฑ หากไมมีคุณภาพเพียงพอก็จะทําใหเกิดผลขางเคียงกับ

ผิวหนา หรือจุดท่ีใชผลิตภัณฑนั้นๆ จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคใหความสําคัญกับ

คุณภาพของสินคาเปนอยางมาก ดานคุณสมบัติของเคร่ืองสําอาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญ

คํานึงถึงคุณสมบัติท่ีสามารถปกปดจุดบกพรองได นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความสวยงามในเรื่องสี 

และคุณสมบัติอ่ืนๆ อีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ซ่ึงผลการวิจัย

พบวา ผูบริโภคเพศหญิงจะคํานึงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ สี กล่ิน และรายละเอียดดาน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑดวย เหตุผลท่ีสอดคลองนาจะมาจาก คุณสมบัติของผลิตภัณฑนั้นเปน

ส่ิงสําคัญท่ีผูบริโภคจะใชพิจารณาในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง เพ่ือใหตอบสนองความตองการ 

และใหเหมาะสมกับตัวเองมากท่ีสุด ดานประเภทการบํารุงผิวหนา พบวา ผูบริโภคสวนใหญ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสเนื่องจากทําใหผิวเนียนนุม หรือมีความชุมช้ืนนั่นเอง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ อุษา ลิมปนโชติ (2545) ท่ีไดกลาวไววา เหตุผลในการเลือกซ้ือครีมบํารุง

ผิวหนาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เพ่ือบํารุงผิวหนาใหชุมช้ืน สาเหตุท่ีสอดคลองนาจะมาจากการท่ีสภาพ

ภูมิอากาศในปจจุบัน ประกอบกับมลพิษในอากาศ แสงแดด ฝุนละออง มีผลใหผิวหนาขาด

ความชุมช้ืน เนียนนุม ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับการบํารุงผิวหนาใหมีความชุมช้ืน เสมือน

เปนการเติมน้ําใหกับผิว ดานชวงเวลาที่ซ้ือ พบวา ผูบริโภคสวนใหญจะซ้ือเครื่องสําอางตาม

ชวงเวลาท่ีมีโปรโมช่ันของสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน เกตุมุด (2550) ท่ีกลาว

ไววา เม่ือซ้ือสินคาตามจํานวนท่ีกําหนดจะตองมีสวนลด มีการแจกสินคาทดลองใช มีการ

ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ และจัดราคาพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ สาเหตุท่ีสอดคลองนาจะ

มาจาก ในปจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจของท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยกําลังตกต่ํา ซ่ึงถึงแมวากลุม

ผูบริโภคจะยังคงตองการใชเครื่องสําอางอยูก็ตาม แตก็จะพยายามลดคาใชจายในการซ้ือ

เครื่องสําอางใหนอยท่ีสุด โดยจะนิยมซ้ือเครื่องสําอางเม่ือมีโปรโมช่ันดีๆ ซ่ึงหากเครื่องสําอาง

ยี่หอใดจัดโปรโมช่ันของสินคา มีการลดแลกแจกแถม จะสามารถเรียกลูกคาท่ีเปนกลุม

ผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก ดานสถานที่ พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมซ้ือเครื่องสําอางท่ีแผนก

เครื่องสําอางตามหางสรรพสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ อุทุมพร ชาญกวาง (2552) ท่ีกลาว

ไววา สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางนิยมไปซ้ือคือในหางสรรพสินคา เหตุผลท่ีสอดคลองนาจะมาจาก
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ความสะดวกในการเขาถึงสินคาหรือผลิตภัณฑ อีกท้ังยังสามารถเดินพักผอนดูสินคาประเภท

อ่ืนๆ นอกเหนือจากเครื่องสําอางไดอีกดวย ดานผูมีอิทธิพลในการซ้ือเคร่ืองสําอาง พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญจะตัดสินใจในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางฯ ดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ อุมาพร บิณษรี (2545) เนื่องจาก ผูบริโภคสวนใหญจะมีการพิจารณาเลือกซ้ือ

สินคา ตามคุณสมบัติตางๆ ของเครื่องสําอางดวยตนเอง โดยจะสืบหาขอมูลเองท้ังจากการ

สอบถาม และแหลงขอมูลจากท่ีตางๆ 

 ผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภค พบวา ในภาพรวมผูบริโภค

ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

มาเปนอันดับ 1 รองลงมาไดแกดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานผลิตภัณฑ 

ตามลําดับ ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมแลวผูบริโภคให

ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 

มากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เจฌิญา อติชาติมณี (2552) และ  ปยรัตน ณ สงขลา (2546) 

ท่ีพบวา ผูบริโภคเพศหญิงจะคํานึงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ สี กล่ิน และรายละเอียด

ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑดวย ซ่ึงสาเหตุท่ีสอดคลองนาจะมาจาก เหตุผลท่ีความสวยงาม

ของบรรจุภัณฑจะชวยดึงดูดใหผูบริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินคาตั้งแตแรกพบ ซ่ึงหาก

ไดพิจารณาเง่ือนไขอ่ืนๆ ประกอบดวยแลวก็จะทําใหตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนั้นไดงายขึ้น 

ดานราคา ในภาพรวมแลวผูบริโภคใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ 

ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มากท่ีสุด ในขณะท่ี ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ไดทําการศึกษาและ

พบวา ผูบริโภคจะพิจารณาเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

ซ่ึงไมสอดคลองเนื่องจากเครื่องสําอางในบางยี่หออาจจะมีราคาท่ีเกินกวาปริมาณจนเกินไป ซ่ึง

ถึงแมบางครั้งจะมีคุณภาพสูง แตสําหรับผูบริโภคในบางกลุมอาจจะไมนิยมผลิตภัณฑท่ีมีราคา

สูงกวาปริมาณจนเกินไป ดานชองทางในการจัดจําหนาย ในภาพรวม ผูบริโภคใหความสําคัญ

ในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญปจจัยเรื่อง ท่ีตั้งของรานอยูในหางสรรพสินคา มาเปน

อันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิกรานต ขันติยอุตสาหะ (2550) และ อุทุมพร ชาญกวาง 

(2552) ซ่ึงพบวา สถานท่ีท่ีผูบริโภคนิยมซ้ือเครื่องสําอางมากทีสุดคือในหางสรรพสินคา 

เนื่องมาจาก หางสรรพสินคานั้น เปนแหลงรวมสินคา สามารถเขาถึงไดงาย และสามารถเดิน

เท่ียวชมสินคาอ่ืนๆ ได นอกจากเครื่องสําอางไดอีกดวย จึงสะดวกแกผูบริโภคในการท่ีจะเขา

ไปซ้ือสินคาในสถานท่ีดังกลาว ดานชองทางการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบริโภคให

ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยไดใหความสําคัญกับเรื่อง การมีโฆษณาตามส่ือตางๆ มาก

ท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของวิกรานต ขันติยอุตสาหะ (2550) ซ่ึงพบวา โทรทัศนเปนส่ือ

โฆษณาท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด เหตุผลเนื่องจาก ปจจุบันผูบริโภคจะเลือกรับขาวสาร
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ผานทางส่ือตางๆ ท้ังโทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ โดยเฉพาะในดานส่ิงของอุปโภคบริโภค หรือ

แมกระท่ังเครื่องสําอาง ซ่ึงหากผูผลิตมีการทําการตลาดโดยการโฆษณาสินคาผานทางส่ือ

โฆษณาใหมากๆ จะทําใหยอดธุรกิจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 ผลการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ในภาพรวมพบวาปจจัยประชากรศาสตร 

ดาน อายุ สถานภาพ และอาชีพ นั้นผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสของผูบริโภค ซ่ึง

ผูวิจัยมองวาท้ังสามปจจัยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางฯ เปนอยางยิ่ง โดยใน

ดานอายุ นั้นถือวามีความสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน (2541) ท่ีกลาววา อายุท่ีแตกตางกัน จะมีความตองการผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน การ

ดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล 

ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และพฤติกรรมซ้ือท่ีแตกตางกัน ดานสถานภาพ พบวา 

กลุมผูบริโภคหญิงสวนใหญท่ีซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้น จะมีสถานภาพโสด เหตุผลก็

เนื่องมาจาก ผูหญิงท่ีมีสถานภาพโสดนั้นจะมีเวลาในการดูแลตัวเอง และมีแนวคิดท่ีจะตองทํา

ใหตัวเองดูดีอยูตลอดเวลา ท้ังนี้เพ่ือความม่ันใจ และเปนการสรางแรงดึงดูดทางเพศไดอีกทาง

หนึ่งดวย ในดานอาชีพนั้น ผูวิจัยมองวาอาชีพท่ีแตกตางกัน ยอมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือเครื่องสําอางฯ เนื่องจากในบางอาชีพของผูหญิงท่ีจะตองมีการพบปะคนเปนจํานวนมาก 

เชน พนักงานบริษัทเอกชน เปนตน ซ่ึงจะตองมีการเขารวมประชุม มีการแสดงใหเห็นถึง

บุคลิกภาพท่ีมีความม่ันใจ ดูมีเสนห ดังนั้นกลุมผูบริโภคหญิงท่ีประกอบอาชีพดังกลาว มี

แนวโนมท่ีจะตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีจะชวยตอบสนองความตองการเหลานั้นได  สวน

อาชีพคาขาย ท่ีไมตองหวงในเรื่องบุคลิกภาพ หรือการแตงตัวมาก ก็ไมตองจําเปนตองใช

เครื่องสําอางมากเทากับอาชีพท่ีไดกลาวไปแลวกอนหนานี้ อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ลลิลทิพย สิวะภิญโญ (2550) ซ่ึงพบวา สวนของระดับการศึกษาและอาชีพ จะมีผลตอสถานท่ี

และยี่หอเครื่องสําอางท่ีจะซ้ืออยางมีนัยสําคัญ 

 ผลการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 2 ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค

ตามสมมติฐานท่ีไดทดสอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้น ไดแก 

ปจจัยดานเหตุผลในการเลือกซ้ือ ปจจัยดานความถ่ี และปจจัยในดานสถานท่ีในการซ้ือ ซ่ึง

ผูวิจัยเห็นวาปจจัยท้ัง 3 ดานนั้น มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภคเปน

อยางยิ่ง โดย ปจจัยดานเหตุผลในการเลือกซ้ือ นั้น สอดคลองกับแนวคิดการวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ซ่ึงไดกลาววา วัตถุประสงคในการ

ซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคนั้นก็เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง เชน ในการเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางนั้น ผูบริโภคอาจจะมีความตองการท่ีจะเลียนแบบดาราท่ีมีช่ือเสียง หรือตองการ

ความทันสมัย หรืออาจจะตอบสนองในดานคุณภาพ แตงแลวดูเปนธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงจะ
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เห็นไดวาความตองการของผูบริโภคในแตละคน และแตละกลุมนั้น มีความแตกตางกันอยาง

ชัดเจน จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหปจจัยดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอี

ทูดี้ เฮาสท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ใน ดานความถ่ีในการซ้ือ ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้น ผูวิจัยเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางฯ 

เนื่องจากหากผูบริโภคมีความช่ืนชอบ พึงพอใจในผลิตภัณฑ จะทําใหความถ่ีในการซ้ือเพ่ิมมาก

ขึ้น เนื่องจากมีความตองการท่ีจะลองใชสินคาประเภทอ่ืนๆ ดวย ดานสถานท่ีในการซ้ือ ก็มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้  เฮาส เชนเดียวกัน โดยผูบริโภคจะนิยมซ้ือ

เครื่องสําอางในสถานท่ีท่ีเขาถึงงาย เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ และเปนแหลงศูนยรวมของสินคา และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ 

กมลรัฐ เกตุมุด (2550) ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ในการเดินทางไปซ้ือสินคานั้นจะตองสะดวก มีท่ี

จอดรถ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

ผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางไดงายขึ้นในหางสรรพสินคา และซุปเปอรมาเก็ต 

ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจัยท้ัง 3 มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้  เฮาสของ

ผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครเปนอยางยิ่ง ดานปจจัยของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 

นั้น ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคจะเปนผูตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางฯ ดวยตนเอง ซ่ึงแสดงให

เห็นวา แมจะมีบุคคลอ่ืน ท่ีอาจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางก็ตาม (เชน ให

คําแนะนํา หรือโฆษณาชวนเช่ือ เปนตน) สุดทายแลวผูบริโภคก็จะตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางดวยตนเอง โดยจะหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑดังกลาว เพ่ือใชประกอบการ

ตัดสินใจของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร บิณษรี (2545) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางคือ ตนเอง   

 ผลการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 3 จากผลการวิจัย พบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดทุกปจจัย ซ่ึงประกอบไปดวยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ

ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงผลการวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler (1994) ท่ีกลาววา 

สวนประสมทางการตลาด เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช  เ พ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาด โดยการใชสวนประสมทางการตลาดจะสงผลตอการนําเสนอสินคา

ใหกับผูบริโภคสินคา และบริการใหกับผูบริโภคคนสุดทาย ซ่ึงธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงชอง

ทางการจําหนายสินคาในระยะยาว ดังนั้น การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยในระยะส้ัน จะทําให

สามารถบรรลุวัตถุ ประสงคทางการตลาดได และในมุมของผูบริโภคเครื่องมือทางการตลาดนี้

จะแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนของ ผูบริโภคได จะเห็นไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
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ซ่ึงประกอบดวย 4Ps นั้น มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการประกอบการตัดสินใจของกลุม

ผูบริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดังนั้นผูผลิตจึงควรใหความสําคัญ

กับเครื่องมือทางการตลาดท่ีสําคัญนี้ เพ่ือพัฒนาการเจริญเติบโตในทางยอดธุรกิจ และทําให

ผลิตภัณฑเปนท่ียอมรับแกผูบริโภคในระยะยาวตอไป 

11.ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1) ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา พบวา ผูผลิตควรท่ีจะปรับปรุงในดานบรรจุภัณฑ

ใหมีความสวยงามดึงดูดตากลุมผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรตองปรับปรุงในดาน

ความหลากหลายของผลิตภัณฑโดยการผลิตสินคาใหมๆ ออกสูตลาด ปรับปรุงดานการโฆษณา

ใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น และเพ่ิมคุณภาพของสินคา โดยการเพ่ิมวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพใหมากขึ้น 

ท้ังนี้เพ่ือใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดมากยิ่งขึ้นได 

 2) ดานราคา จากผลการศึกษา พบวา ผูผลิตควรปรับปรุงในดานคุณภาพใหมีความ

เหมาะสมกับราคามากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทําใหเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้นมีช่ือเสียงในทางท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ 

เพ่ือท่ีในอนาคตจะสามารถขยายฐานกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 

 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับราน

ท่ีตั้งอยูในหางสรรพสินคา ดังนั้น ผูผลิตควรท่ีจะทําการสํารวจเพ่ือใหมีการตั้งรานเครื่องสําอาง

อีทูดี้ เฮาส ในหางสรรพสินคาอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี นอกจากนี้ควรจะตองพัฒนาในดานการ

ตกแตงราน รวมถึงการจัดวางของในรานใหเปนระเบียบ หาซ้ือผลิตภัณฑไดอยางสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น 

 4) ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ

โฆษณาตามส่ือตางๆ ดังนั้น ผูผลิตจึงควรปรับกลยุทธในการเพ่ิมการประชาสัมพันธ ใหขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑตามส่ือตางๆ ท้ังส่ือหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ รวมถึงส่ือโซเชียลมีเดีย

ตางๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภคในการเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น 

12.ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1) ควรมีการศึกษากลุมตัวอยาง เพ่ิมเติมในจังหวัดอ่ืนๆ ตามหัวเมืองใหญ เพ่ือ

ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลในการท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงเพ่ือวางแผนดานการตลาด

ในการเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีมีความหลากหลายได 

 2) ควรมีการศึกษาเปาหมายเฉพาะกลุม โดยแบงตามชวงอายุ หรือชวงวัย เพ่ือใหทราบ

ขอมูลท่ีละเอียดมากขึ้นในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสามารถเขาถึง และสรางความ

พึงพอใจใหแกกลุมผูบริโภคได  
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 3) ควรมีการศึกษาในตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไวในการศึกษาครั้งนี้ 

เชน ดานคานิยม ทัศนคติ การับรู ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส เพ่ือจะ

ไดมีมิติในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธในการผลิตสินคา รวมถึงการทําการตลาดใหเขาถึงกลุม

ผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 
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ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ที่มีอทิธิพลตอการตัดสนิใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS 

INFLUENCING THE DECISION USE MOBILE NETWORK 3G  

CONSUMER OF BANGKOK 

 

ฐานุพงศ นิธิอริยวงศ 1    ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3จี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วัตถุประสงคดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีตอการ

ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการกับการตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี   3. เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ

ระหวางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการกับการ ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี  

เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในประโยชนเพ่ือการศึกษาในอนาคตและพัฒนางานทางดานการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ ความไววางใจ โดยใช

แบบสอบถามเก็บขอมูลกับบุคคลท่ัวไปแบบตามสะดวกจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชสถิติเชิง

พรรณนาอธิบายความถ่ี (Frequency) คาเฉล่ีย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอางอิง โดยใช ANOVA 

และ Multiple Regression Analysis เพ่ือหาคา t-Test f-Test คา Sigสัมประสิทธ์ิสหพันธ (R) 

สัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) และคาวัดการกระจายความคลาดเคล่ือนเพ่ือการวิเคราะห

ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต           
2 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ผลจากการวิจัย ปรากฏดังนี้ ปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายได แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือยขาย 3จี ปจจัยการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ  ดานการขายโดยพนักงาน กับ ปจจัยอ่ืนๆ ดานภาพลักษณ  คุณภาพ

และการบริการ และความไววางใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขาย 3จี 
 

คําสําคัญ     : การส่ือสารการตลาด, การตัดสินใจ 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study is to study relating factors which are 1) 

demography  2) integrated marketing communication factors relating to decision making of 

using mobile network 3G 3) other factors related with integrated marketing communication 

that influence on choosing mobile network 3G. 

The study will be used for learning and developing of integrated marketing communication, 

image, quality & service, trust. Research tool is questionnaire used to collect data from 400 

regular persons. By using descriptive statistic to describe Frequency, Mean, Percentage and 

Standard Deviation  and by using ANOVA and Multiple Regression Analysis to find t-Test, 

f-Test,  Sig, R,  R2 and Standard Deviation to analyze relation of all factors in the study at 

0.05. The findings indicate that demography, sexual, age, education, occupation and based 

salary are influenced in different decision making of using mobile network 3G. Integrated 

marketing communication of personal selling and image, quality & service, trust are related 

in choosing mobile network 3G. 

KEYWORDS : INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION, DECISION 
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1. บทนํา                                                                                                                                                

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโทรศัพทเคล่ือนท่ีถือเปนส่ิงสําคัญในการใชชีวิตของคนยุคใหม ดวยวิวัฒนาการ

ดานเทคโนโลยี โทรศัพทเคล่ือนท่ีจึงเปนมากกวาแคเครื่องมือส่ือสารสามารถใชสงขอความ

เอกสาร คนหาขอมูล หรือ สรางความบันเทิง ดังนั้น เครือขายท่ีใหบริการจึงจําเปนตอง

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มท่ี โดยระบบส่ือสารมีการพัฒนาและ

วิวัฒนาการ มาตั้งแตยุค 1G จนมาถึงยุค 3G (Third Generation) ซ่ึงมีจุดเดนหลัก คือ การรับสง

ขอมูลโดยเนนการเช่ือมตอแบบไรสายดวยความเร็วสูง ทําใหมีประสิทธิภาพในการรับสง

ขอมูลตาง ๆ เร็วมากขึ้นท้ังยังสามารถใชบริการ Multimedia เชน การรับ-สง File ขนาดใหญ, 

การใชบริการ Video/Call Conference, Download เพลง/หนัง, ดู TV Streaming ตางๆ  ไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติหลักท่ีเดนอีกอยางหนึ่ง คือ Always On คือ มีการเช่ือมตอ

ระบบ 3G ไดตลอดเวลาท่ีเราเปดโทรศัพท  

ในปจจุบันจะพบวาระบบท่ีรองรับในประเทศไทย ผูประกอบการรายใหญยังคงมีการ

พัฒนาระบบตอบสนองทางดานเครื่อขายการส่ือสารไปยังผูบริโภคในระบบ 3Gอยู รวมท้ัง

ภาครัฐก็ยังเปดใหมีการประมูลคล่ืนความถ่ี 3 จี ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษางานวิจัยเรื่อง 

“ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพราะผลวิจัยท่ีไดไป 

สามารถมานําไปใชปรับภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ ความไววางใจ ตอองคกร  

ตลอดจนเครื่องมือในการส่ือสารการตลาดแบบ  บรูณาการ แบบใดท่ีเหมาะสมท่ีจะส่ือสารไป

ยังกลุมผูบริโภคกลุมตาง ๆ ไดตรงกับความตองการขององคกรมากท่ีสุด นอกจากนี้จะเปน

ประโยชนแกบุคคลท่ัวไป ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ และเพ่ือเปนขอมูลใน

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการทางดานการส่ือสารตอไป 

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาความแตกตางทางดานปจจัยประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการเครือขาย 3จ ี
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1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช

บริการเครือขาย 3จี    

1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการ

ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี  

1.3 สมมติฐานการวิจัย  

1.3.1 ปจจัยประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ อายุ รายได อาชีพ การศึกษา 

สถานภาพ ท่ีแตกตาง กันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการท่ีแตกตางกัน 

1.3.2 ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

การสงเสริมการตลาด กระบวนการขายโดยใชพนักงานขาย และการตลาดทางตรง มี

ความสัมพันธกับ การตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี 

1.3.3 ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีประกอบดวย ภาพลักษณสินคา คุณภาพการใหบริการ และความ

ไววางใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี   

1.4 ขอบเขตการวิจัย  

1.4.1 ขอบเขตดานประชากรศาสตร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการเครือขาย 3จี ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 

1.4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การท่ีประกอบดวย การโฆษณา การใหขาวและประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาด 

กระบวนการขายโดยใชพนักงานขาย  การตลาดทางตรง ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ และ

ความไววางใจ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้จะศึกษา 3 เครือขายท่ีมีในประเทศไทย คือ AIS, DTAC, TRUE เทานั้น 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ประโยชนเชิงวิชาการ ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยประชากรณ

ศาสตร การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ และความไววางใจ

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบริโภค ซ่ึง

สามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการศึกษาในอนาคตได 

 1.5.2 ประโยชนเชิงธุรกิจ  ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ ความไววางใจท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบริโภค เพ่ือนําผลท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนา นําไปสูการ
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กําหนดกลยุทธทางการตลาด กําหนดทิศทางในการนําเนินธุรกิจ ทําใหสงผลดีตอการรักษา 

กลุมผูใชบริการรายเการวมถึงเพ่ือผูใชบริการรายใหมในอนาคต 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฏีของการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร (เอกสารประกอบการเรียนการสอน MKT672 Integrated 

Marketing Communication, 2557) การส่ือสารการตลาดมีความสําคัญมาก เพราะตอใหเรามี

ผลิตภัณฑท่ีดี การบริการท่ีดี ราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ีจัดจําหนายดี แตถาไมมีการส่ือสาร

 

การตัดสินใจเลือกใชบรกิารเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 3 จี ของผูบริโภค 

ปจจัยประชากรศาสตร 

-เพศ              -สถานภาพ 

-อายุ 

-รายได 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 
 
ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการ 

-การโฆษณา 

-การใหขาวและการประชาสัมพันธ 

-การสงเสริมการขาย 

-การขายโดยใชพนักงาน 

-การตลาดทางตรง 
 

ปจจัยอ่ืน 

-ดานภาพลักษณ 

-คุณภาพและการบรกิาร 

-ความไววางใจ 
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การตลาดท่ีดี คนก็จะไมรูจัก ไมรูวาเราเปนใคร ขายอะไร และเราดีอยางไร ยิ่งถาคิดจะสรางแบ

รนด แตทําการส่ือสารการตลาดไมเปนหละก็การสรางแบรนดใหสําเร็จแทบจะเปนไปไมได

เลย โดยจุดประสงคของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการคือการเลือกและใชเครื่องมือ

ส่ือสารการตลาด ท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายไดดีท่ีสุด โดยตอง “ส่ือสารไปในทิศทางเดียวกันและ

ตอเนื่อง”  จนผูคนรูจัก รับรู และนึกถึง เครื่องมือส่ือสารการตลาดประกอบดวย การโฆษณา, 

การใหขาวและประชาสัมพันธ, การตลาดทางตรง, การสงเสริมการขาย, การขายโดยใช

พนักงาน, การสงเสริมการขาย (โปรโมช่ัน), การจัดกิจกรรม, การเปนสปอนเซอร และ

การตลาดออนไลน ฯลฯ ซ่ึงเครื่องมือดังกลาวคือ กลยุทธการส่ือสารการตลาดท่ีรวมเอารูปแบบ

การส่ือสารทุกประเภทมาใชใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดทางการส่ือสาร ท้ังนี้เพ่ือใหแผนการ

ส่ือสารท่ีวางไวเปนไปตามวัตถุประสงค   

การส่ือสาร (Communications) เปนการถายทอดสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เพ่ือ

ส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยผานส่ือหรือชองทางท่ีเปนท้ัง Online & Offline มี

วัตถุประสงคเพ่ือชักจูงใหผูรับสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังใหเปนไปตามท่ีผู

สงตองการ 

กระบวนการส่ือสาร (Communication Process) โดยท่ัวไปเริ่มตนจากผูสงขาวสาร 

(Sender) ทําหนาท่ีเก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ เม่ือตองการสง

ขาวไปยังผูรับขาวสาร ก็จะแปลงแนวความคิดหรือขอมูลท่ีเกี่ยวของออกมาเปน ตัวอักษร 

น้ําเสียง สี การเคล่ือนไหว ฯลฯ ซ่ึงเรียกวาขาวสาร (Massage) จะไดรับการใสรหัส(Encoding) 

แลวสงไปยังผูรับขาวสาร (Receivers) ผานส่ือกลาง (Media) ในชองทางการส่ือสาร 

(Communication Channels)ประเภทตาง ๆ หรืออาจจะถูกสงจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสาร

โดยตรงก็ได ผูรับขาวสาร เม่ือไดรับขาวสารแลวจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเขาใจและ

ประสบการณในอดีต หรือสภาพแวดลอมในขณะนั้น และมีปฏิกริยาตอบสนองกลับไปยังผูสง

ขาวสารซ่ึงอยูในรูปขอความรู ความเขาใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการนิ่งเงียงก็เปนได 

ท้ังนี้ขาวสารท่ีถูกสงจากผูสงขาวสารอาจจะไมถึงผูรับขาวสารท้ังหมดก็เปนได หรือขาวสาร

อาจถูกบิดเบือนไปเพราะการส่ือสาร ยอมมีโอกาสเกิดส่ิงรบกวน หรือตัวแทรกแซง(Noise or 

Interferes) ได ทุกขั้นตอนของการส่ือสาร 
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ      

 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ชวลิต ประภวานนท, สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ และ

สุดา สุวรรณาภิรมย (2539: 470) การตัดสินใจของผูบริโภคท่ีจะซ้ือหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ เปน

ชวงขอเท็จจริงขอสุดทายสําหรับนักการตลาด ซ่ึงช้ีความสําคัญวากลยุทธการตลาดฉลาดมอง

การณไกลและมีประสิทธิผลหรือช้ีวามีการวางแผนท่ีผิดพลาด ดังนั้น นักการตลาดสนใจใน

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเม่ือผูบริโภคตัดสินใจมากกวาหนึ่งทางเลือกขึ้นไป 

   ผลจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจ พบวา กระบวนการ

ตัดสินใจเปนกระบวนการสําคัญในการเกิดกระบวนการเลือกซ้ือ ซ่ึงตองทําความเขาใจถึง

กระบวนการตัดสินใจ เกณฑการตัดสินใจ ตัวแปรสําคัญในการวัด และรูปแบบพ้ืนฐานของ

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ดังนั้น จากกรอบแนวคิดจึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีผูศึกษาได

ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีนี้   

3. ระเบียบวิธีวิจัย          

 ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจ เก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม โดยประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ งนี้คือ ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีใชบริการเครือขาย 3จี แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

ดังนั้นจึงใชสูตรในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรได

ขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงเก็บท้ังหมด 400 ชุดโดยกําหนดสุมตัวอยาง

แบบตามสะดวก (Convenient Sampling)เชน ศูนยบริการยานสีลม เปนตน มีการทดสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย     

1. ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนในดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)โดย

ศึกษาจากงานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ และไดจัดทํา “แบบแสดงความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิตอแบบสอบถาม” โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอคําถามแตละ

ขอวาครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบแนวความคิด ท่ีกําหนดไวหรือไม โดยหาคาดัชนีความ

เท่ียงตรงรายขอ เพ่ือประเมิณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of objective Congruence) 

เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และไดทําการนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดไป

ทําการทดสอบกับกลุมเปาหมายกอนทดสอบจริง          
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2. การทดสอบความนาเช่ือถือไดของเครื่องมือ (Reliability )การทดสอบความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย 30 ชุด เพ่ือหาความเช่ือม่ัน

ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลองภายในของครอนบาค (Alpha 

Cronbach coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี ้

1. สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เพ่ือใชบรรยายคณุลักษณะของขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถ่ี 

(Frequency)  คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 

พบวา กลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม 400 ชุด สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 288 คน 

คิดเปนรอยละ 72 อายุในชวง 31-35 ป จํานวน 169 คน คดิเปนรอยละ 42.2  มีสถานภาพโสด 

จํานวน 295 ราย คิดเปนรอยละ 73.7 มีการศึกษาระดับปรญิญาตร ีจํานวน 231 ราย คิดเปนรอย

ละ 57.7  สวนใหญมีอาชีพเปนพนกังานบรษิัทเอกชน จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.6  มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง  15,001-25,000 บาท จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 30.4 

สรุปผลการวิเคราะหเกีย่วกบัปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยท่ีเกี่ยวกับการส่ืสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังนี้ 

ดานโฆษณา พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการโฆษณา โดยรับรูการโฆษณา เครือขาย 3 จี ผานทาง

โทรทัศนอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.68 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.652 และให

ความสําคัญนอยท่ีสุด คือ การรับรูการโฆษณาทางส่ือวิทยุ ของเครือขาย 3จี มีคาเฉล่ีย 7.23 และ

มีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 2.365ดานการใหขาวและประชาสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการใหขาว

และประชาสัมพันธ โดยการใชดาราเปนแอมบาสเดอร และพรีเซ็นตเตอร อยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉล่ีย 8.58 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.530 และใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ การจัดประชุม

แถลงขาวสารผานการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงขององคกร มีคาเฉล่ีย 6.11 และมีคาสวนเบ่ียง

มาตรฐาน 2.688          
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ดานการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการสงเสริมการขาย โดยการมอบสิทธิประโยชน

ดานสินคา และบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.90 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.482 

และใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ การจัดโปรโมช่ันรวมกับบัตรเครดิต มีคาเฉล่ีย 8.33 และมีคา

สวนเบ่ียงมาตรฐาน 2.028ดานการขายโดยใชพนักงานขาย พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการขายโดยใช

พนักงานขาย โดยการแตงกายสะอาด มีมนุษยสัมพันธดี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.59 

และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.536 และใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ การใหบริการหลังการขาย 

ติดตั้ง ซอมบํารุง มีคาเฉล่ีย 8.30 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.917    

   

ดานการตลาดทางตรง พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการ

ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการตลาดทางตรง โดยการมอบสิทธิพิเศษ สวนลด

พิเศษตาง ๆ ผาน SMS ใหลูกคาท่ีใชบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.59 และมีคาสวน

เบ่ียงมาตรฐาน 1.599 และใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ การมอบสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหลูกคา

ผานจดหมาย มีคาเฉล่ีย 7.38 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 2.455 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบั ปจจัยอืน่ๆ ดานภาพลกัษณ ดานคุณภาพการใหบริการ     

ดานความไววางใจ มีรายละเอียดดังนี ้

ดานภาพลักษณ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ

โดย รูจักและคุนเคยกับภาพลักษณ และม่ันใจในช่ือเสียงของเครือขายท่ีใหบริการ อยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.73 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.301 และใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ มี

ความภูมิใจท่ีไดใชเครือขาย มีคาเฉล่ีย 7.68 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 2.256 

ดานคุณภาพและการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอ่ืน ๆ 

ดานคุณภาพและการใหบริการ โดย การชําระคาบริการรวดเร็ว สะดวกมีหลากหลายชองทาง 

เชน ตูอัตโนมัติชําระคาบริการ เคานเตอรเซอรวิส เปนตน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.88 

และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.506 และใหความสําคัญนอยท่ีสุด คือ มี Wi-Fi บริการตาม

สถานท่ีตางๆ เชน หางสรรพสินคา เปนตน มีคาเฉล่ีย 8.60 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.645    

ดานความไววางใจ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอ่ืน ๆ ดานความ
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ไววางใจ โดย ม่ันใจในสัญญาณเครือขายโทรศัพทพ้ืนฐานดี เชน โทรเขา-รับสาย และสง SMS 

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.83 และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.333 และใหความสําคัญ

นอยท่ีสุด คือ 3.2  ม่ันใจในสัญญาณอินเตอรเน็ต EDGE + 3 จี ท่ัวถึง เลนไดตลอดทุกท่ี ทุกเวลา 

การรับ-สงขอมูล รวดเร็ว สามารถใช บริการ Multimedia ไดอยางสมบูรณแบบ มีคาเฉล่ีย 8.55 

และมีคาสวนเบ่ียงมาตรฐาน 1.847 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 2.1 Independent Sample test หรือ t-Test สถิติทดสอบแบบ t-Test เปนการวิเคราะห

ในหัวขอ เพศชายและเพศหญิง เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจใชบริการและ สถิติทดสอบแบบ f-

Test ใชวิเคราะหผลขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของกับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ

รายไดตอเดือน ซ่ึงผลท่ีออกมานั้นจะไดคา f-Test และคา Sig มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3จี ท่ีแตกตางกัน พบวา 

ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จากการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขาย

โทรศัพทเคล่ือนท่ี 3จี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานสถานภาพ พบวาสถานภาพท่ีแตกตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3จี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีตั้งไว   

 2.2 ใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด หรือตัวแปร 2 ตัว ซ่ึงขอมูลท้ัง 2 ชุดตองเปนขอมูลเชิง

ปริมาณ 

การวิเคราะหพหูคูณแบบถดถอย โดยกําหนดตัวแปรอิสระมาจากสมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐาน

ท่ี 3  

ตารางที่ 1   แสดงผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 

 

Unstandardized   Standardized 

  

Collinearity  

ตัวแปรอิสระ Coefficients Coefficients  

  

Statistics  

  B Std. Error Beta t  Sig. Tolerance VIF 
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คาคงท่ี .746 .265 
 

2.817 .005 
  

การโฆษณา  X₁  0.050 .037 .60 1.355 .176 .333 3.007 

การใหขาวและ

ประชาสัมพันธ  X₂ 
.067 .045 .073 1.496 .135 .274 3.656 

การสงเสริมการขาย  X₃ .059 .042 .067 1.422 .156 .292 3.420 

การขายโดยใชพนักงาน  X₄ .080 .036 .103 2.199 .028 .302 3.312 

การตลาดทางตรง  X₅ .029 .034 .041 .854 .393 .279 3.588 

ดานภาพลักษณ  X₆ .262 .041 .290 6.372 .000 .317 3.150 

คุณภาพและการบริการ  X₇ .115 .045 .122 2.541 .011 .283 3.531 

ความไววางใจ  X₈ .256 .040 .288 6.317 .000 .315 3.176 

**อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
      

R R Square Adjust R Square Std. Error of the Estimate  F Sig 

.862ª 0.743 0.738 0.63233 141.597 .000b 

  

 สมมติฐานที่ 2  ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีความสัมพันธกับ การ

ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี 

 สมมติฐานที่ 3  ปจจัยดานปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และ

ความไววางใจท่ีปจจัยดานปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความ

ไววางใจท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี 

จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการขายโดย

ใชพนักงาน  มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3จี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ 0.028 สวน การโฆษณา การให

ขาวและประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย  และ การตลาดทางตรง ไมมีความสัมพันธตอ

ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3จี ของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และจากผลการวิเคราะห ปจจัยดานปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการ

บริการ และความไววางใจท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3 จี 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความ

ไววางใจ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3จี อยางมี

นัยสําคัญทางดานสถิติ 0.00 0.011 และ 0.000 ตามลําดับ 
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5. สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช คานัยสําคัญ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร       

เพศ t-Test .001 ยอมรับ 

อายุ f-Test .000 ยอมรับ 

สถานภาพ f-Test .898 ปฏิเสธ 

การศึกษา f-Test .024 ยอมรับ 

อาชีพ f-Test .000 ยอมรับ 

รายได f-Test .000 ยอมรับ 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช คานัยสําคัญ 
ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      

การโฆษณา MRA .176 ปฏิเสธ 

การใหขาวและประชาสัมพันธ MRA .135 ปฏิเสธ 

การสงเสริมการขาย MRA .156 ปฏิเสธ 

การขายโดยใชพนกังาน MRA .028 ยอมรับ 

การตลาดทางตรง MRA .393 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความไววางใจ    

ดานภาพลักษณ MRA .000 ยอมรับ 

คุณภาพและการบรกิาร MRA .011 ยอมรับ 

ความไววางใจ MRA .000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลตามสมมตฐิาน 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เปนเพศหญิงสวนใหญและมีอายุ

ระหวาง 31-35 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนพนักงานเอกชน

โดยมีรายไดเฉล่ีย 15,001-25,000 บาท มากท่ีสุด  

ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซ่ึงประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา การศึกษา

และรายไดตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ  ยกเวนสถานภาพ ท่ีไมสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จึงกลาวไดวา 

สถานภาพของผูใชบริการไมวาจะโสด สมรส หรือหมาย/หยาราง ไมมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3จี ซ่ึงมีความสอดคลองกันเกี่ยวกับผลงานวิจัยของ

บุญเยี่ยม บุญมี (2551) “ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกบัการ

เลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานอาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอ

เดือนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคลองกันเกี่ยวกับ

ทางดานสถานภาพกับ ผลงานวิจัยของ จิตตรัช  รัชเวทย (2553) “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ TOT 3G” ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหความตางระหวาง

ปจจัยสวนบุคคล กับการตัดสินใจใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ TOT 3G โดยดานเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจท่ีไมแตกตางกันท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงประกอบดวย การ

โฆษณา การใหขาวและประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ไมมี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพเคล่ือนท่ีระบบ 3จี ยกเวน ดานการขาย

โดยพนักงานขาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3จี 

ของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพรรษา  

ธนาอุยกุล (2557)     

“การเปรียบเทียบกลยุทธการส่ือสารการตลาดของสมารทโฟนตางประเทศและสมารทโฟ

นทองถ่ิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”  ผลการศึกษา พบวา  มีการแขงขันอยูใน
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ระดับคอนขางสูง โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ในการสรางตราสินคาสมารทโฟ

นตางประเทศมากท่ีสุด คือ การรับขอมูลขาวสารผานส่ืออิเล็คทรอนิกส รองลงมาคือ การจัด

กิจกรรมทางการตลาด และการขายโดยใชพนักงานขายตามลําดับ ท่ีเนนสวนกลยุทธของ

สมารทโฟนทองถ่ินท่ีใหความสําคัญ คือ การขายโดยใชพนักงานงานขาย  

ผลการศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและบริการ ความไววางใจ ผล

การศึกษาปจจัยดานปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความไววางใจ มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3 จี จึงเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ

คุณากร พันธโภชน (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการใชบริการ 3G ของผูใชบริการขอมูล 

GPRS/EDGE ในโทรศัพทเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุมตัวออยางคือ ผูใชบริการ

ขอมูล GPRS/EDGE ในโทรศัพทเคล่ือนท่ีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับราชการ รายได

ตอเดือน 10,000-15,000 บาท ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ คุณภาพของ

เครือขาย สวนใหญใชบริการเครือขาย AIS เหตุผลท่ีเลือกคือระยะเวลาท่ีใชบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีมากกวา 5 ป ความตองการใชบริการ 3G ของผูใชบริการขอมูล GPRS/EDGE 

มีระดับความสําคัญของความตองการดานตางๆคือ ดานคุณภาพ ดานการบริการ ดาน

เทคโนโลยีและดานความสะดวกในการใชงาน อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติการจริง 

1.1 เพ่ือใหเกิดผลการตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3จี ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเลือกใชเครื่องมือจากปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบ

บูรณาการในดานการขายโดยใชพนักงานรวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ  คุณภาพและ

บริการ  และดานความไววางใจ 

1.2 โดยเนนการใหความสําคัญกับปจจัยประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพ และรายได ใหมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยทางดานประชากรศาสตร ทางดานเพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ และรายได  ท่ีแตกต างกัน  มีผลตอการตัด สินใชบริการ เครือข าย

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3 จี   
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1.3 ผลการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางในวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนการ

บริหารงานดานการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพ่ือวางแนวทางการส่ือสารการตลาด  

2. ขอเสนอแนะคร้ังตอไป        

 2.1  ในการศึกษาครั้งนี้ปจจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยอ่ืน ๆ ดาน

ภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความไววางใจ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

เครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 3จี คิดเปน 74.3% สามารถอธิบายความผันแปรหรือการ

เปล่ียนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 74.3 ท่ีเหลืออีก 25.7% เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอ่ืน 

ครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีเหลือเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืนอีก 25.7% หรือ 

ในอนาคตอันใกลนี้ ระบบ 3 จี อาจลาหลัง จึงควรทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบ 4 จี ในครั้งตอไป 

 2.2 ผูท่ีสนใจอาจศึกษาในดานความจงรักภักดีตอเครือขายมือถือ ขยายตอไปจนถึง

พฤติกรรม การรับรูเครือขายมือถือของ AEC เพ่ือเปนการขยายการตลาดไปสูเพ่ือบาน   
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การศึกษาความตระหนักและการรับรูของประชาชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร (A Study of  People’s 

Awareness and Perception  Towards   Military Government : 

The  case of Bangkok  Metropolitan) 

วัชรา  อรหันต ดร.กฤษณะพงศ  เสฐยีรภัคกลุ 

 

 

บทคัดยอ   

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลประชากรศาสตรท่ีมีผลตอ 

ความตระหนัก (Awareness)  และการรับรู (Perception) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

มีตอรัฐบาลทหาร  2) เพ่ือศึกษาความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ

รัฐบาลทหาร 3) เพ่ือศึกษาการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร 

4) เพ่ือศึกษา แนวทางการเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร  ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) และ

ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (Statistics package for the Social Sciences : SPSS) วิเคราะหและ

สรุปผลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 

(Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และทดสอบสมมติฐาน

ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทําการเปรียบเทียบ

เชิงซอน (Multiple Comparisons) โดยใชการทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(L.S.D.)  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1) ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย คือ 3.80 และมีบางสวนท่ีมีความตระหนักของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง   

 2) การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย คือ 3.86 และมีบางสวนท่ีมีการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง  

 3) เพศท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความตระหนักและการรับรู ไมแตกตางกัน ซ่ึง

มีคานัยสําคัญ (Sig.) เทากบั 0.291  
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 4) อายุ ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก ไมแตกตางกัน ซ่ึงมีคา

นัยสําคัญเทากับ 0.130  และอายุท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการรับรู แตกตางกัน ซ่ึงมีคานัยสําคัญ

เทากับ 0.011   

 5) ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก  แตกตางกัน ซ่ึงมีคา

นัยสําคัญ เทากับ 0.001 และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการรับรู  แตกตางกัน ซ่ึงมีคา

นัยสําคัญเทากับ 0.000   

 6) สถานะทางสังคมท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก แตกตางกัน ซ่ึงมี

คานัยสําคัญเทากับ 0.001  และสถานะทางสังคมท่ีแตกตางกันจะมีผลตอการรับรู  แตกตางกัน  ซ่ึง

มีคานัยสําคัญเทากับ 0.004 

 7) ในประเด็นความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอท่ีควร

เพ่ิมเติมจากผลการวิจัย คือ ประเด็นท่ีทําอยางไรจะใหประชาชนพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับ

รัฐบาลทหาร ประเด็นเรื่องความเห็นดวยกับการสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและ

พัฒนาของประเทศ โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ประเด็นท่ีประชาชนตองทําการศึกษา และหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําวา “รัฐบาล

ทหาร” และประเด็นท่ีประชาชนมีความรูสึกวาการมีรัฐบาลทหารสงผลกระทบตอการดําเนิน

ชีวิตอยางไร ท้ังหมดนี้ลวนแลวแตเปนผลประโยชนโดยรวม เพราะความตระหนักของ

ประชาชนก็จะนําไปสูทัศนคติท่ีดีตอรัฐบาลทหารตอไป 

 8) ในประเด็นการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอท่ีควรเพ่ิมเติม

จากผลการวิจัย คือ ประเด็นท่ีประชาชนทราบเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากกวาระยะส้ัน  ประเด็นท่ีประชาชนใหความสนใจกับการ

จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติหรือไม อยางไร  ประเด็นท่ีประชาชนทราบวานโยบายตางๆ ท่ีออกมา

ไมไดออกมาเพียงเพ่ือเรียกรองคะแนนนิยมจากประชาชนเพ่ือเปนฐานเสียงในการเลือกตั้ง 

หรือไม อยางไร ประเด็นท่ีประชาชนมีความเขาใจท่ีรัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ

ชายแดน  เพ่ือทราบถึงการดําเนินงานของรัฐบาล และประเด็นท่ีประชาชนมีความเขาใจกับการ

แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติของรัฐบาล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาลทหารตอไป 

 9) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาเพศจะไมมีความแตกตางท้ังในความตระหนัก

และการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นหากจะมีแนวทางการสงเสริมใหประชาชนมี

ความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เรื่องเพศก็จะไมมีปญหาในการออกแนวทาง

ในการสงเสริม 

 10) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอายุ  ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม ทําให

ความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีความแตกตาง นั่นหมายถึงวาในการจะ
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นําเสนอแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาล ก็

ตองใหความสําคัญกับชวงอายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางสังคม  ซ่ึงปจจัยดังกลาวนี้มี

ความแตกตางกัน 

คําสําคัญ  : ความตระหนัก, การรับรู, รัฐบาลทหาร 

 

Abstract 

 For this study, the first objective was to study of demography information that 

bears on people’s awareness and perception in Bangkok metropolitan toward military 

government. To study of people‘s awareness in Bangkok metropolitan toward military 

government, and to study of people’s perception in Bangkok metropolitan toward military 

government were the second and the third objectives respectively. The last objective was to 

study of people’s awareness and perception reinforcement ways in Bangkok metropolitan 

about military government. Four hundreds of people in Bangkok became representative 

samples for this study and questionnaires were provided to the gathering primary data for this 

survey research; Statistics Package for the Social Sciences: SPSS application program was 

used of analysis tool. The summarize results were provided by descriptive statistics: 

percentage, mean and standard deviation: S.D.; and one-way analysis of variance was used to 

testing of hypothesis. Moreover, multiple comparisons were provided by Least Significant 

Difference (L.S.D.) and the analysis results can be expressed as follow: 

 1) People’s awareness in Bangkok metropolitan toward military government was 

mainly at the high level, 3.80 was mean; meanwhile some people had awareness at the 

medium level. 

 2)  People’s perception in Bangkok metropolitan toward military government was 

mainly at the high level, 3.86 was mean, whereas some people had perception at the medium 

level. 

 3)  Different genders of people had no result to their awareness and perception; and 

the result of statistic significant was 0.291 

 4)  Age difference of people had no any effect on their awareness, 0.130 was the 

statistic significant, but it affected their different perception and 0.011 was statistics significant. 

 5)  The educational level difference had an effect on different awareness and 

perception of people that statistic significant were 0.001 and 0.000 respectively. 
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 6)  The different social positions had an effect on different awareness and 

perception of people that statistic significant were 0.001 and 0.004 respectively. 

 7) In case people’s awareness should be addition is how do people’s tries to 

understanding about military government, people’s should study and finding data about 

military government and people’s feel how military government effect to. All of them is a 

hole utility because people’s awareness toward good attitude to military government. 

 8) In case people’s perception about military government should be addition is 

people’s know about military government has economic and social development policy in 

long-term more than short-term, people’s focus on set National Reform Committee, people’s 

know another policy not for request famous point form people’s for voice base in election, 

people’s understanding that government focus on bordering management to know working 

process of government and people’s understanding international crime correction for support 

government. 

 9) For this study, gender not have different in the awareness and perception about 

military government, so promote guideline give people’s has awareness and perception about 

military government, gender not have issuing promote guideline problems. 

 10) For this study, age, education level and occupation make a awareness and 

perception about military government has different, so presenting promote guideline to 

people’s has awareness and perception about military government must importance giving 

about age, education level and occupation because that factor has different. 

 

บทนํา 

 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดขึ้นเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 

16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซ่ึงมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปน

หัวหนาคณะโคนรัฐบาลรักษาการ นิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล นับเปนรัฐประหารครั้งท่ี 13 ใน

ประวัติศาสตรไทย รัฐประหารดังกลาวเกิดขึ้นหลังวิกฤตการณการเมืองซ่ึงเริ่มเม่ือเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2556  เพ่ือคัดคาน  รางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของพันตํารวจ

โท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย  กอนหนานั้นสองวัน คือ วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ประกาศใชกฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร

ตั้งแตเวลา 3.00 น. กองทัพบก ตั้งกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (กอ.รส.) และให

ยกเลิกศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.)     ท่ีรัฐบาลชุดกอนตั้งขึ้น กอ.รส. ใช
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วิธีการปดควบคุมส่ือ ตรวจพิจารณาเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต และจัดประชุมเพ่ือหาทางออก

วิกฤตการณการเมืองของประเทศ แตการประชุมไมเปนผล จึงเปนขออางรัฐประหารครั้งนี้  

หลังรัฐประหารมีประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส้ินสุดลง

ยกเวนหมวด 2 คณะรัฐมนตรีรักษาการหมดอํานาจ ตลอดจนใหยุบวุฒิสภา จนเม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 

พุทธศักราช 2557 ซ่ึงใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีแทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ

รัฐสภา วันท่ี  21 สิงหาคม 2557 สภาฯ มีมติ เ ลือกพลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชาเปน

นายกรัฐมนตรี  หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้ รวมท้ังมีการกดดันตาง ๆ เชน ลด

กิจกรรมทางทหารและลดความสัมพันธระหวางประเทศ แตคนไทยจํานวนหนึ่งแสดงความ

ยินดี โดยมองวาเปนทางออกของวิกฤตการณการเมือง แตก็มีคนไทยอีกจํานวนหนึ่งท่ีไมเห็น

ดวย เนื่องจากไมเปนไปตามวิถีประชาธิปไตย6

7  ทามกลางการเปล่ียนแปลงผูบริหารประเทศจาก

รัฐบาลพลเรือนเปนรัฐบาลทหารกับอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ  ผูนําในฐานะนายกรัฐมนตรีจะ

สามารถบริหารบานเมืองตามวัตถุประสงคไดหรือไม คงปฏิเสธมิไดวาประชาชนไทยมีท้ังท่ีให

การตอนรับรัฐบาลทหารท่ีมาจาก คสช. และคัดคาน  ประชาชนไทยตางกําลังติดตาม 

อยางใกลชิดวานายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหารจะสามารถบริหารประเทศเพ่ือนําพาประเทศไปสู

ความเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใด นอกจากนั้น การบริหารประเทศของรัฐบาลทหารชุดนี้

จะใชวิธีการแบบใดในการบริหารจัดการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ีเพียร

พยายามแถลงตอสาธารณชนมาอยางตอเนื่อง  การท่ีประชาชนสนใจติดตามความเคล่ือนไหว

ของนายกรัฐมนตรีทหารหากพิจารณาอยางเปนกลางแลวมองขามความจริงไมไดวามีท้ังผูช่ืน

ชมและใหกําลังใจดวยความเห็นใจและคาดหวังวาจะทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

เพ่ืออนาคตของประเทศชาติและประชาชน  ในขณะท่ีมีผูไมสบายใจตางก็เกรงวารัฐบาลทหาร

จะนําเอาวิธีการบริหารจัดการแบบทหารท่ีใหความสําคัญกับความม่ันคงของชาติมาใชกับการ

บริหารจัดการบานเมือง  คณะรักษาความสงบแหงชาติ  (คสช.) หลังจากยึดอํานาจการปกครอง 

และไดประกาศใหมีแมน้ํา 5 สาย 7

8 เขามารวมการทํางาน คือ การลดการเผชิญหนาของขั้ว

ความคิดทางการเมืองอยางรุนแรง กอนท่ีจะมีการคืนอํานาจการปกครองไปสูประชาชนและจัด

ใหมีการเลือกตั้ง ความพยายามในการสรางความปรองดองสมานฉันทเกิดขึ้นนับแต คสช.นับ

หนึ่ง โดยการใชกลไกของกองทัพในการดําเนินการภายใตช่ือศูนยปรองดองเพ่ือความ

สมานฉันท (ศปป.) ภายใตการทํางานของ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ  ผูชวยเสนาธิการทหารบก 

                                                             
7 รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557, http://th.wikipedia.org, 2557 
8 สายท่ี 1 คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ  สายท่ี 2 คือ คณะรัฐมนตรี สายท่ี 3 คือ สภาปฏิรูปแหงชาติ สายท่ี 4  

คือ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  สายท่ี 5 คือ คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
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ในขณะนั้นมีการเชิญผูมีความเห็นตางมาพูดคุยหลายครั้ง มีการจัดกิจกรรมในการสานสัมพันธ

ของคนขั้วสีในพ้ืนท่ีตางๆ กอนท่ีจะสงมอบให พลโท พิสิทธ์ิ  สิทธิสาท  รองเสนาธิการ

ทหารบกในปจจุบันรับไปดําเนินการ  แตดูเหมือนกิจกรรมดังกลาวไมไดทําใหรองรอยแหง  

“ความไมพอใจ” และ “ความไมเห็นดวย” หายไป เพียงแคถูกพับเก็บไวในยามท่ีสถานการณ

กฎหมายไมเอ้ืออํานวย เหตุเพราะสวนหนึ่งความปรองดองสมานฉันทนั้น ไมไดเกิดจากยอมรับ

และสํานึกในความผิดของผูกระทําท้ังสองฝาย อีกท้ัง “เกมอํานาจ” ยังอยูเหนือความเปนจริง รอ

เพียงจังหวะเวลาท่ีฝายใดเพล่ียงพลํ้า การรวมกลุมเพ่ือตอรอง โคนลม ก็จะเกิดขึ้นเปนวัฏจักร

และวังวนทางการเมืองท่ีไรทางออกเหมือนเชนเดิม  ซ่ึงอาจไมแตกตางจาก “ตรรกะ” ของฝาย

เส้ือแดง ซ่ึงออกมาบนทองถนน และตอสูกับทหารท่ีออกมารักษาความสงบจนตองบาดเจ็บ

และเสียชีวิต ท่ีตองการใหรัฐใชกลไกกฎหมายเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบสํานึก จึงพรอมท่ีจะอภัย 

และนําไปสูความปรองดองสมานฉันท 

 ในกลไกของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซ่ึงจัดใหคณะกรรมการศึกษา

แนวทางการสรางความปรองดอง สภาปฏิรูปแหงชาติ มีนายเอนก  เหลาธรรมทัศน เปนประธาน

คณะกรรมการฯ ก็ไดริเริ่มในการขับเคล่ือนการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ ไมวาจะเปนคู

ขัดแยง หรือคนกลาง          ท่ีตองการใหเกิดความสมานฉันท โดยสวนใหญตองการใหมีการ

“นิรโทษกรรม” ในขั้นตนใหกับประชาชนผูบริสุทธ์ิเปนการเริ่มตนกอน สวนประเด็นท่ี

เกี่ยวเนื่องกับคดีหรือตัวแกนนํานั้น คงตองมีการพิจารณาในลําดับถัดไป ซ่ึงหากขั้นตอน

ดังกลาวเปนการ“ชิมลาง” และเปนไปอยางท่ีนายอเนก เหลาธรรมทัศน และคณะกรรมการฯ 

เห็นวา หัวหนา คสช. ใชอํานาจพิเศษเพ่ือดําเนินการกอนก็นาสนใจวาปฏิกิริยาสังคมท่ีเห็นถึง

ความจริงจังของกลไกท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ ไมใชแคการทํากิจกรรมในการใหเห็นภาพ

ความปรองดอง จะมีปฏิกิริยาทางบวกขึ้นหรือไม  ท้ังนี้ มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับตัวอยางการ

สรางความปรองดองสมานฉันทในตางประเทศ ซ่ึงอาจตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ท้ัง

ระยะส้ัน ระยะกลาง และ ระยะยาว ในสวนของประเทศไทย ก็มีงานวิจัยมากมายในเรื่อง

ดังกลาว อยางเชนของสถาบันพระปกเกลาท่ีทํารวมกับคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแทนราษฎร 

โดยขอเสนอแนะท่ีนาสนใจคือ การริเริ่มกระบวนการพูดคุยรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปเบ้ืองตน

โดยไมใชเสียงขางมากในการตัดสิน  

 หลังจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสูพรรคการเมืองของตน กลุมผูสนับสนุน และสังคม

ใหญ เพ่ือใหผูคนท้ังสังคมท่ีไมวาจะมีความเห็นทางการเมืองแบบใด เกิดความตระหนักวา 

สังคมไทยจะปรองดองกันไดก็ตอเม่ือทุกฝายไดมีสวนรวมในการถกเถียงถึงความเปนไปได

ตางๆ ผานกระบวนการพูดคุยท่ีสามารถนํามาซ่ึงทางออกท่ียอมรับไดรวมกัน กลาวโดยสรุป

แลว การท่ีกระบวนการสรางความปรองดองในชาติจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ
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จะตองกาวขามไปใหไกลกวาการถกเถียงกันเพียงแคในขอกฎหมาย กลาวคือ ตองพิจารณาให

กวางและลึกลงถึงเหตุแหงความขัดแยง คํานึงถึงมิติความสัมพันธระหวางกลุมพลังตางๆ ใน

สังคม รวมถึงการมีกระบวนการในการแกไขปญหาและสรางความปรองดองท่ีทุกฝายในสังคม

ใหการยอมรับ ภายใตบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตยท่ีทําใหทุกฝายรูสึกวามีบทบาท

และพ้ืนท่ีในการเสวนาถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศ อันเปนเสมือนหลักหมุดปลายทางท่ี

ทุกฝายจะรวมเดินทางไปภายใตกติกาท่ีสังคมเห็นพองตองกัน ซ่ึงดูเหมือนวาความริเริ่มในการ

ดําเนินการกําลังเกิดขึ้น โดยมีเปาหมายท่ีจะทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ

อยางยั่งยืน โดยนิรโทษกรรมอาจจะเปนเครื่องมือเฉพาะในการทําใหความปรองดองปรากฏผล

ในแงของการปฏิบัติเบ้ืองตน แตในทางตรงกันขาม แนวทางนิรโทษกรรมตองใชอยาง

ระมัดระวัง และเปนแนวทางท่ีตองยกเวน และไมไดมีลักษณะเหมาเขง จนกลายเปนประเด็น

ขัดแยงของคนในประเทศออกมาตอตานเหมือนในอดีต  

 จึงหวังวาการดําเนินการในเรื่องความปรองดอง สมานฉันทจะไดรับการยอมรับจาก 

ทุกภาคสวน โดยเฉพาะเปาหมายระยาวคือ อนาคตในการออกแบบประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญ

ใหมซ่ึงเปนกติกาท่ีคนในชาติตองใชรวมกันจะเปนขอยุติอยางสมานฉันท ซ่ึงยังไมมีใครรูวา

การดําเนินการของแมน้ํา 5 สายภายใตการริเริ่มของคณะกรรมการชุดนี้ จะบรรจบไปสูความ

ปรองดองสมานฉันทอยางแทจริงไดหรือไม   

 ในประวัติศาสตรท่ีผานมา รัฐบาลทหารมักจะเกิดขึ้นในภาวะท่ีชนช้ันนําในสังคม

เผชิญกับวิกฤตการณขั้นรุนแรงและคุกคามสถานภาพ จนเกิดความเขาใจวาไมมีวิธีอ่ืนในการ

แกปญหานอกจากใชวิธีการเด็ดขาดแบบทหาร ความนาสนใจของการตั้งรัฐบาลทหาร คือ 

อะไรท่ีชนช้ันนําเห็นวาเปนภัยคุกคาม  จนตองยอมใหรัฐบาลทหารเขามาบริหารประเทศเต็ม

รูปแบบเชนนี้ ในสังคมโลก มีขอพิสูจนท่ียืนยันกันมาหลายครั้งวาทหารมักจะบริหารประเทศ

ลมเหลว เพราะหนาท่ีหลักของทหารคือการปองกันประเทศและรักษาความม่ันคง ทหารถูกฝก

ใหปฏิบัติตามคําส่ัง และมีทัศนะคับแคบ ไมอดทนตอเสียงคัดคาน ขาดประสบการณในการ

บริหารเศรษฐกิจและแกปญหาสังคม รัฐบาลทหารท่ัวโลกมักจะมีแนวโนมท่ีจะไมเคารพสิทธิ

ของประชาชนใชแตอํานาจ และชอบใชความรุนแรงในการปราบปรามประชาชน นับตั้งแต 

คสช. ยึดอํานาจการปกครองเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา จะเห็นวามีเสียงของ

ประชาชนจากทุกภาคสวนท่ีมีท้ังท่ีสนับสนุน และไมสนับสนุน รวมไปจนถึงกลุมท่ีคัดคาน

หรือตอตาน ตางออกมาวิพากษวิจารณผานดวยการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของตนเองผาน

ทางส่ือตางๆ และท่ีเห็นชัดเจนท่ีสุดคือการแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน อาทิ  ผานทาง

เว็บไซต เฟซบุก ไลน เปนตน การรับรูของประชาชนตอรัฐบาลทหารนั้นไมวาจะเปน

ประชาชนกลุมไหน หรือเส้ือสีไหน ตางก็ไดรับรูขาวสารจากทาง คสช. ดวยการประชาสัมพันธ 
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หรือการแถลงการณตางๆ ผานทางส่ือตางๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรือทางเว็บไซต

ตางๆ เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร บทบาทของรัฐบาลทหารเองวามีอยางไรบาง ซ่ึง

การรับรูของประชาชนแนนอนวาการรับรูตองแตกตางกันอยางแนนอน  เพราะประชาชนแตละ

คนตางมีความคิดเปนของตนเอง แตขึ้นอยูกับวาการรับขาวสารดังกลาวนั้นจะตรงกับความรูสึก

หรือความรูพ้ืนท่ีประชาชนกลุมนั้นๆ มีอยูหรือไมอยางไร   

 ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตนซ่ึงเปนประเด็นท่ีประชาชนไทยตางใหความสนใจ

เพราะปจจุบันจะเห็นไดวาการเมืองเขามามีสวนเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของประชาชนไทย

ทุกคน นับตั้งแตเกิดมาแลวถือสัญชาติไทย เพราะตัวแทนประชาชน หรือรัฐบาลจะเปนผู

กําหนดนโยบาย ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีผูวิจัย

มีความสนใจตองการท่ีจะศึกษาถึงความตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหารวาเปนไปในแนวทางใด  เพ่ือจะไดหาแนวทางเสริมสราง

ความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหารตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาขอมูลประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความตระหนักและการรับรูของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร 

 2. เพ่ือศึกษาความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาล

ทหาร 

 3. เพ่ือศึกษาการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร 

 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร 

 

ขอบเขต 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง คือประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ท้ังหมดจํานวน 4,200,000 คน กลาวคือเปนผูท่ีมี

สิทธิในการเลือกตั้ง8

9  เพ่ือศึกษาความตระหนักและการรับรูท่ีมีตอรัฐบาลทหาร  ระยะเวลาท่ีใช

ในการเก็บขอมูลและลงพ้ืนท่ีแจกแบบสอบถามคือชวงระหวาง วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558  ถึง 

วันท่ี 31  มีนาคม พ.ศ.2558 

 

                                                             
9 สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร, http://www2.ect.go.th, 2557 
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สมมติฐานการวิจัย 

 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม(อาชีพ) 

ของประชากรมีผลตอความตระหนักและการรับรูท่ีมีตอรัฐบาลทหาร มีสมมติฐานดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรู

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 4 สถานะทางสังคม (อาชีพ) ท่ีแตกตางกนัมีผลทําใหความตระหนัก 

และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรฐับาลทหาร แตกตางกนั 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.ทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความตระหนักและการรับรูท่ีมีตอ

รัฐบาลทหาร 

 2. ทราบถึงความตระหนักของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลทหาร 

 3. ทราบถึงการรับรูของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลทหาร 

 4. ใชเปนแนวทางเพ่ือเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนท่ีมีตอ

รัฐบาลทหาร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 1. กรอบแนวคิด 

 

                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการวจิัย  

2.รูปแบบการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาความตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นจากประชากรและกลุม

ตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกําหนด ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งท่ีมี

อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 3. ประชากรและกลุมตวัอยาง 

  3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนีค้ือประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปขึ้นไปท่ีอาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนท้ังส้ิน 4,200,000 คน9

10  

  3.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของตัวอยางและการสุม

ตัวอยางโดยผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ใหกับประชาชนในเขต

                                                             
10 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร, http://www2.ect.go.th, 2557 

ส่ิงกระตุน 

(Stimuli) 

 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

-  เพศ 

-  อายุ 

-  ระดับการศึกษา 

- สถานะทางสังคม 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
 

- ความตระหนกั 

-  การรับรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนอง

(Response) 
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กรุงเทพมหานคร โดยใชสูตรของ Yamane (1967) ท่ีไดเสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง

สัดสวนเทากับ 0.5 และท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%11

 

 ไดกลุมตัวอยาง 400 คน 

เคร่ืองมือการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัยคือการใชแบบสอบถาม

โดยผูวิจัยไดออกแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายปด (Closed End Questionnaires) โดยมีหัวขอ

เรื่องในการสอบถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดประเด็นตางๆ 

ไวอยางชัดเจนครบถวนวาตองการสอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องใด และ

ไดทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เ พ่ือใหไดคําตอบท่ีครบถวนตรงประเด็นตาม

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว และใหไดขอมูลและรายละเอียดของความตระหนักและการรับรู

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร  เพ่ือหาแนวทางในการสรางความ

ตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหารตอไป 

 

วิธีการดําเนินงาน  

 1. โครงการศึกษานี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) และใชโปรแกรม

สถิติสําเร็จรูป (Statistics Package for the Social Sciences : SPSS) ชวยในการวิเคราะหสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics)   

 2.  วิธีการรวบรวมขอมูลจะใชแบบสอบถาม โดยจะสงไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุม

ตัวอยางบางสวนเพ่ือตรวจสอบความนาเช่ือถือ จากนั้นจึงจะสงแบบสอบถามใหกับกลุม

ตัวอยางตอไป ท้ังนี้ คําถามจะถูกแบงเปน 4 สวน ไดแก  

 สวนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลประชากรศาสตร ซ่ึงเปนตวัแปรอิสระ  

 สวนท่ี 2   ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร  

 สวนท่ี 3 การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร 

 สวนท่ี 4   ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนคําถามปลายเปด 

 3. การวิเคราะหและสรุปผลขอมูลท่ีศึกษาจะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) คือ รอยละ (Percentage)  

                                                             
11 การคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane, http://www1.si.mahidol.ac.th, 2557 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

280 

 

 4. วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance และทําการเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparisons) โดยการใชการทดสอบแบบ Least Significant Difference (L.S.D.) 

เพ่ือหาคาเฉล่ียคูใดบางท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจากเอกสารและการกรอกแบบสอบของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอแบบสอบถามท่ีไดรวบรวมมาไดท้ังหมดลงรหัสขอมูล

เพ่ือประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 2. การใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ เพ่ือใหทราบถึงขอมูล

ประชากรศาสตรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงวิเคราะหและสรุปตาม

ประเด็นคําถามและคําตอบท่ีไดจากการกรอกแบบสอบถาม 

 3. การหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance) และวิเคราะหหาความตระหนักและการ

รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร และความแตกตางของขอมูล

ประชากรศาสตรวามีตอความตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ตอรัฐบาลทหารอยางไรเม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลวจะใชคะแนนเฉล่ียแบง

ระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยใชเกณฑดังนี้ (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด) / 

จํานวนช้ัน = (5 – 1) / 5 = 0.8 โดยใชคาชวงหางกันชวงละ 0.8 ตามสูตรพิสัย ดังนี้  

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  4.21 – 5.00   หมายถึง  มากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.81 – 2.60  หมายถึง  นอย 

   คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.80  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

ตัวแปร  

 การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางขอมูลประชากรศาสตรตอความตระหนักและการ

รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาลทหาร ประกอบดวยตัวแปรอิสระและ

ตัวแปรตาม ดังนี้  
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 1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)ไดแก ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ดังนี้ 

      1)  เพศ  (Nominal Scale) 

      2)  อายุ (Ordinal Scale) 

      3)  ระดับการศึกษา (Ordinal Scale) 

      4)  สถานะทางสังคม  (Ordinal Scale) 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  

  1)  ความตระหนกัของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลทหาร (Interval Scale) 

  2)  การรับรูของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลทหาร (Interval Scale) 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 สรุป 

 ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย 

โดยสัดสวนเพศหญิงสูงกวาเพศชาย คือเพศหญิงรอยละ 55.2 และเพศชายรอยละ 44.8 กลุม

ตัวอยางกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 26 – 33 ป รอยละ 31.2 

ลําดับรองลงมาคือชวงอายุ 34 – 41 ป รอยละ 22.5  ชวงอายุ 18 – 25 ป รอยละ 21.8  ชวงอายุ 42 

– 49 ป เปนรอยละ 14.5 และชวงอายุ 50 ปขึ้นไป รอยละ 10   

 ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางจาก 400 ราย พบวาสวนมากอยูในระดับปรญิญาตร ี

รอยละ 58  ถัดมาคือระดับการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี รอยละ 30 และระดับการศึกษาสูงกวา 

ปริญญาตรี รอยละ 12 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม สวนใหญแลวจะรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจรอยละ 37.8  รองลงมาคือเปนพนกังานบรษิัทเอกชน รอยละ 25.7 เปน

ผูประกอบการ รอยละ 17.5 เปนนักเรยีน/นกัศึกษา คดิเปน 14.7 และเปนผูท่ีวางงาน รอยละ 4.3 

 ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ของกลุม

ตัวอยาง 

 ผลจากการวิจัย ความตระหนกัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาล

ทหาร โดยมีขอสรุปคือความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีบางสวนท่ีมีความตระหนักของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ตอรัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง 

 การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ของกลุมตัวอยาง  
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 ผลจากการวิจัย การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร 

โดยมีขอสรุปคือ การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก และมีบางสวนท่ีมีการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ

รัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพ่ือวิเคราะหวาปจจัยใดมีผลตอความตระหนัก 

และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ซ่ึงประกอบดวยปจจัยทาง

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางสังคม  โดยแสดงรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาเพศท่ีแตกตางกัน

จะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ไม

แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาอายุท่ีแตกตางกัน

จะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ

รัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 4 เปรียบเทียบความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาสถานะทางสังคม 

(อาชีพ) ท่ีแตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 อภิปราย 

 จากผลการวิจัย พบวา 

 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความตระหนักตอรัฐบาลทหารอยูในระดับมาก 

และมีการรับรูตอรัฐบาลทหารอยูในระดับมาก   ผลการศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้ แสดง
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ใหเห็นถึงความตระหนกั และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอรัฐบาล

เปนไปในทางท่ีด ี

 สวนอิทธิพลจากปจจัยทางประชากรศาสตรท้ัง 4 ประการ ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และสถานะทางสังคม ท่ีมีตอระดับความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร นั้น ผลจากการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way Analysis of Variance) ดังตอไปนี้ 

 จากสมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ผลการวิจัยพบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลทํา

ใหความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร แตกตาง

กันอย าง มีนัย สําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จากผลการวิจั ยพบว า  ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีชวงอายุ 26-33 ป มีการรับรูมากกวาประชาชนท่ีมีชวงอายุ 34-41 ป และ

ประชาชนท่ีมีชวงอายุ 42-49 ป  

 ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของปารวีร  บุษบาศรี (2555: บทคัดยอ) ท่ีได

ทําการศึกษาเรื่อง  “ความตระหนักรู และทัศนคติของผูบริหารและพนักงานตอการ

ประชาสัมพันธภายในของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก จากัด 

(มหาชน)” ผลการศึกษาพบวาลักษณะทางประชากรของกลุมผูบริหารและพนักงานท้ังหมด 

149  คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30–39 ป  มีระดับการศึกษาปริญญา

โท รายได 20,001–30,000 บาท โดยเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ มีอายุงาน 1–5 ป อยูในสาย

งานสนับสนุน  เอกลักษณ ธนเจริญพิศาล (2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความ

ตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม (ISO 14001)มาใชในองคการ

ภาครัฐ: ศึกษากรณีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตระหนักดานส่ิงแวดลอมมี 2 ปจจัยคือ การ

ฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม และความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 

14004  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับการนําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 

มาใชในองคการมี 3 ปจจัยคือ อายุ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

ISO 14001 และความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดลอม ISO 14001 

 จากสมมติฐานท่ี 3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการ

รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ

รัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความตระหนักตอ
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รัฐบาลทหารนอยกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ

ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวีระชน ขาวผอง (2551: 

บทคัดยอ) ท่ีไดทําการศึกษา “ความรู การมีสวนรวม และความตระหนักตอระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของพนักงานในองคกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอม 

(ISO 14001) : ศึกษากรณี บริษัท จันทบุรีซีฟุดส จํากัด และบริษัท จันทบุรีโฟรเชนฟูด จํากัด” 

พบวา สวนใหญกลุมเปาหมายจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงอนุปริญญารอยละ 

46.9 สังกัดหนวยงานฝายผลิต รอยละ 74.5 มีตําแหนงงานเปนพนักงานปฏิบัติการรอยละ 92.1 

และมีอายุงานนอยกวา 5 ปมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 67.9 กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับปานกลางไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ

ส่ิงแวดลอมในระดับสูง มีหัวหนางานเปนตัวแบบท่ีดีในการอนุรักษส่ิงแวดลอม และการปฏิบัติ

ตามหนาท่ีและระเบียบปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆตามกระบวนการจัดการมาตรฐาน

ส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง มีความตระหนักตอระบบการจัดการส่ิงแวดลอมในระดับสูง 

และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภิกา  สําเภาพล (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา 

“ความรูและความตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของผูปฏิบัติงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร" พบวา ผลการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรท่ีมีเพศและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความรูและความตระหนักเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน สําหรับผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรท่ีมีประเภทองคกรท่ีสังกัดแตกตางกันมีความตระหนักเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและมีความตระหนักดานคุณคา และประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน 

โดยผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสังกัดองคกรภาคเอกชน มีความรูเกี่ยวกบัความ

รับผิดชอบตอสังคมมากกวาผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสังกัดองคกรภาครัฐ 

สําหรับผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสังกัดองคกรภาครัฐและเอกชนมีความ

ตระหนักดานคุณคา และประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคม มากกวาผูปฏิบัติงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีสังกัดองคกรรัฐวิสาหกิจในขณะท่ีความตระหนักในดาน

ความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมไมมีความแตกตางตามประเภทองคกรท่ีสังกัด 

 จากสมมติฐานท่ี 4 สถานะทางสังคม (อาชีพ) ท่ีแตกตางกนัมีผลทําใหความตระหนัก

และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ผลการวิจัยพบวา สถานะ

ทางสังคม (อาชีพ) ท่ีแตกตางกนัมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จาก

ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานะทางสังคม  รับราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ มีความตระหนักตอรัฐบาลทหารมากกวาประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเปน

ผูประกอบการ 2) ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมวางงานมีความตระหนักตอรัฐบาลทหาร

มากกวาประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเปนผูประกอบการ 3) ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคม

เปนพนักงานบริษัทเอกชนมีความตระหนักตอรัฐบาลทหารมากกวาประชาชนท่ีมีสถานะทาง

สังคมเปนผูประกอบการ 4) ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมวางงานมีความตระหนักตอรัฐบาล

ทหารนอยกวาประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมเปนนักเรียน/นักศึกษา 5) ประชาชนท่ีมีสถานะ

ทางสังคมเปนผูประกอบการมีความตระหนักตอรัฐบาลนอยกวาประชาชนท่ีมีสถานะทาง

สังคมเปนนักเรียน/นักศึกษา และ 6) นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักตอรัฐบาลทหารมากกวา

ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคมวางงาน  

 ประชาชนท่ีมีสถานะทางสังคม (อาชีพ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรูตอรัฐบาล

ทหารมากกวาผูประกอบการและผูท่ีวางงาน และพนักงานบริษัทเอกชนมีความตระหนัก

มากกวาผูประกอบการ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศศิพรรณ  โรจนหัสดิน 

(บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา “ความรูและความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ

ศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐในจังหวัดเชียงใหม” พบวา เจาหนาท่ีของรัฐสวน

ใหญคิดเปนรอยละ 88.67 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของศาลปกครอง มี

ระดับคาเฉล่ียทางสถิติเทากับ 15.2 จากคะแนนเต็ม 23 คะแนน เจาหนาท่ีรัฐในสายงานท่ี

แตกตางกันมีความรู และความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของศาลปกครองใน

ระดับท่ีไมแตกตางกัน   

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการสรุป และการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะ นําไป

ปรับปรุงเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอความตระหนัก และการรับรูตอรัฐบาลทหาร ดังตอไปนี้ 

 1) ในประเด็นความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอท่ีควรเพ่ิมเติม

จากผลการวิจัย คือ ประเด็นท่ีทําอยางไรจะใหประชาชนพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐบาล

ทหาร ประเด็นเรื่องความเห็นดวยกับการสนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศ โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

ประเด็นท่ีประชาชนตองทําการศึกษา และหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคําวา “รัฐบาลทหาร” และ

ประเด็นท่ีประชาชนมีความรูสึกวาการมีรัฐบาลทหารสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอยางไร 

ท้ังหมดนี้ลวนแลวแตเปนผลประโยชนโดยรวม เพราะความตระหนักของประชาชนก็จะ

นําไปสูทัศนคติท่ีดีตอรัฐบาลทหารตอไป 
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 2) ในประเด็นการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอท่ีควรเพ่ิมเติมจาก

ผลการวิจัย คือ ประเด็นท่ีประชาชนทราบเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีนโยบายในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากกวาระยะส้ัน  ประเด็นท่ีประชาชนใหความสนใจกับการ

จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติหรือไม อยางไร  ประเด็นท่ีประชาชนทราบวานโยบายตางๆ ท่ีออกมา

ไมไดออกมาเพียงเพ่ือเรียกรองคะแนนนยิมจากประชาชนเพ่ือเปนฐานเสียงในการเลือกตั้ง 

หรือไม อยางไร ประเด็นท่ีประชาชนมีความเขาใจท่ีรัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ

ชายแดน  เพ่ือทราบถึงการดําเนินงานของรัฐบาล และประเด็นท่ีประชาชนมีความเขาใจกับการ

แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติของรัฐบาล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัตขิองรัฐบาลทหารตอไป 

 3) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาเพศจะไมมีความแตกตางท้ังในความตระหนักและการ

รับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นหากจะมีแนวทางการสงเสริมใหประชาชนมีความ

ตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เรื่องเพศก็จะไมมีปญหาในการออกแนวทางในการ

สงเสริม 

 4) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอายุ  ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม ทําใหความ

ตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีความแตกตาง นั่นหมายถึงวาในการจะนําเสนอ

แนวทางในการสงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาล ก็ตองให

ความสําคัญกับชวงอาย ุระดบัการศึกษา และสถานะทางสังคม  ซ่ึงปจจยัดงักลาวนี้มีความ

แตกตางกัน 

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตระหนัก และการรับรูตอรัฐบาลทหาร ในการทํา

วิจัยครั้งตอไปดังนี้ 

 1) ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากลุมเปาหมายท่ีกวางกวานี้ เชน อาจจะ

เปนการสํารวจความคิดเห็นในสวนภูมิภาค  เปนตน เพ่ือท่ีจะไดทราบถึงความตระหนักและ

การรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหารในเชิงลึก 

 2) หากมีการทําวิจัยในเชิงคุณภาพก็จะทําใหไดขอมูลท่ีแตกตางออกไปจากการทํา

วิจัยในเชิงปริมาณ หรือทําวิจัยแบบผสม  ซ่ึงจะไดขอมูลในเชิงลึกมากกวานี้ เพ่ือประโยชนใน

การนําไปพัฒนา แนวทางการเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับ

รัฐบาลทหาร 

 3) การวิจัยในครั้งตอไปควรท่ีจะมีประเด็นการสอบถามท่ีนอกเหนือจากความ

ตระหนักและการรับรูของประชาชน เพ่ือเปนประโยชนในการวิเคราะหขอมูลในหลายๆ มิติ

ตอไป อาทิ (1) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ือเปนการปลูกฝงและสรางความตระหนัก

ใหกับประชาชนระหวางการมีรัฐบาลทหารกับการมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง (2) ประเด็น

ความเช่ือม่ันในรัฐบาลทหารวาประชาชนมีความเช่ือม่ันอยูในระดับใด เปนตน 
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การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

Decision Making of Selecting Theater Services in Bangkok Area 

ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ1 และ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก2 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญคือ 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตร  2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตร และ 3) เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ท่ีเคยใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน 400 คน 

จากจุดใหบริการของ โรงภาพยนตรตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงระยะเวลาตั้งแต 1 – 31 

มกราคม 2558  แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และ สถิติทดสอบสมมติฐาน 

ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

23 – 40 ป มีรายไดระหวาง 10,000 – 20,000 บาท ตอเดือน การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  อาชีพ

พนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด ท้ังนี้ กลุมตัวอยางใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด

บริการมากท่ีสุดคือดานสินคาและบริการ รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนาย และนอยท่ีสุดคือ

ดานบุคลากร สวนการตัดสินใจเลือกใชบริการคือ การท่ีมีจํานวนสาขามากทําใหงายตอการเลือกใช

บริการเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานครตางกัน และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและปจจัยอ่ืน มีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการตามสมมติฐานท่ีตั้ง ซ่ึงอาจกลาวไดวาผูประกอบการโรงภาพยนตรใน

เขตกรุงเทพมหานครจําเปนท่ีจะตองเนนการสรางกลยุทธทางการตลาดเพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

คําสําคัญ : การตัดสินใจ, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, โรงภาพยนตในเขต

กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

The purposes of this research was to study 1) the personal factors affects to decision making 

2) the relations between marketing mixes and the decision making  and 3) the relations between other 

factors and Decision Making of Selecting Theater Services in Bangkok Area, The subjects of the study 

were 400 persons. The research instrument was questionnaires .  The data were analyzed by frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 
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The results of the research can be described as follows; the group of respondents  

incorporated 56.8% females and 43.2% males. The majority of the group were 23-40 years old . An 

average of income was between 10,000-20,000 baht. Most of respondents still Single and work at 

private organization  

 

Key word :  decision making ,  / marketing mixes / Theater in Bangkok Area 

  

 

บทนํา 

ชีวิตประจําวันของคนไทยในปจจุบันมองหาส่ิงท่ีจะชวยสรางความบันเทิงตอจิตใจ

และรางกาย  ใหกับตนเองเพ่ือผอนคลายความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ส่ิงท่ีทําใหเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุงใหความบันเทิงโดยตรง อาทิ การชมละครและภาพยนตร การ

ฟงดนตรี การชมละครเวที ฯลฯซ่ึงการชมภาพยนตร ก็เปนหนึ่งในส่ิงท่ีชวยสรางความบันเทิง

ใหกับผูรับชม  ถึงแมในปจจุบันจะมีส่ือประเภทอ่ืนเกิดขึ้นมากแลว แตการชมภาพยนตรในโรง

ภาพยนตร ก็ยังอยูในความนิยมของคนไทยเสมอมา ซ่ึงสังเกตไดจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนโรง

ภาพยนตร จํานวนท่ีนั่ง หรือแมกระท่ังราคาหุนของโรงภาพยนตรท่ีมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ  

ปจจุบันโรงภาพยนตรจะมีความแตกตางไปจากกอน คือ โรงภาพยนตรเดิมจะมี

ลักษณะเปนโรงภาพยนตรเดียว มีการใหบริการภาพยนตรคราวละหนึ่งเรื่อง แตในปจจุบันการ

ปลูกสรางโรงภาพยนตรนั้นจะมีโรงภาพยนตรขนาดเล็กจํานวนมากกวา 1 โรงภาพยนตรอยูใน

บริเวณเดียวกัน โดยมีราคาของท่ีนั่งท่ีแตกตางกัน ตั้งแตราคา 80 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท 

ดวยการเปล่ียนแปลงของผูใหบริการโรงภาพยนตร และผูท่ีเขามาใชบริการมีความ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม และมีกระแสของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นมากกวาเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึง

มีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานคร” เ พ่ือเปนการสํารวจปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และมีอิทธิพล หรือมี

ความสัมพันธในการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรของประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนประโยชน
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ในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ หรือผลิตภัณฑ ของผูใหบริการ เพ่ือใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการ              โรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชนของการวิจัย 

1.  ผูบริหารและผูใหบริการโรงภาพยนตร สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง

คุณภาพการใหบริการ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ใหดีขึ้น 

2. ผูบริหารและผูใหบริการโรงภาพยนตร สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผน

กลยุทธทางการตลาด เพ่ือสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ 

3.ผูบริหารและผูใหบริการโรงภาพยนตร สามารถนําผลการวิจัยไปใชการสรางความ

แข็งแกรงขององคกร และสรางกลยุทธใหแกธุรกิจ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

ท่ีเคยใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน 400 คน โดยคํานวณขนาด

กลุมตัวอยางจากสูตร W.G. Cochran (1973) ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยมีสถานท่ี

ทําการศึกษาคือ บริเวณจุดใหบริการของ โรงภาพยนตรตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร และมี

ระยะเวลาตั้งแต 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2558 

การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (Payne Adrian, 1993 อางถึงใน โสมศิริ นิธิพิพัฒ

โกศล, 2547, หนา 10-14) ประกอบดวยปจจัยท่ีจะตองพิจารณาเพ่ือกําหนดตําแหนงของการ
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บริการและกําหนด  สวนตลาดของธุรกิจบริการ โดยสวนประสมการตลาดบริการจะมี

องคประกอบดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) บริการเปนผลิตภัณฑของธุรกิจบริการ ซ่ึงครอบคลุมทุก

อยางของตัวสินคา และทุกส่ิงทุกอยางท่ีจัดเตรียมไวบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาไมไดตองการ

เพียงตัวสินคาและบริการเทานั้น แตยังตองการประโยชนหรือคุณคาอ่ืนท่ีไดรับจากการซ้ือ

สินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ

ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ผลิตภัณฑถาคุณคาสูง

กวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงการกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรก คือ การเลือก

ทําเลท่ีตั้ง (Location) ทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ 

ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมาก

ท่ีสุด และคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงขันดวย  

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือ

กับผูขายเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการ

ขายและการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจใช

หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ   ตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารแบบประสมกระสานกัน 

(IntegratedMarketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคู

แขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  

5. บุคลากร (People) เปนองคประกอบท่ีสําคัญท้ังในการผลิตบริการและการใหบริการ 

ในปจจุบันซ่ึงสถานการณแขงขันธุรกิจรุนแรงขึ้น บุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความ

แตกตางใหกับธุรกิจ โดยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบทางการ

แขงขัน โดยคุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือให

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน ดังนั้นพนักงานจึงตองมี

ความรูความชํานาญในสายงาน มีทัศนคติท่ีดีมีบุคลิกภาพและการแตงกายท่ีดีเพ่ือสรางความ

นาเช่ือถือ มีมนุษยสัมพันธ  มีความเสมอภาคในการใหบริการลูกคาเพ่ือสรางความรูสึก
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ประทับใจตอการใหความสําคัญอยางเทาเทียม สามารถตอบสนองและแกปญหาตาง ๆ ของ

ลูกคา 

6. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบริการเพ่ือสงมอบคุณภาพ

ในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา จะพิจารณาใน 2 ดาน คือความ

ซับซอน(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) 

7. ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)หมายถึงภาพลักษณ หรือส่ิงท่ีผูบริโภค

สามารถสังเกตเห็นไดงายทางกายภาพ และเปนส่ิงท่ีส่ือใหผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณของ

การบริการไดอยางชัดเจนดวย เชน สภาพแวดลอมของสถานท่ีใหบริการการออกแบบตกแตง

และแบงสวนหรือแผนกของพ้ืนท่ีในอาคาร ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การจัดวาง

อุปกรณสํานักงาน ความสะอาดของอาคาร สถานท่ี ความนาเช่ือถือของตัวอาคารสถานท่ี การ

นําอุปกรณทันสมัยมาใช เปนตน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปณฑารีย สาระใต (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช

บริการตอโรงภาพยนตรไอแมกซ ซ่ึงพบวาพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรท่ีแตกตางกัน 

คือ แนวภาพยนตรท่ีผูชมภาพยนตรช่ืนชอบ ชองทางการรับขาวสาร มีผลตอระดับความพึง

พอใจดานสวนประสมการตลาด ภาพยนตรท่ีเขาฉาย ราคาบัตรเขาชมภาพยนตร การจัด

จําหนาย ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการใหบริการท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

สาริศา เนตริยานนนท (2555) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการบริหารโรงภาพยนตร

สามมิติท่ีมีผลตอผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบวาเทคโนโลยี

การฉายภาพยนตรสามมิติ การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตรสามมิติในดานส่ิงอํานวยความ

สบายในโรงภาพยนตร ไดแก ท่ีตั้งของโรงภาพยนตร การโฆษณาประชาสัมพันธ และการ

สงเสริมการขายมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรสามมิติของผูบริโภค อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

วชิราภรณ  มงคลนาวิน และไกรชิต สุตะเมือง(2556) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ

ใหบริการของโรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซในกรุงเทพและปริมณฑล จากการศึกษา
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พบวา การประชาสัมพันธและคุณภาพการใหบริการท้ังดานการภาพยนตรและโรงภาพยนตรมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

ณัฐพงษ  ขําหหรุน (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการมาชม

ภาพนยนตรในโรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รามคําแหง จาการการศึกษาพบวาทัศนคติ

เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ สถานท่ีจัดจําหนาย ราคา และการ

สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับประชากรศาสตรท่ีมาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรใน

โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รามคําแหงอยาง  มีนัยสําคัญทางสถิติ 

วีระวัลย อ่ินอายและอิทธิกร ขําเดช (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความจงรักภักดี

ในตราสินคาบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) ผานการใชบริการสังคมออนไลน 

พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคา บริษัท เมเจอร ซีนี

เพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) ผานการใชบริการสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  -  อายุ 

- รายได  -  การศึกษา 

- อาชีพ  -  สถานภาพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- สินคาและบริการ (Product)  

- ความเหมาะสมของราคา (Price) 

- สถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

- การสงเสริมการขาย (Promotion) 

- บุคคลากร (People) 

- ส่ิงท่ีปรากฏตอสายตา (Physical Evidence 

/Presentation) 

- กระบวนการใหการบริการ (Process) 

 
 

ปจจัยอื่นๆ 

- คานิยม 

- ความภักดีตอตราสินคา  
 

การตัดสินใจเลอืกใชบริการโรง

ภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ท่ี

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดวย สินคาหรือบริการ 

(Product), ความเหมาะของราคา (Price), สถานท่ีจัดจําหนาย (Place), การสงเสริมการขาย 

(Promotion), ความสามารถของบุคลากร (People), ส่ิงท่ีปรากฏตอสายตา (Physical Evidence), 

กระบวนการในการบริการ (Process)  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรง

ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปจจัยอ่ืน ประกอบดวย คานิยม และความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรและหนวยวิเคราะห 

ประชากรและหนวยวิ เคราะห  ท่ีใช  ในการวิจั ยครั้ งนี้  ไดแก   ประชาชนใน

กรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร 

การเลือกตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง 

การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของการคํานวณ กําหนดขนาดของกลุม

ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  (Infinite  Population) โดยกําหนดคาความ

เช่ือม่ัน 95% และคาความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% โดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1953) จึงได

กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยเทากับ 385 คน และผูวิจัยไดมีการสํารองกลุมตัวอยางเพ่ิม จํานวน 

15 คน รวมขนาดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 400 คนโดยทําการสุมแบบตามสะดวก (Convenience 

Sampling) ใหไดขนาดตัวอยางในแตละพ้ืนท่ีตามท่ีกําหนดไว 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้ งนี้ เปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สํารวจปจจัยสวนบุคคล ปจจัยประสมการตลาด และปจจัยอ่ืนๆ ไดแก คานิยม 

และความภักดีตอตราสินคาท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

จากการวิเคราะหสถิติพรรณนาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิด

เปนรอยละ 56.80  มีอายุระหวาง 23 – 40 ป คิดเปนรอยละ 52 มีรายไดระหวาง 10,000 – 20,000 

บาท ตอเดือน คิดเปนรอยละ 43   มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.30  มี

อาชีพเปนพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 49.30  และมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 87.50   

จากการสํารวจดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญกับปจจัยทางดานสินคาและบริการ โดยเนนถึง ระบบเสียงของโรงภาพยนตรเปน

หลัก คือ มีคาเฉล่ียสูงสุด 7.66 คะแนน และใหความสําคัญกับความหลากหลายของภาพยนตรท่ี

เขาฉายนอยท่ีสุด คือ มีคาเฉล่ียต่ําสุด 7.36 คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยดานความเหมาะสม

ของราคา โดยเนนถึงราคาอยูท่ีในระดับท่ีคนท่ัวไปสามารถใชบริการไดคาเฉล่ียสูงสุด 6.93 

คะแนน และใหความสําคัญกับราคาอาหารและเครื่องดื่มท่ีมีความเหมาะสมคาเฉล่ียต่ําสุด 6.07 

คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยในดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย ดานการเดินทางท่ีมี

ความสะดวกสบายมากท่ีสุด คือ คาเฉล่ียสูงสุด 7.39 คะแนน และใหความสําคัญกับลักษณะการ

จัดพ้ืนท่ีใหบริการจําหนายบัตร ชมภาพยนตรนอยท่ีสุด คือ มีคาเฉล่ียต่ําสุด 6.85 คะแนนให

ความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการขายผาน ดานการสงเสริมการขาย ผูตอบ

แบบสอบถามใหคะแนนในดานชองทางการโฆษณาตามส่ือตางๆ มี คาเฉล่ียสูงสุด 7.17 

คะแนน และใหความสําคัญกับโฆษณาท่ีมีความนาเช่ือถือและเขาใจงายนอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด 6.26 คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรในการใหบริการของพนักงานมาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ียสูงสุด 6.51 คะแนน และใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือในการแกไข

ปญหาของพนักงาน คาเฉล่ียต่ําสุด 5.75 คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยดานส่ิงท่ีปรากฏตอ

สายตา ในดานโรงภาพยนตรท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 7.35 คะแนน และให

ความสําคัญกับความสะอาดภายในโรงภาพยนตรนอยท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 6.71 คะแนนให

ความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในดานความสะดวกรวดเร็วสูงท่ีสุด คือ มี

คาเฉล่ียสูงสุด 7.03 คะแนน และใหความสําคัญในดานความหลากหลายของระบบการซ้ือบัตร

ภาพยนตรนอยท่ีสุด คือมี คาเฉล่ียต่ําสุด 6.51 คะแนน 
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จากการศึกษาในดานปจจัยอ่ืนๆ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเช่ือใน

ปจจัยดานคานิยมวา โรงภาพยนตรเปนแหลงบันเทิงท่ีมีความหลากหลาย โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 

7.12 คะแนน และมีความเช่ือวาโรงภาพยนตรท่ีมีความสะดวกสบายนอยท่ีสุด คือมีคาเฉล่ีย

ต่ําสุด 6.57 คะแนนและปจจัยดานความภักดีตอตราสินคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความม่ันใจในการใหบริการของทางโรงภาพยนตร โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 6.77 คะแนน และยินดี

เขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงภาพยนตร โดยมีคาเฉล่ียต่ําสุด 6.19 คะแนน 

ปจจัยดานการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรเพราะมีหลายสาขา โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 6.91 คะแนน 

และเลือกใชบริการโรงภาพยนตร เพราะคุมคากับราคานอยท่ีสุด โดยมีคะแนนคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด 

6.24 คะแนน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานครตางกันจากผลการวิจัยพบวา มีปจจัยสวนบุคคลจํานวน 3 ปจจัย คือ เพศ อายุ 

และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานครตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทําใหผูประกอบการโรงภาพยนตรในเขต

กรุงเทพมหานครจําเปนท่ีจะตองเนนการสรางกลยุทธทางการตลาดท่ีแตกตางกัน สําหรับผูชม

ภาพยนตรท่ีมี เพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ดังจะเห็นไดในปจจุบันท่ีโรง

ภาพยนตรจะมีการสงเสริมการตลาดกับกลุมอายุท่ีแตกตางกัน เชน ราคาบัตรชมภาพยนตรใน

ราคาพิเศษสําหรับผูสูงอายุ และการใหการสะสมคะแนน หรือสวนลดท่ีแตกตางกันสําหรับ

นักเรียนนักศึกษา กับผู ท่ีอยูในวัยทํางาน หรือในบางครั้งอาจมีโปรโมช่ันพิเศษสําหรับ

สุภาพสตรี เปนตน  

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดวย 

สินคาหรือบริการ (Product), ความเหมาะของราคา (Price), สถานท่ีจัดจําหนาย (Place), การ

สงเสริมการขาย (Promotion), ความสามารถของบุคลากร (People), ส่ิงท่ีปรากฏตอสายตา 

(Physical Evidence), กระบวนการในการบริการ (Process)  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
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เลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสม

การตลาดดาน ความเหมาะสมของราคา สถานท่ีจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย และ

กระบวนการในการบริการ เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรง

ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบกิจการโรงภาพยนตรจึงควรให

ความสําคัญกับปจจัยดานความเหมาะสมของราคา โดยหากผูประกอบการโรงภาพยนตรมี

ความตองการท่ีจะตองตัดสินใจเปล่ียนแปลงในเรื่องของราคานั้นอาจมีผลกระทบกับการ

ตัดสินใจซ้ือบัตรเขาชมภาพยนตรของลูกคาไดโดยตรง จึงตองมีการพิจารณาอยางระมัดระวัง 

และผูประกอบการโรงภาพยนตรควรใหความสําคัญกับสถานท่ีในการจัดจําหนายตั๋วเขาชม

ภาพยนตรและจุดจําหนายอาหารและเครื่องดื่มเปนอยางมาก ตลอดจนกระบวนการการ

ใหบริการท่ีสะดวกสบายและครบถวนท้ังระบบ และส่ิงท่ีสําคัญและมีระดับนัยสําคัญอีก

ประเด็นหนึ่งท่ีผูประกอบการโรงภาพยนตรควรใหความสําคัญ ก็คือ การสงเสริมการขายท่ีดี

และจูงใจลูกคาใหเขามารับบริการ 

สมมติฐานท่ี 3ปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย คานิยม และความภักดีตอตราสินคา มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสําคัญดังนั้นผูประกอบการโรงภาพยนตรควรท่ีจะใหความสําคัญในเรื่องของคานิยมของ

การมารับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร โดยอาจมีการสรางกระแสของการรับชมภาพยนตรใน

โรงภาพยนตรนั้นมีความสะดวก และมีคุณภาพกวาการรับชมภาพยนตรจากอินเตอรเน็ต หรือ

รับชมท่ีบาน และการสรางความภักดีตอตราสินคานั้นก็เปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับผูประกอบการ 

คือ อาจมีการสรางโครงการสมาชิก เพ่ือเสริมสรางความภักดีตอการรับชมภาพยนตรในโรง

ภาพยนตรมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจลาออกของ 

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตทมนิิออฟฟศ 

Factors Influencing Employees Resignation Intention in Prime State Mini 

Office 

พนัสบดี จิตกวินทิพย1 วาท่ีรอยตรี ดร.ภรูิพัฒน ชาญกิจ2  

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1)ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ 

(2)ศึกษาปจจัยภายในองคกรท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน

บริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ 

 วิธีการดําเนินการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 

คือ พนักงานบริษัทเอกชน ท่ีทํางานอยูภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ จํานวน 385 คน 

เครือ่งมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม มีความเช่ือถือเทากับ 0.908 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณ 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป 

ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีสถานภาพโสด และรายไดเฉล่ียตอเดือน

อยูท่ีระดับ 15,001 – 20,000 บาท ซ่ึง (1)ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส และรายได

ตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมส

เตท มินิออฟฟศ สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และระดับการศึกษา ไมมีผลตอการตัดสินใจ

ลาออกของพนักงาน (2)ปจจัยภายในองคกรดานผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ และ

หัวหนางาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการ

ไพรมสเตท มินิออฟฟศ สวนปจจัยภายในองคกรดานการฝกอบรม และดานเพ่ือนรวมงาน ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน ความคิดเห็นในการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานอยูในระดับปานกลาง และในขณะนี้พนักงานยังไมตองการท่ีจะลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน 

__________________________ 

1นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 The purpose of this independent study were; (1)  to study personal factors 

influencing employees resignation intention in Prime State Mini office; and (2) to study 

relationship between organizational factors and employees resignation intention in Prime 

State Mini office.  

 This study is a survey research, the population using in this study was 385 

employees within Prime State Mini office. The instrument used for data collection was a 

questionnaire with the reliability value of 0.908. The statistic for data analysis were 

percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-test and Multiple Regression Analysis for 

hypothesis test.  

 The results of this study found that the majority of employees were females, 31-40 

years old, Bachelor educational degree or equivalent, single and monthly income about 

15,001 – 20,000 baht per month; (1) personal factors : age, status marriage, and monthly 

income have influencing employees resignation intention in Prime State Mini office. 

However, gender and level of education not influence on employees resignation intention. (2) 

compensation, career path, supervisor have related with employees resignation intention in 

Prime State Mini office. Training and relationship with colleagues have not related with 

employees resignation. The opinion of employees with intention to resign indicated at a 

moderate level. Recently, employees did not want to resign to other organization. 

 

ความสําคัญของปญหา 

ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปจจุบัน ส่ิงท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ 

ทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาเทคโนโลยีจะเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วและมีการพัฒนาเทคโนโลยีมา

ใชในองคกรแตก็ไมสามารถท่ีจะนํามาทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางส้ินเชิง เพราะมนษุยทุก

คนมีความสามารถในการคิด การวิเคราะห และสามารถผลักดันธุรกจิใหสามารถดําเนนิไปได

ท้ังดานบวกและดานลบ ทุกองคกรจึงหันมาใหความสําคัญตอทรัพยากรมนษุยซ่ึงเปนตนทุน

ทางปญญาเพ่ิมมากขึน้  

แตถึงแมจะมีการบริหารทรัพยากรมนุษยไดดีเพียงไร แตส่ิงท่ีทุกองคกรตองเผชิญและ

หลีกเล่ียงไดยากคือ การลาออกของพนักงานท่ีทํางานอยูในองคกร ซ่ึงการลาออกนี้สงผล
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กระทบตอองคกรเปนอยางมาก ทําใหองคกรสูญเสียทรัพยากรมนษุยท่ีมีคุณภาพ สูญเสียเวลา

และคาใชจายในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหมเขามาทํางาน การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาให

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบเทากับพนกังานเดิม และหากพนกังานลาออก

พรอมๆกัน อาจทําใหธุรกจิเกิดความชะงัก ขาดความตอเนือ่ง ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง 

ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนนิงานในภาพรวมและภาพลักษณขององคกร 

ดังนั้นองคกรจะตองทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน พรอม

ท้ังมีวิธีการท่ีจะดูแลตอบสนองความตองการของพนกังาน และวางแผนเพ่ือเตรียมรับมือกับ

ปญหาในอนาคต  หากองคกรสามารถหาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนกังานได ก็

สามารถท่ีจะลดความสูญเสีย ผลกระทบ และคาใชจาย องคกรก็จะสามารถอยูรอดไดในโลก

ธุรกิจท่ีมีการแขงขนัสูง เพราะตัวช้ีวัดความสําเร็จขององคกรนั้นขึน้อยูกับบุคลากรในองคกร

ดวยเชนกัน 

จากสถานการณการลาออก พิจารณาจากสถิติผูประกันตนท่ีมาขึ้นทะเบียนขอรับ

ประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนพฤษภาคม 2557 มีจํานวน 52,111 คน เม่ือเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2556 พบวาเพ่ิมขึ้น จํานวน 5,204 คน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.09 โดยผูถูกเลิก

จางเพ่ิมขึ้น จํานวน 65 คน หรือเพ่ิมขึน้รอยละ 1.30 และผูท่ีลาออกเองเพ่ิมขึ้น จํานวน 5,139 คน 

หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.27 (www.m-society.go.th) 

ตารางผูประกนัตนท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 

จําแนกตามสาเหตกุารลาออกจากงาน เดือนมกราคม – พฤษภาคม ป 2556-2557 

 

ป สาเหต ุ มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

 

2556 

เลิกจาง 10,075 4,975 6,200 6,705 5,015 

ลาออก 34,575 34,667 38,210 40,136 41,892 

รวม 44,650 39,642 44,410 46,841 46,907 

2557 เลิกจาง 6,532 5,811 5,154 6,504 5,080 

ลาออก 33,878 42,460 42,059 45,007 47,031 

รวม 40,410 48,271 47,213 51,511 52,111 

http://www.m-society.go.th/�
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แผนภูมิผูประกนัตนท่ีขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณวีางงาน 

จําแนกตามสาเหตกุารลาออกจากงาน เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557 

 

จากแผนภมิูดังกลาว จะเห็นไดวาสวนใหญคนสวนใหญจะลาออกจากงานเองมากกวา

การถูกจางออก และการลาออกจากงานมีแนวโนมเพ่ิมขึน้ทุกเดือนอยางตอเนื่อง จึงทําใหผูวิจัย

มีความสนใจในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน โดยผูวิจยัได

เลือกบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ซ่ึงโครงการไพรมสเตทมินิออฟฟศ 

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา ซ่ึงโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ เปนโครงการท่ีรวมลงทุน

ระหวาง บริษัท ภัทรยูโรมิลล จํากัด กับบริษัท แกรนดไทเซของญี่ปุน อัตราสวน 50:50 เปน

โครงการมินิออฟฟศ ประกอบดวยอาคารสํานักงานสูง 7 ช้ัน เนื้อท่ีใชสอยประมาณ 1,008 ตรม. 

จํานวน 48 อาคาร ตั้งอยูบนถนนศรีนครินทร แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีมูลคาโครงการท้ังส้ิน 700 ลานบาท ซ่ึงในปจจุบันโครงการไพรมสเตท มินิ

ออฟฟศ มีจํานวนบรษิัทท่ีเปดประกอบกจิการ ท้ังหมด 36 อาคาร 36 บริษัท ซ่ึงประกอบกิจการ

ในหลายธุรกิจแตกตางกันออกไป ประกอบกับผูวจิัยไดทํางานอยูหนึ่งในบริษัทเอกชนท่ีอยูใน

โครงการนี้ ภายในบริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทคอนขางสูง จึงสงผลใหผูวจิัย

มีความสนใจและตองการทราบถึงปจจัยท่ีจะมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาอาจจะชวยใหองคกรสามารถเขาใจถึงปจจัย อันอาจจะสงผลตอความ

ตั้งใจท่ีจะลาออกของพนกังาน ถึงจะไมสามารถชวยหยดุการลาออกของพนักงานได แตอาจจะ

ทําใหใหผูประกอบการเขาใจในปจจัยท่ีมีผลทําใหพนกังานตัดสินใจลาออกจากงาน เปนการ

ชวยลดความเสียหายขององคกรท่ีเกิดจากการลาออกของพนักงาน สามารถเพ่ิมรายไดจากการ

พัฒนาบุคลากรและเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจใหพัฒนาตอไปได 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ 

รายไดตอเดือน ท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน

โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยภายในองคกร ไดแก ผลตอบแทน การฝกอบรม ความกาวหนาใน

อาชีพ เพ่ือนรวมงาน และหัวหนางาน ท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากรศาสตร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จะใชกลุมประชากรท่ีเปน

พนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในบริษัทเอกชนภายมในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ จํานวน 385 

คน 

ขอบเขตดานเนื้อหา  มุงเนนศึกษาท้ังปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายในองคกร ท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลาออกของพนักงานบรษิัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ  

ขอบเขตดานสถานท่ี บรษิัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, และ

รายไดตอเดือน มีอิทธิพลกับการตัดสินใจลาออกจากงานของพนกังานบรษิัทเอกชน

ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ  

2. ปจจัยภายในองคกรท่ีประกอบดวยผลตอบแทน, การฝกอบรม, ความกาวหนาในอาชีพ

, เพ่ือนรวมงาน, และหัวหนางาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกจากงานของ

พนักงานบรษิัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนเชิงวิชาการ 

1. สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจยัไปใชประโยชนหรือเปนแนวทางดานการสอน การ

บรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนษุย 

2. สามารถนําขอมูลและผลท่ีไดจากการวิจัย นําไปใชเพ่ือตอยอดงานวิจัยอ่ืนๆ 

ประโยชนเชิงธุรกจิ 
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1. ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจลาออกจากงานของพนกังาน เพ่ือ

นําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย 

2. ใชเปนขอมูลเสนอแนะในการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน และ

ดําเนินการสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันและการสงเสริมในการดําเนินงานของธุรกิจให

เจริญกาวหนาตอไป 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน

ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ  ผูวจิัยไดศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวความคดิจาก

เอกสาร ตลอดจนงานวจิัยท่ีเกีย่วของเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 

เซยเลสและสเตราส (Sayles & Strauss, 1977) ใหความหมายไววา การลาออก 

หมายถึง การท่ีองคการส้ินสุดการวาจางพนักงาน และในมีการจางพนักงานคนใหมเขามา

ทํางานแทน ซ่ึง อาจเปนพนักงานใหมท่ีไมเคยทํางานกับองคการนี้หรืออาจเปนพนักงานท่ีเคย

ทํางานกับองคการนี้มากอนและกลับเขามาทํางานกับองคการอีกครั้งหนึ่งก็ได 

พอรตเตอร ลอวเลอร ทรี และแฮคแมน (Porter Lawler III and Hackman, 1965) ได

แบงประเภทของการลาออกเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทท่ีหนึ่ง การลาออกท่ีเกิดจากความ

ประสงคของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจไมทํางานในองคการเดิม ซ่ึงเปนความ

ตองการของบุคคลนั้นๆ โดยท่ีไมไดถูกบังคับจากใคร ประเภทท่ีสอง การลาออกท่ีไมไดเกิด

จากความประสงคของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคคลตดัสินใจไมทํางานในองคการเดิม อัน

เนื่องมาจากแรงกดดนัเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของบุคคลนัน้ๆเอง เชน ยายตามครอบครัว หรือ 

คลอดบุตร เปนตน ประเภทท่ีสาม การลาออกท่ีไมไดเกิดจากความประสงคขององคการ 

หมายถึง การท่ีองคการไดรับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความจําเปนจะตองลดจํานวน

พนักงานลง อาจเนื่องมาจากจํานวนพนักงานในองคการมีเกินความตองการ และประการ

สุดทาย คือ การลาออกท่ีเกิดจากความประสงคขององคการ หมายถึง การท่ีองคการตัดสินใจให

บุคคลส้ินสภาพการเปนสมาชิกขององคการ เปนผลทําใหตองออกจากองคกรไป เนื่องจากไมมี

ความสามารถและไมมีประสิทธิภาพของบุคคลเอง 

มอบเลห (Mobley, 1982) ไดอธิบายถึงผลกระทบท้ังผลดีและผลเสียจากการเปล่ียน

งานหรือการลาออกจากองคกรในดานตางๆดังนี้ ผลกระทบเชิงบวกตอองคกร คือ องคกรอาจ

ไดพนักงานใหมท่ีดีกวา หรือมีประสิทธิภาพมากกวาเขามาแทนท่ี กอใหเกิดความรู แนวคิด 

และการนําเทคโนโลยีใหมมาใหกับองคการ ผลกระทบเชิงลบตอองคการ ไดแก เพ่ิมคาใชจาย



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

307 

 

ในการสรรหาพนกังาน ผลผลิตและประสิทธิภาพท่ีลดลงระหวางการฝกพนกังานใหม เพ่ือ

ทดแทนพนกังานท่ีลาออกไป มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการ ระบบขาดความ

ตอเนื่อง รวมท้ังปริมาณงานท่ีมากขึน้ และผลงานท่ีไดอาจมีประสิทธิภาพท่ีดอยลง ทําใหขวัญ

กําลังใจของคนท่ียังอยูในองคการลดนอยลง เกิดภาพพจนท่ีไมดีตอองคการ เพราะองคการท่ีมี

การลาออกของพนกังานในอัตราสูง จะทําใหภาพลักษณขององคการในสายตาสาธารณชนเสีย

ไป องคการเสียโอกาสท่ีดีหรือตองระงับโครงการท่ีสําคญั เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ สวนผลกระทบเชิงบวกของตวับุคคล ไดแก บุคคลท่ีลาออกอาจจะไดรับการจูง

ใจท่ีดกีวาองคการใหม ในรปูของรายได ผลประโยชนตอบแทนท่ีมากขึน้ มีความกาวหนาใน

งานท่ีสูงขึ้น อาจเกิดผลดตีอบุคคลท่ีคงอยูองคการท่ีมีคนลาออก เปนการเปดโอกาสใหคนท่ีคง

อยูมีความกาวหนาในหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้น มีโอกาสในการเคล่ือนยายตําแหนงภายใน 

ผลกระทบเชิงลบของตัวบุคคล ไดแก พนักงานอาจจะตองใชเวลาในการปรับตัวใหเขากับ

สถานท่ีทํางานใหม เสียเวลาในการท่ีจะตองเรียนรูงานใหม ทําใหสูญเสียประโยชนบางอยางท่ี

ไดรับจากหนวยงาน เชน ความอาวโุสในการทํางาน ตองไปเริ่มนับอายุงานใหมในองคการใหม 

และผลประโยชนอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ บางครั้งการเปล่ียนงานอาจทําใหเกดิความเครียดหรือความ

ผิดหวังหากพบวางานใหมไมไดเปนดังท่ีคิดไว และสุดทาย คือ ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม 

การเคล่ือนยายแรงงานไปสูองคการใหมเปนความจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เนื่องจากการยายไปองคการใหมท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูงก็จะสงผลตอรายไดเฉล่ียของประชากร 

ผลกระทบเชิงลบตอสังคม การท่ีมีพนกังานลาออกจากงานไป จะมีผลทําใหคาใชจายในการ

ผลิตสูงขึ้น ซ่ึงมีผลทําใหราคาสินคาและบรกิารสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหเกิดเปนปญหาตอ

ผูบริโภค และอาจจะสงผลถึงระบบเศรษฐกิจอีกดวย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ถนัดชัย ปนธุ (2553) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนกังานบัญชีระดับ

ปฏิบัติการของบรษิัทมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจยัสวนบุคคลท่ีสงผลตอแนวโนมการ

ลาออกของพนักงานบัญชี ไดแก อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ตําแหนง และประเภทหนี้สิน 

สวนปจจัยสวนบุคคลท่ีไมสงผลตอการลาออกของพนักงาน คือ เพศ และสถานภาพสมรส 

นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหปจจัยเพ่ิมเติมอีก 7 ปจจัย โดยสรุปไดวา ปจจัยของลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ เชน ความรูสึกไมพึงพอใจในการงานท่ีซํ้าซากจําเจ การท่ีไมไดใชความรูความสามารถ

ในการทํางานอยางเต็มท่ี ปจจยัดานความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติโดยท่ัวไป เชน การทํางาน

ตรงความรูความสามารถและทาทาย ปจจยัดานคาตอบแทน เชน เงินเดือนท่ีไดรับคุมคากับงาน
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ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงปจจัยดังกลาวขางตนนี้ มีผลตอการตัดสินใจลาออกและมีแนวโนมจะแสวงหา

งานใหมมากท่ีสุด สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอการลาออกของพนักงาน คือ ปจจยัดานความม่ันคง

ในสายงานและความกาวหนา ปจจยัดานความอยูรอดของกิจการ ปจจัยดานเพ่ือนรวมงาน และ

ปจจัยดานผูบังคับบัญชาในสายงาน 

อาทิตยา ลาภผลพูนทวี (2553) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารทรพัยากร

มนุษยท่ีมีตอความผูกพันในองคกรและเจตนาในการลาออกของพนกังานมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา พนกังานมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคิดเห็นเกีย่วกับการ

มีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการคดัเลือกพนกังานขององคกร มีความผูกพัน

ในองคกร ภูมิใจท่ีไดทํางานเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความเช่ือม่ันและศรัทธาในเปาหมาย

การดําเนนิงานขององคกรอยูในระดับมาก ทําใหมีความตัง้ใจและพรอมท่ีจะใชความพยายามท่ี

มีอยูเพ่ือองคกรดวยความเต็มใจ สงผลทําใหเจตนาในการลาออกของพนกังานมหาวิทยาลัย

มหาสารคามโดยรวมอยูในระดับท่ีนอยมาก 

ณัฏฐพร พ่ึงบานเกาะ (2554) ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีพระประโทน 

เปนการศึกษาโดยใชท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การใชการสนทนากลุม พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนกังานมีผลตอการตัดสินใจลาออก โดย

พนักงานเพศหญิง อายุ 26-30 ป มีอายุงานนอย จะมีอัตราการลาออกท่ีมาก เพราะพนักงานจะมี

ประสบการณทํางานกับธนาคารแลว จึงสามารถใชประสบการณนี้ไปเปนโอกาสในการหางาน

ใหมท่ีตรงกับเปาหมายในชีวิตของตนเองได และจากผลการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและการวจิัยเชิง

คุณภาพ พบวาสาเหตุท่ีทําใหพนกังานตดัสินใจลาออกมากท่ีสุด คือ คาตอบแทนและสวัสดิการ

ท่ีไมเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ แตสําหรับวิจัยเชิงคณุภาพมีปจจัยท่ีสงผลตอการ

ลาออกของพนักงานอีกอยาง คือ ความเครียดท่ีทําใหเกิดความกดดันจากการขายประกนัชีวิต 

วิธีดําเนินวิจัย 

การวจิัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการสํารวจขอเท็จจริงตางๆของกลุมตัวอยาง เพ่ือนํามาวิเคราะหดวยกระบวนการทางสถิติท่ี

เหมาะสม โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคท่ีตองการ และสอดคลองกับ

สมมติฐานใหมากท่ีสุด โดยใชแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามจะแบงเปน 3 ตอน 

ดังนี ้

 ตอนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถาม

ถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน ซ่ึงเปนลักษณะคําถามแบบ
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ใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ ผูตอบแบบสอบถามจะตองเลือกคําตอบเพียงขอเดียวท่ีตรงกับ

คุณลักษณะของตนเองเทานั้น 

ตอนที2่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัภายในองคกรของพนักงานท่ีมีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจลาออกของพนักงานบรษิัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ มี

จํานวน 15 ขอ ซ่ึงแบงออกเปนปจจัยดานผลตอบแทน การฝกอบรม ความกาวหนาในอาชีพ 

เพ่ือนรวมงาน และหัวหนางาน คําถามเปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ใชระดับการวัดขอมูลอัตราภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ตอนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน

โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ มีจํานวน 3 ขอ เปนคําถามลักษณะแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) ใชระดับการวัดขอมูลอัตราภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

การทดสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามและนําเสนอ

ตอผูเช่ียวชาญโดยพิจารณาเปนรายขอหรือเรียกวา การหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง 

(Index of item – Objective Congruence : IOC) ซ่ึงผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบและให

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของขอคาํถาม เพ่ือใหไดขอความตรงตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา ซ่ึงไดคาความเท่ียงตรงมากกวา 0.5 และเม่ือผูวิจัยไดปรับปรุง 

แกไขแบบสอบถามแลวจึงทําการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด จากนัน้จึง

นํามาทดสอบความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาความ

เช่ือม่ัน ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได

คาความเช่ือม่ันท่ีระดับ 0.908 แสดงวาแบบสอบถามมีความเช่ือม่ันและสามารถนําไปใชเปน

เครื่องมือวิจัยสําหรับเก็บขอมูลได  

 

การประมวลผลขอมูล 

 ผูวิจัยทําการประมวลผลขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ F-Test T-test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  

 

ผลการศกึษา 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

โดยเปนเพศหญิง จํานวน 241 คน รอยละ 62.6 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 146 

คน คิดเปนรอยละ 37.9  มีระดับการศึกษาสูงสุดสวนใหญคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

จํานวน 246 คน คดิเปนรอยละ 63.9 สถานภาพเปนโสด จํานวน 186 คน รอยละ 48.3 
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และมีรายไดตอเดือนสวนใหญอยูท่ีระดับ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 129 คน คดิ

เปนรอยละ 33.5  

2. ขอมูลปจจัยภายในองคกรพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมา

คือ ดานหัวหนางาน 

3. ขอมูลการตัดสินใจลาออกพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมการ

ตัดสินใจลาออกอยูในระดับปานกลาง แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาในขณะนีก้ลุม

ตัวอยางไมตองการท่ีจะลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน จะยังทํางานอยูกับองคกรเดิมแมวาจะ

ไดรับขอเสนอในการทํางานท่ีดีกวา 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน

โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ซ่ึงใชวิธี Independent-Sample T Test ทอสอบปจจัย

สวนบุคคลดานเพศ สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

และรายไดตอเดือน ไดทําการทดสอบโดยใชวิธี One-Way ANOVA หรือ F-Test 

พบวา อายุ สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือนของพนักงานมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ 

ยกเวน เพศ และระดับการศึกษาท่ีไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ

พนักงาน 

ปจจัยสวนบุคคล สถิติ Siq ผลลัพธ 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส 

รายไดตอเดือน 

t-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

F-Test 

0.178 

0.000* 

0.364 

0.000* 

0.000* 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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2. ปจจัยภายในองคกรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน

ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ พบวา ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ 

และหัวหนางานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน สวนการ

ฝกอบรม และเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

 

ตารางการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปจจัยภายในองคกรกับการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ท่ีใชในการวิเคราะหสมการ

ถดถอยพหุคูณ 

 q21avg q22avg q23avg q24avg q25avg q3avg 

q21avg 1      

q22avg .505** 1     

q23avg .578** .544** 1    

q24avg .220** .299** .319** 1   

q25avg .379** .297** .489** .521** 1  

q3avg .499** .340** .484** .177** .432** 1 

𝑋� 2.8381 3.2039 3.1628 3.8987 3.4604 2.9004 

SD. 0.92079 0.90390 0.76228 0.64806 0.71185 0.78260 

**ระดับนัยสําคญัท่ีระดับ .01 

 จากตารางเปนการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก ปจจัยภายในองคกร

ท่ีมีความสัมพันธกับการตดัสินใจลาออก กับตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลาออกของพนกังาน

พบวา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรจํานวน 15 คู โดยมีขนาดความสัมพันธระหวาง 

0.177 ถึง 0.578 ซ่ึงมีทิศทางความสัมพันธท่ีเปนบวกท้ัง 15 คู และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

ท้ังหมดมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันสูงสุด 3 อันดับแรก 

ไดแก ปจจยัภายในองคกรดานผลตอบแทน (q21avg) กับ ปจจัยภายในองคกรดานความกาวหนา
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ในอาชีพ (r = .578) รองลงมา คือ  ปจจัยภายในองคกรดานการฝกอบรม (q22avg)  กับ ปจจัยภายใน

องคกรดานความกาวหนาในอาชีพ (r = .544) และอันดับท่ีสาม ไดแก ปจจัยภายในองคกรดานเพ่ือน

รวมงาน (q24avg) กับ ปจจัยภายในองคกรดานหัวหนางาน (q25avg) (r = .521) ตามลําดับ  

 จากนั้นนําคะแนนความสัมพันธท่ีไดไปวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis : MRA) ซ่ึงเปนการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวย

วิธีการเพ่ิมขึ้นท่ีละขั้น เพ่ือสรางแบบจําลองในการทํานายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ดวยการนําเขาตัวแปรตนท้ัง 5 ตัวแปร 

ดวยวิธีเพ่ิมตัวแปรท่ีละขั้น โดยผลการวิเคราะหไดคาสถิติ ดังนี้ 

ตารางผลการวิเคราะหปจจัยภายในองคกรท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจลาออกของ

พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ โดยใชวิธีการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบพหุคูณ 

ปจจัยภายในองคกร 

(ตัวทํานาย) 

 

b 

 

S.E. 

 

β 

 

t 

 

.siq 

 

R2 change 

Constant (คาคงท่ี) 

 

ดานผลตอบแทน 

(q21avg) 

ดานหัวหนางาน 

(25avg) 

ดานความกาวหนาในอาชีพ 

(q23avg) 

.685 

 

.253 

 

.241 

 

.210 

.175 

 

.044 

 

.053 

 

.056 

 

 

.298 

 

.219 

 

.204 

3.915 

 

5.804 

 

4.556 

 

3.748 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

.000 

 

 

.249 

 

.069 

 

.024 

R = .585     R2 = .342     R2 Adjust = .337     F Change = 14.047 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตารางผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละขั้น ตัวแปรตนท่ี

สามารถอธิบายการแปรผันของปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน

บริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

มีจํานวน 3 ตัวแปร คือ ปจจัยภายในองคกรดานผลตอบแทน ปจจัยภายในองคกรดานหัวหนา

งาน และปจจัยภายในองคกรดานความกาวหนาในอาชีพ ซ่ึงตัวแปรตนท้ัง 3 ตัวนี้สามารถ

อธิบายการแปรผันของการตัดสินใจลาออกไดรอยละ 34.2 (R2 = .342) โดยปจจัยภายในองคกร

ดานผลตอบแทน (β = .298) อธิบายการแปรผันของการตัดสินใจลาออกของพนักงาน คือ รอย

ละ 24.9 และเม่ือนําปจจัยภายในองคกรดานหัวหนางาน (β  = .219) ปจจัยภายในองคกรดาน

ความกาวหนาในอาชีพ (β = .204) รวมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรทีละ

ขั้น พบวาสามารถอธิบายการแปรผันของการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน

โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.9 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ สวนตัวแปร

ตนอ่ืนๆ คือ ปจจัยภายในองคกรดานการฝกอบรม และ ปจจัยภายในองคกรดานเพ่ือนรวมงาน 

ไมสามารถเพ่ิมอยูในการอธิบายการแปรผันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถ

เขียนอยูในรูปสมการเชิงเสน คือ Y = 0.685 + 0.253 (q21avg1) + 0.241 (q25avg2) + 0.210 

(q23avg3) 

 

การอภิปรายผล  

 การศึกษาวิจั ยเรื่อง“ปจจัย ท่ีมี อิทธิพลตอการตัด สินใจลาออกของพนักงาน

บริษัทเอกชน ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ” สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรสและรายไดตอเดือน มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ สอดคลอง

กับณัฏฐพร พ่ึงบานเกาะ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สํานักงานเขตพ้ืนท่ีพระประโทน  พบวา อายุ

สงผลตอการลาออกของพนักงาน ซ่ึงพนักงานท่ีลาออกสวนมากจะอายุ 26-30 ป เพราะสามารถ

ใชประสบการณในการแสวงหางานใหมท่ีตรงกับเปาหมายในชีวิต และพนักงานชวงอายุ 36-40 

มีอัตราการลาออกท่ีนอยมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนัยนปพร วงศมโนธรรม (2555) ได

ศึกษาการตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 

จํากัด (มหาชน) ในสายพาณิชยธนกิจ พบวา ขอมูลสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส มีผลตอ

การตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคาร โดยสถานภาพการสมรสจะมีการตัดสินใจลาออก

จากงานอยูในระดับท่ีสูงกวาพนักงานท่ีอยูในสถานภาพโสด และสถานภาพหยาราง หมาย หรือ

แยกกันอยู  และสอดคลองกับอาทิตยา ลาภผลพูนทวี (2553) ไดศึกษาผลกระทบของ
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ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีตอความผูกพันในองคกรและเจตนาในการลาออก

ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมีรายไดตอ

เดือนท่ีแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนาในการลาออก การตั้งใจลาออกท่ีแตกตาง

กัน เนื่องจากพนักงานท่ีทํางานมานานยอมตองไดคาตอบแทนท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดความ

ผูกพันกับองคกรมากกวาพนักงานท่ีเพ่ิงเขามาปฏิบัติงานและไดรายไดนอย สวนปจจัยสวน

บุคคลดานเพศ และระดับการศึกษา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย เมฆชมพู (2552)  ศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทไอที : กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิตสึ บีสซีเนส (ประเทศไทย) 

จํากัด พบวา ปจจัยทางดานบุคคลของพนักงานไมไดมีผลตอความตั้งใจลาออก เนื่องมาจากการ

ไดรับการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน และความกดดันในการปฏิบัติงานมีความเทาเทียม

กัน ในท้ังเพศชายและหญิง ทุกระดับการศึกษา และทุกสภาพการจางงาน จึงทําใหความตั้งใจ

ในการลาออกของพนักงานไมแตกตางกันในทุกๆบุคคล 

2. ปจจัยภายในองคกรดานผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ และหัวหนางานมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรม สเตท 

มินิออฟฟศ สอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐพร พ่ึงบานเกาะ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีพระประโทน พบวา สาเหตุท่ีทําใหพนักงานตัดสินใจลาออกจากงานมากท่ีสุด คือ 

คาตอบแทนและสวัสดิการไมเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบ สอดคลองกับธัญญารัตน 

สันไม (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานตอนรับภาคพ้ืน

ประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา สาเหตุสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจลาออกจากงานของ

พนักงาน คือ ดานโอกาสความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เพราะลักษณะการทํางานของ

พนักงานตอนรับภาคพ้ืน จะมีวิธีการทํางานไมแตกตางกัน ซ่ึงถามีการพัฒนาสายความกาวหนา

ในงานหรือการพัฒนาเสนทางอาชีพ เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาตามศักยภาพของแต

ละคน ก็จะทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีขวัญกําลังใจในการทํางาน จะ

สามารถชวยลดอัตราการลาออกได และสอดคลองกับบุญรวม ไทยประเสริฐ (2553) ไดศึกษา

สาเหตุและผลกระทบจากการลาออกของพนักงานบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) นิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุอันดับตนๆการลาออกของ

พนักงานท่ีเกิดจากองคกร คือ ความสัมพันธกับหัวหนางาน เนื่องจากพนักงานมีความคิดเห็นวา

หัวหนางานขาดทักษะ ประสบการณและจิตวิทยาในการบริหารจัดการ จึงเปนแรงผลักดันทํา

ใหพนักงานหลายคนตัดสินใจลาออกจากงาน เพราะความไมพอใจในหัวหนางาน  สวนปจจัย

ภายในองคกรดานการฝกอบรมและดานเพ่ือนรวมงาน ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
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ลาออกของพนักงาน สอดคลองกับถนัดชัย ปนธุ (2553) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแนวโนมการ

ลาออกของพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการของบริษัทมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพย จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีไมสงผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานมีอยู 

คือ ปจจัยดานความม่ันคงในงาน ปจจัยดานความอยูรอดของกิจการ และปจจัยดานเพ่ือน

รวมงาน แตปจจัยดานการฝกอบรมขัดแยงกับนัยนปพร วงศมโนธรรม (2555) ไดศึกษาการ

ตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด 

(มหาชน) ในสายพาณิชยธนกิจ จากผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจลาออกจากธนาคาร ซ่ึงองคกรควรเปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาทักษะ

ความรู ความสามารถใหมากขึ้น โดยการจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องตางๆท่ีเกี่ยวของกับงาน 

เพ่ือเปนการรักษาพนักงานไวใหคงอยูกับธนาคารตอไป  

 

ขอเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัยเรื่อง    “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน

ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ”  ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอการลาออกของ

พนักงานซ่ึงผูวจิัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. ดานผลตอบแทน เนื่องจากเปนส่ิงจูงใจเบ้ืองตนใหพนักงานปฏิบัติงาน 

องคกรควรมีการพิจารณาเรื่องการจายผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแกพนักงาน ควรกําหนด

โครงสรางเงินเดือนในแตละตําแหนงงานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยอาจมีการสํารวจ

ผลตอบแทนเพ่ือเปรียบเทียบอัตราการจายผลตอบแทนของตลาดแรงงานและองคกรอ่ืนๆ 

ประกอบการพิจารณาปรับเพ่ิมผลตอบแทนใหพนักงานอยางเหมาะสม รวมถึงการจัดใหมี

สวัสดิการตางๆ เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหมีความเพียงพอ

และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ซ่ึงควรมีการวางแผน กําหนดเปนนโยบายของ

องคกร เพ่ือใหไดดําเนินการสูเปาหมายขององคกรตอไป 

2. ดานความกาวหนาในอาชีพ องคกรควรมีการเล่ือนตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ

แกพนักงานในเวลาอันเหมาะสม โดยจะตองพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และใหการประเมินอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน 

3. ดานหัวหนางาน องคกรควรมีการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง หัวหนา

งาน และผูใตบังคับบัญชา ดวยการวางแผนเปนนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมตางๆภายในองคกร 

หรือการจัดสัมมนา เพ่ือกระชับความสัมพันธ สรางมิตรภาพระหวางหัวหนางานและ

ผูใตบังคับบัญชา กอใหเกิดการชวยเหลือและใหคําปรึกษาเม่ือประสบปญหาในการทํางาน 
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องคกรสามารถนําขอเสนอแนะนี้ไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผน 

กําหนดนโยบาย ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกร เพ่ือสงเสริมใหองคกร

สามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่นและเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจใหพัฒนาตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. วิจัยนี้ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนกังาน ซ่ึง

ในการทําวจิัยครั้งตอไปควรจะศึกษาถึงแรงจูงใจ หรือแรงกระตุนท่ีทําใหพนกังานจะยังคงอยู

กับองคกร เพ่ือเปนแนวทางในการปองกันการลาออกของพนักงานตอไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยกับกลุมตวัอยางในโครงการหรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือทราบถึง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการลาออก วามีความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ีอยางไร ซ่ึงสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดมาเปนประโยชนดานการบรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยในพ้ืนท่ี

ตางๆท่ีแตกตางกันได 

3.  ควรนําวิจัยนี้ไปศึกษาตอยอด เพ่ิมเติมการศึกษาปจจัยสวนบุคคลทางดาน

อ่ืนๆท่ีมีผลตอการตัดสินใจลาออกเพ่ิมเติม เชน อายุงาน ตําแหนงงาน ภาระหนี้สิน เปนตน และ

ศึกษาปจจัยภายในองคกรเพ่ิมเติม เชน ปจจยัดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจดวย เพ่ือท่ีจะ

ทําใหไดขอมูลท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE STUDY OF MARKETING MIXED FACTORS FOR PROPERTY 

BUYERS IN BANGKOK 

ธัญญารัตน พาศิริ1 ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร2 (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

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

 

บทคัดยอ 

 การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอสวน

ประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย จากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

นําขอมูลท่ีไดมาประมวลผล สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 

ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 15,001-25,000 บาท 

และจากการสอบถามการรับรูส่ือโฆษณาจากปายโฆษณา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับ รูปภาพและขอความ มีความชัดเจนมากท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากคําแนะนําจากคน

ใกลชิด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ การเพ่ิมความเช่ือม่ันในการตัดสินใจมากท่ีสุด 

การรับรูส่ือโฆษณาจากเว็บไซต ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการหาขอมูลไดงายมาก

ท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากใบปลิว แผนผับหรือ โบวชัวร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับความสวยงามและมีเนื้อหาท่ีนาสนใจมากท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากพนักงานขาย ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกบั การอํานวยความสะดวกในกระบวนการซ้ือ-ขายมากท่ีสุด การ

รับรูส่ือโฆษณาจากการจัดแสดงและนิทรรศการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการมี

หลายโครงการใหเลือกมากท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากโทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับการใหท้ังภาพ เสียง การเคล่ือนไหว รวมท้ังสีสัน อารมณและความรูสึกในการ

รับชมมากท่ีสุด 

ผู ต อ บ แ บ บ สอ บ ถ า ม ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ส ว น ป ร ะ สม ท า ง ก า ร ต ล า ด ธุร กิ จ

อสังหาริมทรัพยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญกับการใชวัสดุท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับราคาขายของโครงการมีความคุมคามากท่ีสุด ดานทําเลท่ีตั้ง ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับสภาพแวดลอมรอบๆโครงการมีความปลอดภัย นาอยูมากท่ีสุด และดานการ

สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการการผอนเงินดาวนโดยไมเสีย

ดอกเบ้ียมากท่ีสุด 

การทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ สถานภาพ การศึกษา และรายได

เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันสงผล

ตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน 

 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study is to learn about the individual reasons that 

marketing mixed factors of property buyers in Bangkok.  

The method used to collect data for this study is questionnaire, which was distributed 

to 400 respondents throughout Bangkok. The received data was processed. Statistics used in 

the data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and Pearson's. 

The results of the study were as follows:  

The majority of the respondents were single female aged between 21-30 years old, 

with bachelor’s degree and average salary between THB15,001 and THB25,000. According 

to questionnaire data, most respondents perceived the advertisement from billboard 

advertisement and they were most attracted to image and clear message on the advertisement. 

Recommendations from friends and/or acquaintances increased more confidence when the 

respondents had to make buying decision. When it comes to perception of online 

advertisements, the respondents expected easy and quick information. For flyers or 

brochures, they tended to be attracted the design and interesting contents. The respondents 

also expected buying supports and service when requiring information from a salesperson. 

For property exhibitions, the respondents expected to have a great range of projects to choose 

from, while they preferred a complete sound, image and motion from the advertisements on 

TV.   
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In terms of products, a majority of respondents tended to make the decision based on 

product quality. For price-wise, the respondents preferred the most value-for-money projects, 

while for the place-wise, they would choose to stay in a project with safety environment. 

When asking about the most preferred marketing promotion, they would opt for a zero 

percent interest down payment loan.  

  The difference in personal factors including gender, marital status, education and 

salary had a marketing mixed factor of property buyers in Bangkok. However, the difference 

in age didn’t seem to marketing mixed factors of property buyers in Bangkok.   

 

บทนํา 

 ในป 2556 เปนตนมา มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ดวยท้ังปจจัยภายในและ

ภายนอกประเทศ ดานเศรษฐกิจของไทย เผชิญกับความไมแนนอนท้ังปญหาดานการเมืองและ

ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แตแนวโนมเศรษฐกิจในป 2557 จะกลับมาเติบโตไดตาม

ศักยภาพโดยการลงทุนของภาครัฐ ท่ีจะดึงดูดใหนักลงทุนท้ังไทยและตางประเทศ ซ่ึงภาพรวม

ตลาดท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยป 2557 คาดวามีการเติบโตเพ่ิมขึ้นจากป 2556 คิดเปนมูลคา 

640,000 ลานบาทโดยตางจังหวัดและหัวเมืองใหญมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ขณะท่ีตลาดท่ีอยู

อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลในป 2557 มีขนาดตลาดประมาณ  340,000 ลานบาท จากเหตุผล

ท่ีกลาวขางตนมาจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสวนประสมทาง

การตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากตลาด

อสังหาริมทรัพยนั้นมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจมีการชะลอตัว แต

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลับยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแนวทางแก ผูพัฒนา

โครงการ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย หรือเจาของอสังหาริมทรัพย ในการเลือกชองทางในการใช

ส่ือโฆษณา และตัวส่ือโฆษณาเองไดมีการพัฒนาส่ือใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
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1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได ท่ีแตกตาง

กันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย  

เปนการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรท่ีสําคัญคือ ตัวแปร

อิสระ ในท่ีนี้ประกอบดวย ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

การศึกษา และรายได ตัวแปรตามคือ สวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลท่ีตั้ง และการสงเสริม

การตลาด ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ระยะเวลาใน

การศึกษาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน พศ. 2558 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้

1. ทราบปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนขอมูลกลุมเปาหมายใหแกผูพัฒนาโครงการ 

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย เจาของอสังหาริมทรัพย 

2. ทราบสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปใชประโยชน ในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพยให

สอดคลองกับความตองการนําไปสูการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

- รายได 

สวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- ทําเลท่ีตั้ง 

- การสงเสริมการตลาด 
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แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดส่ือการตลาด ความหมายของการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

นักวิชาการไดใหนิยามวาเปนแนวความคิดของการวางแผนการส่ือสารการตลาดท่ี

ใหความสําคัญกับคุณคาเพ่ิมท่ีจะไดจากแผนท่ีครอบคลุมการประเมินกลยุทธการ

ส่ือสาร โดยการ ผสมผสานรูปแบบการส่ือสารตางๆ เหลานี้ เพ่ือกอใหเกิดความ

ชัดเจน กลมกลืน 2  เครื่องมือการส่ือสารการตลาด ไดแบงเครื่องมือเปน 5 

เครื่องมือหลัก คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ (Public 

Relations) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การใชพนักงานขาย (Personal 

Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

2. ทฤษฎีการรับรู การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมาย

ของมนุษยท่ีไดจากความรูสึกสัมผัสเม่ือส่ิงเรามากระทบประสาทสัมผัสท้ัง 5 อัน

ประกอบดวย ตา หู จมูกล้ินและกายสัมผัสโดยการจําแนกคัดเลือกวิเคราะหดวย

ระบบการทํางานของตนเองเทียบเคียงกับประสบการณเดิมในความทรงจําให

กลายเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมายสงผลตอการแสดงพฤติกรรมและนําไปใช

ในการเรียนรูตอไป 

3.  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวของ

โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซ่ึงการใชสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง 

กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการซ้ือและการใช

สินคา 

4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง เครื่องมือ

ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือให

มีอิทธิพลโนมนาวและตอบสนองความตองการรวมถึงสรางความพึงพอใจใหกลุม

ลูกคาได การขายสินคาในราคาท่ีลูกคายอมรับ การจัดจําหนายกระจายสินคามี

ความสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือใหความสะดวกแกลูกคาดวยความ

พยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ดังนั้น 

สวนประสมทางการตลาดจึงเปนเครื่องมือท่ีบริษัทสรางขึ้นมาเพ่ือใชกับ

กลุมเปาหมายเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงการ

ตัดสินใจในสวนประสมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลกับผูบริโภคคนสุดทาย 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 หนึ่งฤทัย เนาวคํา (2556) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา

การและปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูท่ีจะพิจารณาซ้ือคอนโดมิเนียม ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพราว บางกะป บางเขน จตุจักร จํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญา สวนใหญ

มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท 

สถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิเนียมท่ีตองการสวนใหญเลือก 1 หองนอน สวนใหญมี

งบประมาณในการซ้ือระหวาง 1,500,001-2,000,000 บาท ใชเวลามากกวา 6 เดือนกอน

ตัดสินใจซ้ือ ลักษณะดานประชากรศาสตรดานการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ งบประมาณ 

ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีแตกตางกัน  ผูท่ี ซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

กรุงเทพมหานครมีการรับรูการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในเรื่องการสงเสริมการรขาย มี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือบาน แตการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาว

และประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรงไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 

วิทวัส รุงเรืองผล (2552) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารทางอินเทอรเน็ตใน

การตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย โดยวิจัยแบงระดับการส่ือสารในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

อสังหาริมทรัพยของผูบริโภคออกเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นท่ี 1 ขั้นอยูระหวางการหา

ขอมูลเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ โดยยังมิไดเจาะจงโครงการใด ขั้นท่ี 2 ขั้นอยูระหวางการหาขอมูล

เพ่ือการตัดสินใจซ้ือโดยมีโครงการท่ีสนใจ ขั้นท่ี 3 ขั้นการตัดสินใจเลือกโครงการแลว ขั้นท่ี 4 

ขั้นการแสวงหาขอมูลหลังการตัดสินใจซ้ือ จากการศึกษาพบวาส่ืออินเทอรเน็ตเปนส่ือ ท่ีไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคดวยความถ่ีในการเขาถึงขอมูลผานส่ือดังกลาวสูงกวาส่ืออ่ืนๆในทุก

ขั้นตอนกระบวนการรับขาวสาร โดยการวิจับพบวามีผูบริโภคถึง 3 ใน 4 ท่ีใชอินเตอรเน็ตเปน

ส่ือในการคนหาขอมูลในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคสวนใหญจะทําการคนหาขอมูล

ผานเว็บไซต(Portal Website) โดยเว็บไซตไดรับความนิยมในการสืบคนมากท่ีสุกคือ 

www.google.com โดยผูบริโภคนิยมสืบคนโดยพิมพคําวา “บาน” “คอนโด” ตามดวยทําเลท่ี

สนใจ 

วรเดช พรเบญจภักดิ์กุล (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีอยูอาศัย ของบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพ

พาณิชย จํากัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 200 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

สถานภาพโสด อายุ 30-49 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
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ของครอบครัวเฉล่ียตอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีความตองการซ้ือบานเดี่ยว 2 ช้ัน พ้ืนท่ี 20-50 

ตารางวา ราคาระหวาง 1-2 ลานบาท ซ้ือเพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกมากยิ่งขึ้น ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยในการซ้ืออสังหาริมทรัพยดนราคามากท่ีสุด รองลงมาคือ

ดานการสงเสริมการตลาด และผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  คือ  ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 5,686,252 คน (ท่ีมา : สํานักทะเบียนกลาง  31  ธันวาคม  2556) 

กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 

 การกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางมีขั้นตอนดังนี้ 

  1.  การคํานวณหาตัวอยาง (Sample size) โดยใชสูตรตอไปนี้ (Taro Yamane. 

1967: 886 – 887) 

      n = 21 Ne
N

+
 

 เม่ือ n  = ขนาดตัวอยาง 

  N = จํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร    

  e  = ความผิดพลาดท่ียอมรับได (ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมีคาเทากับ 

0.05) 

 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือ จํานวน 5,686,252 คน 

 การคํานวณ  

n  =  ขนาดตวัอยาง 

N  =  5,686,252 

e  =  0.05 

 เปนจํานวนประชากรท่ีใชในการศึกษา  (N) 

แทนคา   n =  
5,686,252

1+5,686,252(0.05)2
 

=  397.86 ~ 400 คน 

การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research)  และการวิจัยเชิง

สํารวจ  (Exploratory Research)  โดยมุงศึกษา  โดยมีแหลงขอมูลดังนี้ 

  1.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก

ผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีผูอ่ืนไดเคยวิจัยมาแลว เอกสารตําราทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ  
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  2.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดย

ผูวิจัยซ่ึงใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด 

การวิเคราะหขอมูล 
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีสมบูรณแลว  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมด

มาดําเนินการ  ดังนี ้

  1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 

  2.  นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอมูล

ดวยคอมพิวเตอร 

  3.  นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอรเพ่ือทําการ

ประมวลผลขอมูล เพ่ือวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

  4.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติ เบ้ืองตนและใชโปรแกรม

ประมวลผลในการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  โดยแบง

ออกเปน  3  สวน  ดังนี้ สวนท่ี  1  เปนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวย  

คาความถ่ี  (Frequency)  แสดงเปนคารอยละ  (Percentage)   

 สวนท่ี  2  การรับรูส่ือโฆษณา ประกอบดวย ปายโฆษณา, คําแนะนําจากคนใกลชิด,  

เว็บไซต, ใบปลิว แผนผับหรือโบวชัวร, พนักงานขาย, การจัดแสดงและนิทรรศการ และ

โทรทัศนวิเคราะหดวย  คาเฉล่ีย  (Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

 สวนท่ี  3  เปนขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพยของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผลิตภัณฑ, ราคา, ทําเลท่ีตั้ง และการสงเสริมการตลาด 

วิเคราะหดวย  คาเฉล่ีย  (Mean)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

 สวนท่ี  4  ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นแนะนําเพ่ิมเติมจากท่ีผูวิจัยกําหนดไว 

  1) การคํานวณคารอยละ (Percentage) จากสูตร 

    P =
F
N

 x 100 

เม่ือ    P แทน คารอยละ 

   F แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนคารอยละ 
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   N แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

        2) การคํานวณคาเฉลี่ยคะแนน จากสูตร 

     X =     
∑X
N

 

  เม่ือ     X แทน       คาเฉล่ีย 

   ΣX แทน       ผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุม 

   N แทน       จํานวนของคะแนนในกลุม 

3) การคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร 

S.D. =    

 

เม่ือ   S.D. คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

   Xi คือคาของขอมูลแตละตัวหรือจุดกึ่งกลางช้ันแตละตัว 

   X    คือคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

   N  คือจํานวนขอมูลท้ังหมดของกลุมตัวอยาง   

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 ปจจัยดานขอมูลสวนตัวของผูบริโภค  ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน การทดสอบสมมติฐาน ดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน โดยการทําการทดสอบดวย

สถิติทดสอบ T – test สําหรับดานอายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตาง

กันสงผลตอการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครท่ีแตกตาง

กัน โดยการทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ F – test 

ผลการวิจัย 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ53 มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ

73 สถานภาพโสด รอยละ87.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ66.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 

15,001-25,000 บาท รอยละ38.2 

การสอบถามการรับรูส่ือโฆษณาจากปายโฆษณา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับ รูปภาพและขอความ มีความชัดเจนมากท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากคําแนะนําจากคน

ใกลชิด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ การเพ่ิมความเช่ือม่ันในการตัดสินใจมากท่ีสุด 

( )X X

N

i
i

N
−

=
∑

2

1
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การรับรูส่ือโฆษณาจากเว็บไซต ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการหาขอมูลไดงายมาก

ท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากใบปลิว แผนผับหรือ โบวชัวร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับความสวยงามและมีเนื้อหาท่ีนาสนใจมากท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากพนักงานขาย ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับ การอํานวยความสะดวกในกระบวนการซ้ือ-ขายมากท่ีสุด การ

รับรูส่ือโฆษณาจากการจัดแสดงและนิทรรศการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการมี

หลายโครงการใหเลือกมากท่ีสุด การรับรูส่ือโฆษณาจากโทรทัศน ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับการใหท้ังภาพ เสียง การเคล่ือนไหว รวมท้ังสีสัน อารมณและความรูสึกในการ

รับชมมากท่ีสุด 

 ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยรวมมีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับการใชวัสดุท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

กับราคาขายของโครงการมีความคุมคามากท่ีสุด ดานทําเลท่ีตั้ง ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกับสภาพแวดลอมรอบๆโครงการมีความปลอดภัย นาอยูมากท่ีสุด และดานการ

สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการการผอนเงินดาวนโดยไมเสีย

ดอกเบ้ียมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดานเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช T-Test พบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอ

สวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง และ

ดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอ

สวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง และ

ดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

ดานสถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา สถานภาพท่ีแตกตาง

กันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน

ทําเลท่ีตั้งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว และ สถานภาพท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาด

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน 

ดานการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา การศึกษาท่ีแตกตางกัน

สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเล
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ท่ีตั้ง และดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา และดานทําเลท่ีตั้ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผล

ตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ สถิติ Sig. ผลลัพธ 

1 

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออสังหาริมทรัพยดาน

ผลิตภัณฑของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ T-Test 0.041 ยอมรับ 

อายุ F-Test 0.886 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.010 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0 ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   F-Test 0 ยอมรับ 

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออสังหาริมทรัพยดาน

ราคาของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ T-Test 0.030 ยอมรับ 

อายุ F-Test 0.258 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0 ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   F-Test 0 ยอมรับ 

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ืออสังหาริมทรัพยดาน

ทําเลท่ีตั้งของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ T-Test 0 ยอมรับ 

อายุ F-Test 0.553 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.046 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0 ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   F-Test 0.001 ยอมรับ 

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ท่ี

สงผลตอการตัดสินใจ

เพศ T-Test 0.034 ยอมรับ 

อายุ F-Test 0.261 ปฏิเสธ 
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ซ้ืออสังหาริมทรัพยดาน

การสงเสริมการตลาด

ของผู บริโ ภคใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร 

สถานภาพ F-Test 0.665 ปฏิเสธ 

การศึกษา F-Test 0.002 ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   F-Test 0.364 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 
 ลักษณะของปจจัยสวนบุคคลจะเปนแนวทางในการศึกษาความเปนไปไดของการ

กําหนดตลาดเปาหมาย  ดังนั้นจากผลการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

จํานวน 400 คนพบวา 

 ปจจัยดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง และดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานพัทธ จันทรสุกรี (2557) ท่ี

ศึกษาเรื่องของ เพศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานเดี่ยวของผูบริโภคในเขต

ปริมณฑล จากการศึกษาพบวา เพศท่ีแตกตางกันยอมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจตางกัน 

เพราะ การมอง คิด การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมของแตละเพศนั้นแตกตางกัน 

 ปจจัยดานอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง และดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ รุจิเวชนันท (2554) ท่ี

ศึกษาเรื่องของ อายุท่ีแตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยบริเวณโครงการ

รถไฟฟาสวนตอขยายสะพานตากสินไมแตกตางกัน จากการศึกษาพบวา ชวงอายุแตละชวงท่ี

แตกตางกันยอมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจท่ีตางกัน 

 ปจจัยด านสถานภาพแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยด านผลิตภัณฑ  ด านราคา และดานทําเลท่ีตั้ งของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นลินณรัตน ปติธราพงษ (2551) ท่ี

ศึกษาเรื่องของ สถานภาพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม โครงการ 

เอสแอนดเอส สุขุมวิท คอนโดมิเนียม ของบริษัท เอสแอนดเอส สุขุมวิท จํากัด แตกตางกัน  

 ปจจัยด านการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑดานราคา ดานทําเลท่ีตั้ง และดานการสงเสริมการตลาดของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนีย เจษฎาวรางกล 

(2553) ท่ีศึกษาเรื่องของระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส 

ในโครงการบริษัทวังทองกรุป จํากัด(มหาชน) แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา
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เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันไปตามระดับความรูและ

ประสบการณ โดยเฉพาะกลุมท่ีจบการศึกษาในระดับสูงจะมีขอมูลและเหตุผลในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือท่ีมากกวา 

 ปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยด านผลิตภัณฑ  ด านราคา และดานทําเลท่ีตั้ งของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ รุจิเวชนันท (2554) ท่ี

ศึกษาเรื่องของ รายไดท่ีแตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยบริเวณโครงการ

รถไฟฟาสวนตอขยายสะพานตากสินแตกตางกัน จากการศึกษาพบวา รายไดเปนตัวแปรท่ี

กําหนดความสามารถในการตัดสินใจซ้ือท่ีตางกัน 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยนั้น ควรคํานึงถึงปจจัยตางๆในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย เชน วัสดุท่ีใชมีคุณภาพ ราคาท่ีมีความคุมคา สภาพแวดลอม

รอบๆโครงการมีความปลอดภัย นาอยู รวมถึงการสงเสริมการขายตางๆ เพ่ือให

ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ืออสังหาริมทรัพย 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาการตัดสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพยซ่ึงเปน

ภาพรวมกวางๆ ผูท่ีทําการศึกษาตออาจจะศึกษาโดยเจาะจงประเภทอสังหาริมทรัพย

เชน บานเดี่ยว คอนโด หรือทาวนเฮาส เปนตน วาในปจจุบันผูบริโภคมีความตองการ

อสังหาริมทรัพยประเภทไหน 

2. ในการวิจัยเปนการสํารวมกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งตอไป

อาจจะศึกษาผูบริโภคท่ีอยูตางจังหวัด เพ่ือเปนสวนประกอบในการดําเนินกลยุทธทาง

การตลาดของผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในการขยายธุรกิจไปยังตางจังหวัด 
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การรับรูนวตักรรมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสาํเร็จรูปแบรนดกาโด 

INNOVATION PERCEPTION AFFECTING THE PURCHASING 

DECISION 

OF CADEAU BRAND 
 

สิญาภา  คํามา1  ดร.สุมาลี  สวาง2   
 

 
 

บทคัดยอ 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการ

รับรูนวัตกรรมและการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีมีนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการ

ออกแบบของแบรนดกาโด นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูนวัตกรรมกับการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดอีกดวย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

ท่ีเปนลูกคาแบรนดกาโด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล(ยกเวนสมุทรปราการ)จํานวน 400 ชุด 

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี, รอยละ, คาเฉล่ีย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, T-Test, 

Anova และ Correlation 

ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 - 30 ป ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพสมรสแลว โดยสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน ท่ีมีชวง

รายได 15,001 - 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูตอปจจัยการสนใจรูปแบบ

นวัตกรรมดานการชอบเส้ือผาเด็กท่ีมีนวัตกรรมมากท่ีสุด โดยท่ีระดับการตัดสินใจซ้ือ ปจจัยการ

ตระหนักถึงปญหา/ความตองการวานวัตกรรมท่ีใชบนเส้ือผาไมสรางความระคายเคืองขณะสวมใสมี

ระดับการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

ผลจาการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอการ

รับรูนวัตกรรมและการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยท่ีอายุและรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการรับรูนวัตกรรมท่ีแตกตางกันในทุกปจจัย 

และสถานภาพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดท่ีแตกตางกันมาก

ท่ีสุด อีกท้ังการรับรูนวัตกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกา

โด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ทุกปจจัย ซ่ึงสวนใหญความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ : นวัตกรรม , การรับรู , การตัดสินใจซ้ือ , เส้ือผาสําเร็จรูป 
 

1นักศึกษาปรญิญาโท ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยประจํา ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 

            This thesis aims to study the demographic characteristic that affecting the innovation 

perception and purchasing decision in innovative textile and innovative design of Cadeau 

brand. Moreover, to study the correlation between innovation perception and purchasing 

decision of Cadeau innovative too. By used questionairs to collect 400 sample datas from 

Cadeau’s customers located  in Bangkok and perimeter(except Samutprakarn). The 

instruments for analysis datas are frequency, percentage, mean, standard diviation, Anova 

and correlation 

            The result showed that the majority were female, between 26-30 years old, Bachelor’s 

degree education and married. In the most case, respondents who as careers at private 

companies : income range between 15,001-30,000 baht have the highest perception level in 

selective attention factor is innovative in children wear and the highest purchasing decision 

level in problem recognize factor is concern in innovative that not irritating when wearing. 

            Result of hypothesis testing founded the different of demographic characteristic 

factors affecting the  innovation perception and purchasing decision in the different way by 

significant 0.05. The different age and income factors affect to different of innovation 

perception in all factors. And different status affect to different purchasing decision most of 

all. The innovation perception is positive correlate with purchasing decision by significant 

0.01 which the most correlate level is moderate.   

KEYWORD : innovation , perception , purchasing decision , cloth  

 

บทนํา  

 สถานการณตลาดโลกในปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจกันอยางรุนแรง ธุรกิจเส้ือผา

สําเร็จรูปอยูในสวนของธุรกิจเครื่องนุงหมและส่ิงทอ จากขอมูลสถิติภาพรวมสถานการณ

อุตสาหกรรมส่ิงทอเดือนมกราคม - สิงหาคม ป 2557 การสงออกเพ่ิมขึ้น 0.85% เม่ือเทียบกับป 

2555-2556 ท่ีติดลบอยางตอเนื่องคือ -10.36% และ -4.26%  ตามลําดับ และจากขอมูลโรงงาน

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมไทยในไตรมาสท่ี 1/2557 โรงงานท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการ(ใหม)มีจํานวน 25 ราย แตในทางกลับกันมีผูประกอบการรายเดิม 12 รายท่ีตอง

ยกเลิกกิจการไป เม่ือเทียบจํานวนแลวอัตราสูงเกือบครึ่งของจํานวนกิจการใหม ทําใหเล็งเห็น
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ถึงสถานการณของธุรกิจนี้วามีการแขงขันและเขา-ออกในธุรกิจนี้สูง ผูประกอบการจึงตอง

พยายามปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพตลาดเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจใหมากท่ีสุด 

            ประกอบกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาและขับเคล่ือนธุรกิจดวยนวัตกรรม(Innovation)  ซ่ึง

พรสถิตย จันทร(2551) กลาวถึง Drucker(2002) มีแนวคิดวา “Innovate or die” นวัตกรรม

สามารถเปนปจจัยท่ีสามารถบงช้ีหรือกําหนดการดํารงอยูหรือลมตายในธุรกิจนั้นๆได  ใน

ระดับสากลนวัตกรรมเปนกลยุทธท่ีไดรับการตระหนักและใหความสําคัญในอันดับตนๆ หาก

ผูประกอบการนําแนวคิดเรื่องนวัตกรรมมาประยุกตใชกับเส้ือผาสําเร็จรูปใหผูบริโภคไดรบัรูถึง

อรรถประโยชนท่ีจะไดรับ เพราะธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูปในสายตาผูบริโภคไมไดเกิดจากการผลิต

ท่ีมีคุณภาพเพียงอยางเดียวแตรวมไปถึงการออกแบบท่ีมีความสรางสรรค  เปล่ียนแปลงเพ่ือให

ทันยุคทันสมัยตรงตามความ เหมาะสมกับบุคลิก หรือสรางบุคลิกใหกับผูบริโภคสวมใสแลวมี

ความรูสึกท่ีดีกับสินคาและมีความภาคภูมิใจท่ีไดซ้ือไดใสเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดนั้นๆ  

            จากแนวคิดเรื่องการประยุกตใชนวัตกรรม แบรนดเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีใชแนวความคิด

เรื่องนวัตกรรมอยูแลวในตลาด คือ เส้ือผาเด็กแบรนด Cadeau Paris ท่ีไดนํานวัตกรรมมา

ประยุกตใชกับสินคา  2 ดาน คือ ดานเนื้อผาและดานการออกแบบ ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีคิดคน

ขึ้นมาเฉพาะสําหรับเด็ก ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยการรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดในครั้งนี้ จะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงเพ่ือกําหนดกล

ยุทธและพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภคไดเหนือกวาคูแขง นํามาซ่ึงผล

ประกอบการท่ีเปนท่ีนาพอใจของผูประกอบการ 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

            1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผา

และนวัตกรรมการออกแบบแบรนดกาโด 

            2.เพ่ือศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป

แบรนดกาโด 

            3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของการรับรูนวัตกรรมท้ังดานเนื้อผาและดานการ

ออกแบบท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด 

สมมติฐานการวิจัย 

            1. ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการ

ออกแบบแบรนด   กาโด 

            2. ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด 
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3. การรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบแบรนดกาโด มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด 

ขอบเขตการวิจัย 

             ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท่ีเปนลูกคาของเส้ือผาเด็กสําเร็จรูปแบรนดกาโด

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลท้ังหมด 17 สาขา(กรุงเทพ,นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม) ซ่ึงไม

ทราบจํานวนประชากร โดยใชตารางคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางเทียบจากตารางของ Taro 

Yamane ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางท่ี 5% หรือท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  จะ

ไดกลุมตัวอยาง 400 คน 

            โดยศึกษาถึงการรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด

ของกลุมตัวอยางท่ีเปนลูกคาของแบรนดนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative survey)โดย

การทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

ความถ่ี, รอยละ, คาเฉล่ีย, สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, T-Test, Anova และ Correlation 

กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

• เพศ 

• อายุ 

• การศึกษา 

• รายได 

• สถานภาพ 

 

การตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปที่มีนวัตกรรม

(นวัตกรรมดานเนื้อผาและดานการออกแบบ)  

• การตระหนักถึงปญหา      

• การคนหาขอมูล  

•  การประเมินทางเลือก  

• การตัดสินใจซื้อ  

• การประเมินหลังการซื้อ  

      

การรับรูนวัตกรรมในเส้ือผาสําเร็จรูป 

(นวัตกรรมดานเนื้อผา และดานการ

ออกแบบ) 

• การรับทราบรูปแบบนวัตกรรม 

• การสนใจรูปแบบนวัตกรรม  

• การตีความรูปแบบนวัตกรรม  

• การจดจํารูปแบบนวัตกรรม 
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นวัตกรรมของแบรนดกาโด  

            นวัตกรรมเนื้อผา คือ การเคลือบสารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวันบนผืนผาท่ีจะนําไป

ตัดเย็บออกมาเปนเส้ือผาสําเร็จรูป เรียกนวัตกรรมนี้วา Sunflower Soft (ซันฟลาวเวอรซอลฟ) 

ประโยชนมีดังนี้ 

   1. ชวยใหผานุมขึ้น 2. อุดมไปดวยวิตามินอี ชวยใหผิวนุมชุมช้ืน 

   3. ชวยลดกล่ินอับช้ืน 4. ชวยยับยั้งแบคทีเรีย 

   5. ไมมีสารตกคาง  6. Eco friendly (เปนมิตรส่ิงแวดลอม) 

             นวัตกรรมการออกแบบ คือ ความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆดานการออกแบบเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนารูปแบบของเส้ือผาเดิมท่ีเปนอยูใหตางไปจากเดิม ใหเกิดความสวยงามแปลก

ใหมกับเส้ือผาแบบนั้นๆ ไมวาจะในเปนดาน การตัดเย็บ การสรางแบบ(แพทเทิรน) การพิมพ

ลายผา การออกแบบลายผา  หรือแมกระท่ังการวาง concept ของการออกแบบ ซ่ึงมีลักษณะ

ดังนี้ 

  1.  เส้ือผาแบบผูใหญยอสวน    

  2.  รูปแบบทันสมัย/ไมเชย    

  3.  ปกและสาบเส้ือสมสัดสวนเส้ือผาเด็ก  

   4.  กางเกงยีนสขาเดฟ     

  5.  มีลายเส้ือท่ีเปนเอกลักษณโดดเดน   

   6.  เส้ือผาแบบ Slim fit ใสพอดี ตัวไมใหญหรือเล็กเกินไป 

  7.  สวมใสแลวทําใหเด็กมี Style, บุคลิกเปนหนุม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผา

และนวัตกรรมการออกแบบของแบรนดกาโด 

2. ทําใหทราบถึงทําใหทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เส้ือผาแบรนดกาโด 

3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธของการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการ

ออกแบบกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแบรนดกาโด 

4. เพ่ือสงเสริมใหเห็นความสําคัญของนวัตกรรม เพ่ือนําไปพัฒนาเส้ือผาสําเร็จรูปตอไป 

5. สามารถนําผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปใชในการวิเคราะหวางแผนการตลาดใน

องคการได 
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ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องการรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนด

กาโด(Cadeau) จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 290 คน เพศ

ชายจํานวน 110 คน มีอายุในชวง 26 - 30 ป การศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี

มากท่ีสุด และสถานภาพสมรสแลว โดยสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนท่ีมีชวงรายได 

15,001 - 30,000 บาท 

  

 ผลการวิเคราะหระดับการรับรูนวัตกรรมแบรนดกาโด(Cadeau) 

ระดับการรับรูนวัตกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก 

ปจจัยการรับทราบนวัตกรรม, ปจจัยการตีความนวัตกรรม และปจจัยการจดจํารูปแบบ

นวัตกรรม แตยกเวนปจจัยการสนใจรูปแบบนวัตกรรมซ่ึงมีระดับการรับรูอยูในระดับมากเพียง

ปจจัยเดียว 

 

ผลการวิเคราะหระดับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาที่มีนวัตกรรมแบรนดกาโด(Cadeau) 

ระดับการตัดสินใจซ้ือของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัย

การตระหนักถึงปญหา/ความตองการ, ปจจัยการประเมินทางเลือก, ปจจัยการตัดสินใจซ้ือ และ

การประเมินหลังการซ้ือ แตยกเวนการปจจัยคนหาขอมูลซ่ึงมีระดับการตัดสินใจซ้ืออยูในระดับ

ปานกลางเพียงปจจัยเดียว 

 

ผลการทดสอบขอมูลตามสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการรับรูนวัตกรรม

ดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบ พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการรับรู

นวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบทุกปจจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เส้ือผาท่ีมนวัตกรรม พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาท่ีมี

นวัตกรรมทุกปจจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบ

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด พบวา การรับรูนวัตกรรมมี
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ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาท่ีมีนวัตกรรม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ทุกปจจัย 

และมีความสัมพันธเชิงบวก ซ่ึงสวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง  

 

การอภิปรายผล 

            การรับรูนวัตกรรม 

            ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการรับรูนวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟ(ดาน

เนื้อผา)และนวัตกรรมดานการออกแบบนั้น สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงจะมีการ

รับรูมากกวาเพศชาย โดยมีการรับรูเพราะสนใจถึงการพัฒนานวัตกรรม อาจเนื่องมาจากเปน

นวัตกรรมเส้ือผาสําหรับเด็ก จึงทําใหเพศหญิงหรือผูเปนแมมีความสนใจตอนวัตกรรมนี้ 

            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปขึ้นไปมีการรับรูนวัตกรรมมากกวาชวงอายุอ่ืนๆ โดยมี

การรับรูดานการจดจํารูปแบบของนวัตกรรมในภาพลักษณท่ีคิดวาเด็กท่ีใสเส้ือผาท่ีมีนวัตกรรม

การออกแบบมีบุคลิกแตกตางจากแบรนดอ่ืน เนื่องจากแบรนดกาโดไดใหความสําคัญถึง

นวัตกรรมการออกแบบท่ีมีความทันสมัยและสรางใหบุคลิกผูสวมใสใหมีความแตกตาง 

            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีจะมีการรับรูนวัตกรรม

มากกวาการศึกษาระดับอ่ืน โดยมีการรับรูเพราะมีความสนใจท่ีจะหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ

นวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบ แสดงวาผูท่ีมีการศึกษาสูงหรือ

ความรูมาก จะใหความสําคัญกับการสืบคนขอมูลในส่ิงท่ีใหความสนใจ ซ่ึงขัดแยงกับ ภัทรนิดา 

อักษาถึง (2555) เรื่อง ความคาดหวังและการรับรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo ของ

ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ลูกคาท่ีมีการการศึกษาแตกตางกันมีระดับการรับรูใน

ดานองคประกอบของเว็บไซต Ensogo ไมแตกตางกัน แตสอดคลองกับ ดวงใจ พันธพงษวงศ 

(2556) ศึกษาเรื่อง การรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอบุคลิกภาพตราสินคาเส้ือผา Greyhound และ  

Playhoung ท่ีพบวา การศึกษาสูงจะมีการรับรูท่ีสูงดวยเชนกัน ในดานการรับรูบุคลิกตราสินคา

เส้ือผา ผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีการรับรูบุคลิกตราสินคาเส้ือผา Greyhound และ 

Playhound สูงกวาระดับการศึกษาท่ีต่ํากวา 

            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรสแลว จะมีการรับรูนวัตกรรมโดยท่ีจะมีการ

จดจําและอธิบายคุณสมบัติของนวัตกรรมซัน ฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบ

ใหแกผูอ่ืนได เพราะวาผูท่ีเปนลูกคาสวนใหญเปนคนท่ีมีครอบครัวและมีลูกแลว จึงทําใหมีการ

รับรู ใสใจเกี่ยวกับขอมูลสินคาท่ีเลือกซ้ือใหกับลูกไดดี 
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            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับราชการ จะมีการรับรูนวัตกรรมโดยมีความสนใจถึง

การพัฒนาและหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการ

ออกแบบ 

            ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 60,000 บาทขึ้นไป จะมีการรับรูนวัตกรรมโดยการ

ตีความวา นวัตกรรมซัน ฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบมีความแตกตางจาก

เส้ือผาสําเร็จรูปสําหรับเด็กแบรนดอ่ืนๆ มากกวาผูท่ีรายไดท่ีต่ํากวา ซ่ึงสอดคลองกับ จุฬา

ลักษณ สุทิน (2552)  เรื่อง การรับรูเกี่ยวกับกาช NGV และกาซ LPG ของผูบริโภค ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ีพบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดสูงกวา 30,000 บาท จะมีการรับรูการใชกาซ NGV 

มากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดต่ํากวานี้ ทําใหเห็นวา รายไดสูงขึ้นยิ่งสงผลตอการรับรูท่ีสูงขึ้น 

 

            การตัดสินใจซ้ือ 

ปจจัยดานประชากรศาสตรการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาท่ีมีนวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟ

(ดานเนื้อผา)และนวัตกรรมดานการออกแบบนั้น สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเพศชายและ

เพศหญิงมีการตัดสินใจซ้ือท่ีใกลเคียงกันมาก แตโดยรวมแลวเพศชายจะมีการตัดสินใจซ้ือ

มากกวาเพศหญิง  โดยยอมท่ีจะจายแพงกวาในการเลือกซ้ือเส้ือผาเด็กท่ีมีนวัตกรรม ซ่ึงขัดแยง

กับ กับ นภัสสร อติชาตนันท (2555) เรื่อง พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ Ipad ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา เพศหญิงมี

การตัดสินใจซ้ือสินคา Ipad มากกวาเพศชาย แตสอดคลองกับสุธีธิดา นิรชโรภาส (2547) เรื่อง 

การศึกษาความตองการและปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของนักทองเท่ียวทวีปเอเชีย

ตะวันออกท่ีมีผลตอผลิตภัณฑเส้ือผาสําเร็จรูปของไทย ท่ีพบวา เพศชายมีการตัดสินใจซ้ือ

มากกวาเพศหญิง โดยใหความสําคัญในรายละเอียดของสินคา 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 36 - 40 ป จะมีการตัดสินใจซ้ือ โดยการคนหาขอมูลจาก

แผนพับส่ือและงานโฆษณาตางๆ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป มีการตัดสินใจซ้ือโดยการ

คนหาขอมูลนวัตกรรมจากอินเตอรเนต ส่ือโซเชียลตางๆ แสดงวาผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมี

พฤติกรรมการคนหาขอมูลจากอินเตอรเนต เนื่องจากปจจุบันนี้วิถีชีวิตของคนสมัยใหมการใช

อินเตอรเนตเปนส่ิงท่ีไดรับความนิยมเพราะวางายและสะดวก ซ่ึงสอดคลอง เทิดรัฐ แววศักดิ์ 

(2556) เรื่อง การยอมรับนวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือแอพพลิเคช่ันสําหรับ

สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา ผูท่ีมีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะ

บริโภคสินคาคุณภาพดี 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีถานภาพสมรสแลว  มีการตัดสินใจซ้ือโดยการยอมท่ีจะจายแพง

กวาในการเลือกซ้ือเส้ือผาเด็กท่ีมีนวัตกรรม  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีธุรกิจสวนตัว มีการตัดสินใจซ้ือโดยเห็นวานวัตกรรมนวัตกรรม

ซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบมีความคุมคาตอการเลือกซ้ือ เนื่องจาก

นวัตกรรมนี้สราง value added ใหเส้ือผามีคุณภาพมากขึ้นท้ังเนื้อผาและดีไซน และซ่ึงเปน

นวัตกรรมท่ีไมมีใครเหมือน ซ่ึงสอดคลองกับ  กมลทิพย ศรีสุขใส (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรี กรณีศึกษาจังหวัด กระบ่ี ท่ีพบวา อาชีพท่ีแตกตาง

กันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรี โดยผูบริโภคยินดีท่ีจะซ้ือสินคาในราคาท่ีสูงเม่ือเทียบ

กับคุณภาพเส้ือผาไดรับ 

และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได 60,000 บาทขึ้นไป มีการตัดสินใจซ้ือโดยมีการ

ตระหนักถึงปญหาและความตองการนวัตกรรมท่ีชวยใหผิวเด็กผูสวมใสนุมชุมช้ืนขณะสวมใส  

 

ความสัมพันธระหวางการรับรูและการตัดสินใจซ้ือ 

การรับรูนวัตกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจในทุกๆปจจัย โดยมีระดับ

ความสัมพันธระดับปานกลาง  เม่ือแยกความสัมพันธตามคูปจจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี

การรับทราบนวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบจากการประชาสัมพันธ

และส่ือตางๆ มีความสัมพันธกับ การคนหาขอมูลจากการทราบขอมูลนวัตกรรมขางตนจาก

แผนพับส่ือ/งานโฆษณาตางๆ  ซ่ึงสอดคลองกับ กับ กฤษฎา ชอขํา (2550) เรื่อง การรับรูขอมูล

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตกระบะยี่หออีซูซุของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี ท่ีพบวา การ

สรางการรับรู ความเคล่ือนไหว ขาวสารใหมๆของอีซูซุจากการะประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย

ชองทาง เพ่ือชวยกระตุนใหเกิดการรับรูนั้นมีความสําคัญตอการดึงดูดความสนใจของลูกคาให

เกิดการตื่นตัวและรับรูติดตามขาวสารของแบรนดอีซูซุ 

ผูตอบแบบสอบถามมีการสนใจจากการชอบเส้ือผาเด็กท่ีมีนวัตกรรมซันฟลาวเวอร

ซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบ มีความสัมพันธกับ การประเมินหลังการซ้ือวาจะมีความพึง

พอใจกับผลของนวัตกรรมท่ีไดรับและตองการบอกตอ ซ่ึงสอดคลองกับ สิรินดา ปญญาสวัสดิ์ 

(2554) เรื่อง การรับรูเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตอําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ท่ีพบวา การรับรูถึงปญหา

สุขภาพ จะทําใหมีการประเมินผลภายหลังการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร หากพอใจกับผลท่ี

ไดรับจากผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพนั้นๆแลวมีแนวโนมท่ีผูบริโภคจะมีการบอกตอ

และตองการซ้ือซํ้า 
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ผูตอบแบบสอบถามมีการตีความวานวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการ

ออกแบบมีความแตกตางจากเส้ือผาสําเร็จรูปสําหรับเด็กแบรนดอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับ การ

ประเมินหลังการซ้ือท่ีมีความรูสึกถึงบุคลิกท่ีโดดเดนของเด็กท่ีสวมใสวาแตกตางจากแบรนด

อ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับ สุพรรณ สุริยะไชย (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัพพันธตอ

พฤติกรรมการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนมของกลุมนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีกลาววา เนื่องจากมนุษยมีความภาคภูมิใจตามลําดับขั้นความตองการและแรงจูงใจ อีกอยาง

หนึ่งคือตองการใหตนเปนท่ียอมรับเปนท่ีประทับใจของผูอ่ืน 

ผูตอบแบบสอบถามมีการจดจําวา เด็กท่ีใสเส้ือผาท่ีมีนวัตกรรมการออกแบบดังกลาวมี

บุคลิกท่ีแตกตางจากแบรนดอ่ืน มีความสัมพันธกับ การประเมินหลังการซ้ือท่ีมีรูสึกถึงบุคลิกท่ี

โดดเดนของเด็กท่ีสวมใสวาแตกตางจากแบรนดอ่ืนๆ  

 

ขอเสนอแนะ 

1. แบรนดควรสรางการรับรูและใหขอมูลนวัตกรรมใหแกผูบริโภคจากส่ือตางๆใหมาก

ขึ้น เชน จัดอบรมการรับรูนวัตกรรมแกพนักงานขายเพ่ือจะไดใหขอมูลลูกคาใหเห็นถึง

ประโยชนของนวัตกรรม สรางเว็บไซดของแบรนด ส่ือโซเซ่ียลตางๆใหตอบสนองกับการรับ

ขอมูลขาวสาร ของวิถีชีวิตแบบคนสมัยใหมเพ่ือท่ีจะไดมีการเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูท่ีมาก

ขึ้น เปนตน เนื่องจากการรับรูของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแบรนดกาโดอยูในระดับปาน

กลาง 

2. ควรเนนยํ้าใหชัดเจนมากขึ้นวานวัตกรรมซัลฟลาวเวอรซอลฟเปนนวัตกรรมท่ี

ปลอดภัยและไมสรางความระคายเคืองใหกับเด็กผูสวมใส โดยการจัดกิจกรรม/ทําคลิปการ

ทดสอบสารสกัดจากนวัตกรรมซัลฟลาวเวอรซอลฟ เพ่ือส่ือใหเห็นวาเปนนวัตกรรมจาก

ธรรมชาติ ท่ีเปนมิตรตอผิวเด็กจริงๆ หรือจัดกิจกรรมการแจกเส้ือตัวอยางเพ่ือใหผูบริโภค

ทดลองใช จะไดมีความเช่ือม่ันในสินคา  และสรางการรับรูใหมใหกับกลุมผูบริโภคท่ียังไมเคย

ใชมากอน อาจสงผลใหไดลูกคาในอนาคต เพราะจากระดับการตัดสินใจซ้ือ  ดานการตระหนัก

ถึงปญหามีการท่ีใหความสําคัญถึงนวัตกรรมท่ีไมสรางความระคายเคืองขณะสวมใสอยูใน

ระดับมากซ่ึงสูงกวาดานอ่ืนๆจากท้ังหมด 

3. ทางแบรนดควรออกแบบกลยุทธหรือส่ือสาร ใชวิธีท่ีสอดคลองใหเขาถึง life style ผูท่ี

มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และผูท่ีมีรายไดมากกวา 60,000 บาทขึ้นไปใหมากขึ้น โดย

มุงเนนเรื่องนวัตกรรมเพ่ือเจาะกลุมเปาหมายกลุมนี้ใหมีระดับการรับรูท่ีเพ่ิมขึ้น โดยใชความ

ไดเปรียบจากนวัตกรรมของแบรนดท่ีมีความแตกตางจากตลาด  เพ่ือนํามาซ่ึงระดับการ

ตัดสินใจซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรูและการตัดสินใจซ้ือตอเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีมี

นวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพราะ พฤติกรรม ทัศนคติ ความรูสึก ความพึงพอใจ ความตองการ

ผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวนวัตกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปใหมากขึ้น เพ่ือการพัฒนา

ธุรกิจขององคการ 

3. สงเสริมใหเห็นความสําคัญและนําแนวคิดนวัตกรรมใหมากขึ้น เนื่องมีการหล่ังไหล

เขามาของแบรนดคูแขงจากตางชาติ และประเทศไทยจะมีการเปดสมาคมอาเซียน  เพ่ือจะไดกํา

หนกลยุทธและสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจได 
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซ้ือ 

ของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

THE  STUDY  OF  RALATIONSHIP  BETWEEN  CUSTOMER  RELATIONHIP 

  MANAGEMENT  AND  PURCHASING  BIHAVIOR  OF  BIG  CARD  IN   

NORTH – EAST  OF  THAILAND 
 

จุฬาลักษณ  เขื่อนขันธ1   ดร.สุมาลี  สวาง2   

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

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุมตัวอยางวิจัยไดแก  สมาชิกบ๊ิกการดท่ีมีอายุ 18  ปขึ้น

ไป  อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน  400  ตัวอยาง  โดยใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม  

(Questionnaire)  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ (Percentages)  ความถ่ี  (Frequency)  

คาเฉล่ีย  (Mean)  และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square  และ Cramer’s V  โดยสรุปผลการวิจัยได

ดังนี้  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุ  20-30  ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มี

อาชีพรับราชการ และ รายไดต่ํากวา  10,000  บาท  สวนใหญมาใชบริการท่ีหางฯบ๊ิกซี 1-2  ครั้ง/เดือน  

ใชจายในการซ้ือสินคาในแตละครั้งนอยกวา  1,000  บาท  ใชเวลาในการเลือกซ้ือสินคา  1-2  ช่ัวโมง  

และใชบริการในชวงเวลา  10.00 – 12.00  น.  สวนใหญจะมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคากับครอบครัว  

เลือกเขามาใชบริการเนื่องจากท่ีหางฯ บ๊ิกซีมีสินคาท่ีหลากหลายและเลือกซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคเปน

ประจํา  ในดานการบริหารลุกคาสัมพันธ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอกิจกรรม

สรางความสัมพันธกับลูกคาสมาชิกบ๊ิกการดโดยรวมในระดับมาก  โดยพึงพอใจดานสถานท่ีมากท่ีสุด  

รองลงมาคือดานพนักงานและดานสิทธิพิเศษตามลําดับ  และมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยูในระดับ

มาก   

ลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได   ใน

ภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  และการ

บริหารลูกคาสัมพันธของหางบ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอรในภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ

ของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

คําสําคัญ  การบริหารลูกคาสัมพันธ,  ความพึงพอใจ,  ความจงรักภักดี,  พฤติกรรมผูบริโภค,  คาปลีก 

 
1นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยประจํา ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 

This  Research  aimed  to  study  of  Customer  Relationship  management and  

purchasing behavior  of  BIG card  members  in  North - East  Of  Thailand.  The  sample  

comprises  400  BIG  Card  members  who  are  18  years  old  or  higher  in  North - East  Of  

Thailand.  Questionnaires  were  used  as  the  instrument  to  collect  data.  The  data  were  

analyzed  by  using  the  statistical  methods  of  percentages,  frequency  and  mean.  

Hypotheses  were  tested  by  Chi-square  test  and  Cramer’s V. Result  of  the  study  are  as  

follows  :  Most  of  the  respondents  were  female,  in the  age  group  of  20  to  30  years  

old,  bachelor’s  degree  graduates, working  in  Government,  a  monthly  income  of  under  

10,000  bath,  and  married.  Most  of  the  respondents purchased  products  and  service 1-2 

times  a  month.  They  spent  under  1,000  bath  per  visit.  They  spent  1 to 2  hours  

shopping  and  usually  buy  products  during  10.00-12.00 am. The  respondents shopped  

with  family.  They  preferred  to  shop  at  superstore  because availability  of  a  diversity  of  

product. Most of  the respondents  expressed  their  opinions  toward  the  Customer  

Relationship  management  activity  of  BIG  card  in  the  overall  in  terms  of  satisfaction  

at  the  high   level,  the most effective  satisfaction  is place, employee  and  preferential  

treatment  at  the  high  level. And  in  terms  of  loyalty  at  the  high  level. 

Customers  who  difference  in  the  demographical  characteristics  of  gender, Age,  

education background,  occupation,  income,  marital  status,  and  number  of  family  

members  had  relationship  with  purchasing  behavior of  BIG card  members  in  North - 

East  Of  Thailand  at  the  statistically  significant  level  of  0.05. Customer  Relationship  

Management  activity  of  BIG  card  had  relationship  with  purchasing  behavior of  BIG 

card  members  in  North - East  Of  Thailand  at  the  statistically  significant  level  of  0.05 

 

KEYWORD  :  Customer  Relationship  Management, CRM,  customer  behavior,  

satisfaction,  loyalty,  retail  
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1.  บทนํา 

จากการเปดการคาเสรีและนโยบายการสงเสริมการลงทุนจากรัฐบาล  สงผลตอ

สถานการณการแขงขันและการเจริญเติบโตของธุรกิจคาปลีกเปนไปแบบกาวกระโดด  เนื่อง

ดวยมีตางชาติเขามารวมลงทุน  และไดมีการนําความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามา

ชวยดําเนินใหธุรกิจมีความทันสมัยมากขึ้น  ประกอบกับการลงทุนในการดําเนินกิจการและมี

ประสบการณสูง  จึงไดพัฒนาธุรกิจคาปลีกใหครอบคลุมไปเกือบทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทยได

อยางรวดเร็วโดยสวนใหญ  ขนาดมาตรฐานของไฮเปอรมารเก็ตจะอยูท่ีประมาณ 8,000 – 

15,000 ตารางเมตร  แตเนื่องจากกฎหมายและราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมขึ้นในบางอําเภอ  หรือบางเขตใน

จังหวัดท่ีสําคัญๆ รวมถึงมีการตอตานจากคนในทองท่ีในบางจังหวัด ผูประกอบการจึงได

พัฒนารูปแบบใหมใหมีขนาดเล็กลงท่ีเรียกวารานสะดวกซ้ือ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  300  ตารางเมตร 

ขยายไปยังชุมชนตางๆ  โดยท่ีเซเวนอีเลฟเวนมีสัดสวนใหญท่ีสุดในตลาดรานสะดวกซ้ือใน

ประเทศ  มีมากวา  6,800  สาขาท่ัวประเทศ  ตามมาดวย  เทสโก  โลตัส  เอ็กซเพลส  ท่ีมี

ประมาณ  850 สาขา  ท้ังเซเวนอีเลฟเวน และเทสโก  โลตัส  เอกเพลส  มีแผนท่ีจะเพ่ิมจํานวน

สาขาอีกประมาณ  500  และ  200  สาขาตอปตามลําดับ  ซ่ึงท้ัง  2  รายครองสัดสวนใหญท่ีสุด

ในตลาดรานสะดวกซ้ือในประเทศไทย 

เห็นไดวาในปจจุบันธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น  บริษัท

คาปลีกตางๆเรงขยายสาขาใหกระจายครอบคลุมไปท่ัวประเทศ  ไมใชเฉพาะตามเมืองใหญๆ

เหมือนในอดีตท่ีผานมา  อีกท้ังธุรกิจคาปลีกยังมีสวนแบงทางการตลาดท่ีมีมูลคามหาศาลและ

ตลาดเจริญเติบโตขึ้นทุกๆป  ซ่ึงขอมูลจากกรมการคาภายใน ในป 2555 มูลคาเงินของธุรกิจคา

ปลีกมีมูลคารวม  2,399,377  ลานบาท  ซ่ึงเติบโตจากปพ.ศ.  2554  10%  และสมาคมคาปลีก

แหงประเทศไทยคาดการวา จะเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆไมต่ํากวา  6 - 7 %   ทําใหผูบริหาร

ตางก็คิดกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตางๆขึ้นมาเพ่ือใชดึงดูดความสนใจของลูกคาใหเขามาใช

บริการในหางฯของตน  นอกจากนี้การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดานการส่ือสารใหมีความ

ทันสมัยและรวดเร็วมีสวนทําใหคูแขงสามารถรับรูขาวสารตางๆไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  คูแขง

สามารถออกสินคาและโปรโมช่ันเดียวกันไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว  ดังนั้น  การบริหารลูกคา

สัมพันธ  (Customer  Relationship  Management  :  CRM)  จึงกลายมาเปนส่ิงสําคัญท่ีจะสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันและสรางกําไรระยะยาว  โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอร

มารเกต  จะเนนการทํากิจกรรมเพ่ือกระตุนยอดขายผานรอยัลตี้โปรแกรม  ซ่ึง  “บัตรสะสม

แตม”  เปนหนึ่งในเครื่องมือการบริหารลูกคาสัมพันธท่ีทุกหางฯ นํามาใช  และบริษัทบ๊ิกซี  

ซุปเปอรเซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)  ถือไดวาเปนคูแขงท่ีมีบทบาทสําคัญอยางมากรายหนึ่งใน

ธุรกิจคาปลีก  จากการจัดลําดับของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม  บ๊ิกซี  ซุปเปอรมาเก็ต  จํากัด  เปน
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ผูนําตลาดอันดับท่ี  2  รองจากเทสโก  โลตัส เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและรักษา

สวนแบงทางการตลาด  บ๊ิกซีไดเพ่ิมกลยุทธการทําบัตรสมาชิก ในปพ.ศ.  2552  โดยใชช่ือวา

บัตรสมาชิกบ๊ิกการดขึ้นเพ่ือใหสิทธิประโยชนกับลูกคาบ๊ิกซี  ซุปเปอรเซ็นเตอร  แตทุกวันนี้

ไมใชแคบ๊ิกซีเทานั้นท่ีออกกลยุทธบัตรสมาชิกขึ้นเพ่ือเอาใจลูกคา  แทบจะเรียกไดวาทุกหางฯ

คาปลีกตางก็ออกบัตรสมาชิกเพ่ือดึงดูดลูกคาดวยกันท้ังนั้น  โดยท้ังหมดมีจุดรวมเหมือนกันคือ

สะสมแตมเพ่ือใชแลกสิทธิประโยชนตางๆ  ท่ีสําคัญเพ่ือเพ่ิมยอดสมาชิกโดยเร็ว  ทุกบัตรจึงไม

มีการเสียคาสมัคร  ทําใหลูกคา 1 คนสามารถเปนสมาชิกกี่หางฯก็ได   ดังนั้นความแตกตางของ

แตบัตรคือเง่ือนไขการรับสิทธิประโยชนและการจัดโปรโมช่ันตางๆท่ีตอบสนองตอความพึง

พอใจของจึงเปนตัวดึงดูดใหสมาชิกมาใชจายท่ีหางฯนั้นเปนประจํา  และไมเปล่ียนใจไปใช

บริการท่ีหางฯอ่ืน  จากประเด็นท่ีกลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธการบริหาร

ลูกคาสัมพันธ  ของหางสรรพสินคาบ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร  วาจะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของ

ลูกคาผู ถือบัตรสมาชิกบ๊ิกการดหรือไม   อยางไร  ซ่ึงผลการวิจัยจะชวยใหขอมูลแก

หางสรรพสินคาขายปลีก  หรือธุรกิจอ่ืนๆท่ีสนใจ ในการพัฒนาการบริหารงานลูกคาสัมพันธ

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาวจิัยเรื่อง  “การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรม

การซ้ือ ของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  เปนการวจิัยเชิงสํารวจ  (survey  

Research)  ท่ีใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended  Questionnaire) เพ่ือศึกษาการ

บริหารลูกคาสัมพันธ อันประกอบไปดวยความพึงพอใจในกลยุทธดานรางวัล,  สิทธิพิเศษ,  

การส่ือสาร,  พนักงาน,  สถานท่ี  และความจงรกัภกัดขีองสมาชิกบ๊ิกการดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  กับพฤตกิรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิการดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  อัน

ประกอบไปดวย  ความถ่ีในการใชบริการ,  คาใชจายในการซ้ือสินคาตอครั้งโดยประมาณ,  

เวลาท่ีใชในการซ้ือสินคาในแตละครั้งโดยประมาณ,  ชวงเวลาท่ีมาใชบรกิารบอยท่ีสุด,  บุคคล

ท่ีมักพามาใชบริการท่ีหางสรรพสินคาดวยกนัเปนประจํา,  เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือกเขามา

ใชบริการในหางสรรพสินคา  และสินคาท่ีเลือกซ้ือเปนประจํา   

ขอบเขตประชากร   ประชากรท่ีใชศึกษา  คือ ผูบริโภคท่ีถือบัตรสมาชิกบ๊ิกการด ของ

หางสรรพสินคาบ๊ิกซี  ซุปเปอรเซ็นเตอร    อายุ  18  ปขึ้นไป อาศัยอยูในภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ  ท้ังเพศชาย และเพศหญิง   ซ่ึงบุคคลเหลานี้มีอํานาจในการตดัสินใจใน

การซ้ือไดดวยตนเอง  
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 ขนาดตัวอยาง   ประชากรกลุมเปาหมายคือ  ผูบริโภคท่ีถือบัตรสมาชิกบ๊ิกการด ของ

หางสรรพสินคาบ๊ิกซี  ซุปเปอรเซ็นเตอร ซ่ึงจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2557 บริษัท บ๊ิกซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด 7.6 ลานคน ใน

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือท้ังหมด 19 สาขา ไดแก  กาฬสินธุ  นครพนม  มุกดาหาร  รอยเอ็ด  

อํานาจเจริญ  อุดรธานี  เลย  ขอนแกน  โคราช  ชัยภูมิ  บุรีรมัย  มหาสารคาม  ยโสธร  ศรีสะเกษ  

สกลนคร  สุรินทร  อุดรธานี  อุบลราชธานี  และวารินชําราบ  แตเนื่องจากไมทราบจํานวน

ประชากรท่ีถือบัตรสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือท่ีแนนอน  งานวจิัยในครั้งนี้จึง

ใชการกําหนดขนาดตัวอยางโดยการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  โดย

กําหนดขนาดความเช่ือม่ัน 95%  ความผิดพลาดไมเกนิ 5%  เม่ือใชตารางการกําหนดขนาด

ตัวอยางของ  Yamane  จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2548)  

วิธีการเลือกสุมตัวอยางมีลําดับขัน้ตอนในการสุมตัวอยางเปนแบบหลายขั้นตอน (Multistage 

Sampling) ดังตอไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1  ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือก

กลุมตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ขั้นตอนท่ี 2  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  (simple  Random  Sampling)  โดยจับ

ฉลากเลือกบ๊ิกซี  ซุปเปอรเซ็นเตอร 4 สาขา จาก 19  สาขา ไดดังนี้  อุดรธานี ขอนแกน 

สกลนคร และ อุบลราชธานี 

 ขั้นตอนท่ี 3 ใชวิธีสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience) ซ่ึงเปน Non-

probability โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลตามกลุมตวัอยางตามสาขาของบ๊ิกวี  ซุปเปอรเซ็น

เตอรท่ีระบุขางตน 

 ขอบเขตดานระยะเวลา  การศึกษาวิจัยในครั้งนีด้ําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถามในระหวางชวงเดือน มกราคม  พ.ศ.   2558 

 

3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางลักษะทางประชากรศาสตร  กับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธ  กับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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4.  สมมติฐานการวิจัย 

1.  ลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และรายได  มี

ความสัมพันธกับพฤตกิรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

2.  การบริหารลูกคาสัมพันธมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

5.  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

6.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ท รา บ ถึ งลั ก ษ ณ ะท า ง ปร ะ ช าก ร ศ าสต ร ข อง สม าชิ ก บ๊ิ กก า ร ดใ น ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือนําไปใชในการตัดสินใจเลือกกลยุทธทางการตลาดมาปรับใชให

เหมาะสมกับลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

  

  

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา 

  1. ความถี่ในการใชบริการ 

  2. จํานวนเงินท่ีใชจาย 

  3. ระยะเวลาท่ีใชบริการ 

  4. ชวงเวลาท่ีใชบริการบอยท่ีสุด 

    

    

    

   

การบริหารลูกคาสัมพันธ 

1.  ความพึงพอใจของลูกคา 

     -  ดานสิทธิพิเศษ 

     -  ดานรางวัล 

     -  ดานการสื่อสาร 

        

        

   

      

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

354 

 

2. ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือนํา

ขอมูลท่ีไดไปใชในการทํากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ทราบถึงความสัมพันธระหวางลักษะทางประชากรศาสตร  กับพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดทราบวาลูกคาแตละ

คนมีพฤติกรรมการซ้ืออยางไร  สามารถนําไปปรับใชกับกลยุทธทางการตลาดตางๆในอนาคต

ได 

4. ทราบถึงความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธ  กับพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพ่ือนําไปในการกําหนดกลยุทธการ

บริหารลูกคาสัมพันธของหางฯในอนาคต 

5.  เปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัยในอนาคต 

 

7.  ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย  

ผลจากการวิจัยขอมูล  การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและ

พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สรุปผลไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุ  20-30  ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มี

อาชีพรับราชการ  รายไดต่ํากวา  10,000  บาทและมีสถานภาพสมรสแลว 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการท่ีหางฯบ๊ิกซี 1-2  ครั้ง/เดือน  ใชจายในการ

ซ้ือสินคาในแตละครั้งนอยกวา  1,000  บาท  ใชเวลาในการเลือกซ้ือสินคา  1-2  ช่ัวโมง  และใช

บริการในชวงเวลา  10.00 – 12.00  น.  สวนใหญจะมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคากับ

ครอบครัว  เลือกเขามาใชบริการเนื่องจากท่ีหางฯบ๊ิกซีมีสินคาท่ีหลากหลานและเลือกซ้ือเครื่อง

อุปโภคบริโภคเปนประจํา 

ในดานการบริหารลุกคาสัมพันธ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

กิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพ

รวมอยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานสถานท่ีมากท่ีสุด (X� = 

3.93)  รองลงมาคือดานพนักงาน  (X = 3.80)   และดานสิทธิพิเศษตามลําดับ  (X = 3.66) 

ตามลําดับ  สวนในดานความจงรักภักดี  ผูตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยู

ในระดับมาก  (X = 3.42) โดยลูกคามีความจงรักภักดีมากท่ีสุดในดานเช่ือถือและไววางใจวา

สิทธิพิเศษท่ีบ๊ิกซีมอบใหดีท่ีสุด  (X = 3.56) รองลงมาคือมีความภาคภูมิใจท่ีเปนสมาชิกบ๊ิก

การด  (X = 3.53)  และนึกถึงบ๊ิกซีเปนอันดับแรกเม่ือตองการซ้ือสินคา (X = 3.50)  ตามลําดับ 
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การทดสอบสมมติฐานขอท่ี1  ลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก  เพศ  อายุ  ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  และรายได  ในภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิก

การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยกเวนดานเพศท่ีพบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05   

การทดสอบสมมติฐานขอท่ี2  การบริหารลูกคาสัมพันธของหางบ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอร

อันไดแก  ดานรางวัล    ดานสิทธิพิเศษ  ดานการส่ือสาร ดานพนักงาน  ดานสถานท่ี  และดาน

ความจงรักภักดีในภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

การอภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและ

พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  สามารถอภิปรายผลโดยมี

การนําเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาอางอิงไดดังนี้  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการท่ีหางฯบ๊ิกซี 1-2  ครั้ง/เดือน ใชจายในการ

ซ้ือสินคาในแตละครั้งนอยกวา  1,000  บาท  ใชเวลาในการเลือกซ้ือสินคา  1-2  ช่ัวโมง  และใช

บริการในชวงเวลา  10.00 – 12.00  น.  สวนใหญจะมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคากับ

ครอบครัว  เลือกเขามาใชบริการเนื่องจากท่ีหางฯ บ๊ิกซีมีสินคาท่ีหลากหลายและเลือกซ้ือเครื่อง

อุปโภคบริโภคเปนประจํา สอดคลองกับผลงานวิจัยของสาธินี  แซตั้ง  (2553)  ศึกษาเรื่อง  

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการบริการจัดโปรโมช่ันบัตรสมาชิกของหางสรรพสินคาขาย

ปลีกขนาดใหญ  กรณีศึกษา  เปรียบเทียบหางเทสโกโลตัสและหางบ๊ิกซีซุปเปอรมารเก็ต  ใน

เขตจังหวัดนนทบุรี  พบวา  พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมาใชบริการท่ีหางสรรพสินคาโดยเฉล่ีย  

2 ครั้งตอเดือน  ใชเวลาประมาณ  1-2  ช่ัวโมง  และเลือกซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคมากท่ีสุด  

และสอดคลองกับงานวิจัยของดวงกมล  อมิตรพาย (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธ

และพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกรีวอรดคารดของท็อปสในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย

พบวาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชจายซ้ือสินคาในแตละครั้งนอยกวา 1,000 บาท  และ

สวนใหญเม่ือเขามาใชบริการในหางฯจะซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคประเภทของใชสวนตัว  เชน  

แชมพู  สบู ยาสีฟน  เปนตน       

การบริหารลูกคาสัมพันธของหางบ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอร  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ

พึงพอใจตอกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานสถานท่ีมากท่ีสุด  

รองลงมาคือดานพนักงาน  และดานสิทธิพิเศษตามลําดับ  สวนในดานความจงรักภักดี  ผูตอบ
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แบบสอบถามมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของกฤษดา  ออนสมบุญ (2551)  ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ความจงรักภักดีและทัศนคติของ

ผูบริโภคท่ีมีตอภาพลักษณของซุปเปอรสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีผลการวิจัยพบวา

ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอภาพลักษณซุปเปอรสโตรในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตรพบวาเพศโดยรวมไมมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยกเวนพฤติกรรมดาน

เวลาท่ีใชในการซ้ือสินคาในแตละครั้งโดยประมาณ  หมายความวาเพศหญิงจะใชเวลาในการ

ซ้ือสินคามากกวาเพศชาย  นอกจากนี้ยังพบวาอายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานคาใชจายในการซ้ือ

สินคาตอครั้งโดยประมาณมากท่ีสุด หมายความวา  เม่ือมีอายุมากขึ้นหรือมีระดับการศึกษาท่ี

สูงขึ้นจะมีคาใชจายในการซ้ือสินคาเพ่ิมมากขึ้นไปดวย  และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในดานคาใชจายในการซ้ือ

สินคาตอครั้งโดยประมาณ  หมายความวายิ่งมีรายไดตอเดือนมากขึ้นคาใชจายในการซ้ือสินคาก็

จะเพ่ิมมากขึ้นไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของของดวงกมล  อมิตรพาย (2550) ศึกษา

เรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกรีวอรดคารดของท็อปสใน

กรุงเทพมหานคร  ท่ีพบวาเม่ือผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น  จะใชจายเพ่ิมมากขึ้น

ดวย นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีมักพามาเปนประจํา  และเหตุผลสําคัญในการ

เลือกเขามาใชบริการ   

 จากการทดสอบสมมติฐานดานการบริหารลูกคาสัมพันธพบวา  ในภาพรวมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือในระดับท่ีต่ํา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันธุรกิจคาปลีก

แตละองคกรตางก็ใชกลยุทธการออกบัตรสมาชิกเพ่ือรักษาลูกคา  อีกท้ังยังมีเง่ือนไขและสิทธิ

พิเศษสําหรับลูกคาแทบจะไมแตกกตางกัน  ทําใหลูกคาพรอมท่ีจะจากไปหากพบเจอส่ิงท่ีดีกวา  

ประหยัดกวา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของของดวงกมล  อมิตรพาย (2550) ศึกษาเรื่อง การ

บริหารลูกคา สัมพันธและพฤติกรรมการ ซ้ือของสมาชิกรีวอรดคารดของท็อปสใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  กลยุทธกาบริหารลูกคาสัมพันธ  ไดแก  ความประทับใจ  

ความเปนกันเอง  และความจงรักภักดี  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกสปอตรี

วอรดการดโดยมีความสัมพันธระดับต่ํา โดยผลงานวิจัยพบวา 

กลยุทธการบริหารสัมพันธดานรางวัล  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานความถ่ีในการใชบริการและคาใชจายใน

การซ้ือสินคาในแตละครั้งโดยประมาณ  โดยมีความสัมพันธกับกลยุทธการสงใบเสร็จชิงโชค

ลุนรางวัลกับทางหาง หมายความวาเม่ือลูกคามีความพึงพอใจในของรางวัลท่ีไดจากการสง
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ใบเสร็จชิงโชคกับทางหางฯมากขึ้น เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสในการเปนเจาของรางวัลนั้นๆ ทํา

ใหลูกคามีการซ้ือสินคาท่ีบอยครั้งขึ้นและใชจายมากขึ้นใหไดยอดตามท่ีทางหางฯกําหนด 

 กลยุทธการบริหารสัมพันธดานสิทธิพิเศษ  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานคาใชจายในการซ้ือสินคาตอครั้ ง

โดยประมาณ  โดยมีความสัมพันธกับกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธในดานสิทธิพิเศษ

สําหรับการซ้ือสินคาในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก  หมายความวาเม่ือลูกคาพึงพอใจในราคา

สินคาพิเศษเฉพาะสมาชิกมากขึ้นจะใชจายเพ่ิมมากขึ้นดวย  และพฤติกรรมดานความถ่ีในการ

ในการใชบริการมีความสัมพันธกับแตมสะสมสามารถเปล่ียนคูปองเงินสด  หมายความวาเม่ือ

ลูกคามีความพึงพอใจในกลยุทธการสะสมแตมมากขึ้นก็จะเขามาใชบริการบอยครั้งขึ้น 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของศิริพร  พงศเวธัสชัย  (2557)  ศึกษาเรื่อง  “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการซ้ือสินคาในรานแม็กซแวลูของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  ซ่ึง

ผลงานวิจัยพบวาการสะสมคะแนนในการซ้ือสินคาในแตละครั้ง เพ่ือแลกของรางวัล จะทําให

ผูบริโภคเขามาซ้ือสินคามากขึ้น  

กลยุทธการบริหารสัมพันธดานการส่ือสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานชวงเวลาท่ีมาใชบริการบอยท่ีสุด  โดยมี

ความสัมพันธกับการส่ือสารในทางโฆษณาวิทยุและโทรทัศน   นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับ

การส่ือสารผานส่ือนอกสถานท่ี  เชน  ปายโฆษณากลางแจง หรือรถโฆษณาเคล่ือนท่ี  และ

สัมพันธการส่ือสารผานหนังสือพิมพ  หมายความวาเม่ือลูกคามีความพึงพอใจเม่ือเห็นโฆษณา

ตามส่ือตางๆท่ีระบุขางตน  ถือเปนการกระตุนหรือชักจูงใหเขามาใชบริการในชวงเวลานั้นได 

กลยุทธการบริหารสัมพันธดานพนักงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานเหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือกเขามาใช

บริการ  โดยมีความสัมพันธกับพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา  ตลอดจน

แกไขปญหาใหกับลูกคาได  นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับพนักงานท่ีสามารถแนะนําสิทธิ

ประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา  และสัมพันธกับพนักงานท่ีพูดจาสุภาพ  ยิ้มแยมแจมใสพรอม

ใหบริการ  เนื่องจากหางบ๊ิกซีซุปเปอรเซ็นเตอรมีสินคาท่ีหลากหลาย  ดังนั้นลูกคาจึงตองการ

พนักงานท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางมาใหคําแนะนํา  แกไขปญหาตลอดจนสามารถแนะนําสิทธิ

ประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา  เพ่ือท่ีลูกคาจะไดสามารถเลือกซ้ือสินคาไดอยางสะดวกสบายและ

ม่ันใจวาจะไดรับความคุมคามากท่ีสุด  

 กลยุทธการบริหารสัมพันธดานสถานท่ี  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานเวลาท่ีใชในการซ้ือสินคาในแตละครั้ง

โดยประมาณ  โดยมีความสัมพันธกับท่ีจอดรถท่ีกวางขวางเพียงพอ และสัมพันธกับการจัดวาง



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

358 

 

ผังในการเดินเลือกซ้ือสินคาไดสะดวกสบาย  ไมติดขัด  หมายความวาเม่ือลูกคามีความพึงพอใจ

ในดานสถานท่ีมากขึ้น ลูกคาจะใชเวลาในการซ้ือสินคาเพ่ิมมากขึ้นดวย  นอกจากนี้การจัดวาง

ผังในการเดินเลือกซ้ือสินคาไดสะดวกสบาย  ไมติดขัด  ยังสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือดาน

ความถ่ีในการใชบริการ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของศิรินภา  สรทอง (2555)  ศึกษาเรื่อง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใชบริการรานวัตสันใน

กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  สถานท่ีจัดจําหนายสามารถทํานายพฤติกรรมการใช

บริการท่ีรานวัตสันดานความถ่ีในการใชบริการตอเดือน  เนื่องจากสถานท่ีจัดจําหนายผูบริโภค

ใหความสําคัญเปนพิเศษในการมาใชบริการบอยๆ  รูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของการจัดรานท่ี

เปนหมวดหมู  เปนการเพ่ิมเสนหดึงดูดใจใหลูกคาเขามาใชบริการมากขึ้น 

กลยุทธการบริหารสัมพันธดานความจงรักภักดีของลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานความถ่ีในการใชบริการ  โดยมี

ความสัมพันธกับการซ้ือสินคาจะนึกถึงบ๊ิกซีเปนอันดับแรก  นอกจากนี้ความจงรักภักดีดาน

ความเช่ือถือและไววางใจวาสิทธิพิเศษท่ีมอบใหดีท่ีสุดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดาน

คาใชจายในการซ้ือสินคาตอครั้งโดยประมาณ  หมายความวา  ยิ่งลูกคามีความจงรักภักดีมาก

เทาไหรก็จะยิ่งมาใชบริการถ่ีขึ้นและใชจายเพ่ิมมากขึ้นไปดวย  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ

ของดวงกมล  อมิตรพาย (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซ้ือของ

สมาชิกรีวอรดคารดของท็อปสในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยพบวาความจงรักภักดีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือในดานความถ่ีในการใชสปอตรีวอตคารดเม่ือลูกคามีความ

จงรักภักดีเพ่ิมขึ้นจะมีความถ่ีในการซ้ือสินคาผานบัตรใชสปอตรีวอตคารดเพ่ิมมากขึ้นดวย 

 

8.  ขอเสนอแนะ 

เนื่องจาก ผลการศึกษาพบวา  กลยุทธการบริหารลูกค าสัมพันธสวนใหญ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน

ระดับต่ํา  ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญกับกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธในดานตางๆ  

ดังตอไปนี้ 

1.  ดานรางวัล  ผูบริหารควรใหความสําคัญและสงเสริมใหมีกิจกรรมสําหรับลูกคาให

สามารถสงใบเสร็จชิงโชคลุนของรางวัลกับหางฯอยางสมํ่าเสมอ  หรืออาจจะแจกรางวัลใหญ

ปลายปเพ่ือใหลูกคาเขามาใชบริการบอยครั้งขึ้น  และซ้ือสินคามากขึ้นเพ่ือตองการใบเสร็จมา

ลุนโชคกับทางหางฯ  เนื่องจากผลการวิจัยพบวากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธดานรางวัล  

ลูกคามีความพึงพอใจในการสงใบเสร็จชิงโชคลุนของรางวัลกับทางหางฯมากท่ีสุด   
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2.  ดานสิทธิพิเศษ  เนื่องจากกลยุทธกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิกมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยท่ีสุด  อีกท้ังลูกคายังมี

ความพึงพอใจในกิจกรรมิเศษเฉพาะสมาชิกนอยท่ีสุดอีกดวย  ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรม

ควรมีความแปลกใหมและสรางความสนใจใหกับลูกคาได  เนื่องจากบางครั้งลูกคาอาจจะรูสึก

เบ่ือหรือไมสนใจถาเปนกิจกรรมแบบเดิมๆ ทําใหไมสนใจจะเขารวมกิจกรรมกับทางหางฯ  แต

ถามีกิจกรรมท่ีแปลกใหมและเปนท่ีสนใจจะดึงดูดใหลูกคามาใชบริการมากขึ้นได 

3.  ดานการส่ือสาร  เนื่องจากตางจังหวัดส่ืออินเตอรเน็ตยังไมเปนท่ีนิยมอยาง

แพรหลายเทากรุงเทพฯมหานคร  ซ่ึงสังเกตไดจากผลการวิจัยท่ีพบวาลูกคามีความพึงพอใจดาน

การรับขอมูลขาวสารผานทางอีเมลลนอยท่ีสุด  ดังนั้นลูกคาสวนใหญจึงรับขาวสารจากทางหาง

ฯผานชองทางการส่ือสารส่ือโฆษณาจากโทรทัศน รองลงมาคือส่ือนอกสถานท่ีอยางปาย

โฆษณากลางแจง  หรือรถโฆษณาเคล่ือนท่ี  และการโฆษณาผานหนังสือพิมพตามลําดับ  

ดังนั้นในแงของการทํากลยุทธดานการส่ือสารและประชาสัมพันธ  ผูบริหารอาจจะเพ่ิมใหมี

ปายโฆษณากลางแจง หรือรถโฆษณาเคล่ือนท่ีไวโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมของทางหางฯ

กับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากส่ือนอกสถานท่ีดังกลาวจะมีราคาถูกแลว  ยังสามารถเขาถึง

ลูกคาในพ้ืนท่ีใหไดรับทราบขาวสารไดอยางท่ัวถึงอีกดวย 

4.  ดานพนักงาน  จะเห็นไดวาการท่ีพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการให

คําแนะนํา  ตลอดจนแกไขปญหาใหกับลูกคาได  รวมถึงสามารถแนะนําสิทธิประโยชนสูงสุด

ใหกับลูกคา  และการท่ีพนักงานพูดจาสุภาพ  ยิ้มแยมแจมใสพรอมใหบริการแกลูกคามีความมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนอันดับ

ตนๆ  ดังนั้นผูบริหารควรใสใจกับการอบรมพนักงานในหางฯใหมีความรู  ความสามารถใน

การใหบริการลูกคาใหดียิ่งขึ้น  เพ่ือเปนการสรางความประทับใจและพึงพอใจใหลูกคาจนมาใช

บริการท่ีหางฯบอยๆ 

5.  ดานสถานท่ี  การจัดสถานท่ีใหสวยงาม  เปนระเบียบ  สะดวกตอการจับจายใชสอย

เปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการบอยๆ  เห็นไดจากผลการวิจัยท่ีพบวาการจัดวาง

ผังในการเดินเลือกซ้ือสินคาไดสะดวกสบาย  ไมติดขัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือ

ดานความถ่ีในการใชบริการ  คือ  คือยิ่งลูกคามาใชบริการบอยขึ้นนั่นหมายถึงลูกคามีโอกาสท่ี

จะใชจายเพ่ือซ้ือสินคาท่ีหางฯเพ่ิมขึ้นดวย  ดังนั้นผูบริหารไมควรละเลยการดูแลดานสถานท่ีให

มีความสะอาด  สวยงาม  เปนระเบียบอยูเสมอ  หรืออาจมีการตกแตงสถานท่ีใหเขากับเทศการ

ตางๆเชนเทศกาลวันปใหม  เทศกาลวันเด็ก  เปนตน เพ่ือเปนการเรียกลูกคาเขามาใชบริการ

บอยๆ 
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6.  ดานความจงรักภักดี  จากผลวิจัยพบการแนะนําบุคคลท่ีรูจักใหเปนสมาชิกบ๊ิกการด

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิกบ๊ิกการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับ

ท่ีต่ํากวาดานอ่ืนๆ  เม่ือเทียบกับคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ  ดังนั้นเพ่ือเปนการใหคนอ่ืนๆเขา

มาเปนสมาชิกบ๊ิกการดเพ่ิมมากขึ้นอาจจะใหพนักงานฝายแคชเชียรคอยประชาสัมพันธให

สมัครสมาชิกบ๊ิกการดเม่ือมีลูกคาท่ียังไมไดเปนสมาชิกเขามาใชบริการอีกชองทางหนึ่ง  เพราะ

หากรอใหลูกคาบอกตอกันเองอาจจะใชเวลานานและเปนการเสียโอกาสในการเพ่ิมสมาชิกท่ีจะ

มาเปนลูกคาในอนาคตได 

 

9.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

สําหรับการวิจัยครั้งตอไป  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.  เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการวิจัยเฉพาะหางสรรพสินคาบ๊ิกซี  ซุปเปอรเซ็น

เตอรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น  ดังนั้น  ในการทําหารศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ  เนื่องจากในแตละพ้ืนท่ีผูบริโภคยอมมีลักษณะภูมิศาสตรและพฤติกรรมการซ้ือ

ของผูบริโภคยอมมีความแตกตางกันไปในแตพ้ืนท่ี 

2.  จากการทําวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการวิจัยเฉพาะหางสรรพสินคาบ๊ิกซี  ซุปเปอรเซ็นเตอร

เทานั้น  ดังนั้น  ในการทําการศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาวิจัยในหางสรรพสินคาอ่ืนๆ  

เนื่องจากทุกวันนี้หางสรรพสินคาคาปลีกสวนใหญตางก็ออกบัตรสมาชิกเพ่ือรักษาลูกคา  

ดังนั้นกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธอาจจะมีขอเหมือนหรือแตกตางกัน  ผูสนใจสามารถ

นํามาผลงานวิจัยมาเปรียบเทียบเพ่ือหาขอดีขอเสีย  และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

3.  เนื่องจากธุรกิจคาปลีกถือเปนหนึ่งในธุรกิจดานการใหบริการ  ดังนั้นงานวิจัยสามารถนําไป

ประยุกตใชกับธุรกิจบริการดานอ่ืนๆได  เชน  ธุรกิจเส้ือผา  รานอาหาร  หรือรานสปา  เปนตน  
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ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย หมวดพลังงาน 

AN  EMPIRICAL STUDY OF INFLUENTIAL ECONOMIC FACTORS THAT 

AFFECT ENERGY SECTOR INDEX PRICES IN THAILAND 

 

สิริพร มาศมุทธา11

12   และ ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกยีรติ12

13 

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

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอ

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน ในการศึกษาครั้งนี้ได

ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2556 โดยนําขอมูลมาคํานวณสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน และเพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีทําการศึกษา ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาด

หลักทรัพย (SETINDEX) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดัชนี

ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones (DJIA) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) อัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX) 

ราคาน้ํามันในตลาด Nymex (NYM) อัตราเงินเฟอ (IR) และราคาทองแทงในตลาดโลก (GP) 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

พลังงานโดยมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใิน

เชิงบวก ไดแก ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

Dow Jones (DJIA) ราคาน้ํามันในตลาด Nymex (NYM) ราคาทองแทงในตลาดโลก (GP) และ

ตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานโดยมีความสัมพันธกับดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเชิงลบ ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค 

(CPI) อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX)  

 

คําสําคัญ: หมวดพลังงาน, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
                                                             
12 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
13 รองคณบดีฝายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis study is an empirical study of influential economic factors 

that affect energy sector index prices in Thailand. The study instrument consisted of monthly 

time series data between January 2009 and December 2013 for a period of 60 months. The 

study were analyzed using software to test the hypothesis, and multiple linear regression 

analysis of data (Multiple Regression Analysis) to test the relationship between the 

independent and dependent variables. The factors under study were the stock price index of 

Thailand (SET), consumer price index (CPI), industrial index (OIE), Dow Jones price index 

(DJIA), market dividend yield per market (DY), 3-month Saving deposit rate (INT), the 

baht/dollar exchange rate (FX), the price of crude oil on the New York market (NYMEX), 

inflation rate (IR), gold price (GP). 

Inconclusion, the factors under study were consumer price index (CPI), industrial 

index (OIE), Dow Jones price (DJIA), the baht/dollar exchange rate (FX), the price of crude 

oil on the New York market (NYMEX), gold price (GP) are determined to be correlated on 

the energy sector index of the stock exchange of Thailand at a statistically significantly level. 

Moreover industrial index (OIE), Dow Jones price index (DJIA), the price of crude oil on the 

New York market (NYMEX), gold price (GP) have positive influence on the energy sector 

index of the stock exchange of Thailand while consumer price index (CPI), the baht/dollar 

exchange rate (FX) have negative impact 

 

KEY WORDS: THE ENERGY SECTOR, THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

 

1. บทนํา 

การออมและการลงทุนถือเปนการระดมเงินทุนอยางหนึ่งท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

การออมท่ีรูจักกันดี คือ เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากธนาคาร ซ่ึงถูกมองวามี

ความปลอดภัย  และม่ันคง แตผลตอบแทนก็ไมสูงนัก  เนื่องจากการฝากเงินมีความเส่ียงต่ํา 

ผลตอบแทนจากการฝากเงินจึงเปนการตอบแทนจากความม่ันคงของการฝากเงินนั้นไวแทน 

และคนสวนใหญจึงมักจะจัดสรรเงินออมไวในระบบเงินฝาก เพ่ือสะดวกในการเบิกถอนมาใช

ในยามท่ีตองการนั่นเอง  สวนการลงทุนเปนการแปรสภาพเงินออมเปนเงินลงทุน เพ่ือใหได
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ผลตอบแทนท่ีมากขึ้น แตความเส่ียงก็มากขึ้นตามเชนกัน เชน การลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพย 

การลงทุนประกอบธุรกิจ การลงทุนในตลาดการเงิน เปนตน  

การเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีหลายกลุมอุตสาหกรรม ซ่ึงกลุมท่ี

นาสนใจคือ กลุมทรัพยากร ซ่ึงแบงออกเปน 2 หมวดธุรกิจ คือหมวดพลังงาน จํานวน 25 บริษัท 

และ หมวดเหมืองแร จํานวน 2 บริษัท มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดกลุมทรัพยากรมีสัดสวน

มากท่ีสุดถึง 30% ของมูลคาหลักทรัพยท้ังหมด ประกอบกับสถานการณการใชพลังงานของ

ประเทศมีอัตราเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนไปตามภาวการณเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจไทย จึงมี

แนวโนมวาธุรกิจพลังงานจะมีบทบาทมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ และหลักทรัพย

ในหมวดพลังงานก็จะเปนท่ีสนใจของนักลงทุนท่ัวไป ดังนั้น ปจจัยทางเศรษฐกิจใดบางท่ีจะมี

อิทธิพลกับดัชนีราคาหลักทรัพยเปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษา เพ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตอไป 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนราย

เดือน ตั้งแต เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซ่ึงมีตัวแปร

ในการศึกษาแบงเปนตัวแปรอิสระคือ  ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนี

อุตสาหกรรมในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones อัตราเงินปน

ผลตอบแทน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันในตลาด Nymex อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก และตัว

แปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน 
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กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

เพชรี ขุมทรัพย (2540) การลงทุน (Investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยหรือ

หลักทรัพยของบุคคลหรือสถาบันซ่ึงใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเส่ียงตลอดเวลาอัน

ยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางต่ําไมต่ํากวา 3 ป การลงทุนแบงเปนประเภทใหญๆได 3 

ประเภท ดังนี้ 1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer  investment) 2. การลงทุนในธุรกิจ 

(Business or Economic Investment) 3. การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities 

Investment) 

กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2552) ไดกลาวถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจไววา ความ

เส่ียงทางธุรกิจ คือ ความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนท่ี

คาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากท่ีคาดการณหรือพยากรณไว ดังนั้น

หากธุรกิจใดก็ตามท่ีมีความเส่ียงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลานั้นมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทน

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย 

ดัชนีราคาผูบริโภค 

อัตราเงินปนผลตอบแทน 

 

 

 

ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดพลังงาน 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน 

ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ 

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones 

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก 

อัตราเงินเฟอ 

ราคาน้ํามันในตลาด Nymex 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

368 

 

ตามท่ีคาดการณไวไมแนนอน ซ่ึงจะสงผลกับธุรกิจตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทน

หรือกําไรท่ีตองการเกิดความไมแนนอนขึ้น “เม่ือความเส่ียงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามักมอง

กันในแงเดียววาการลงทุนใดท่ีมีความเส่ียงสูง จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น แตเราก็คง

จะมองขามไปไมไดเลยท่ีเดียววาการท่ีมีความเส่ียงสูงนั้น จะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูง

เชนเดียวกัน 

เริงรัก จําปาเงิน (2544) ไดกลาวถึง ผลตอบแทนการลงทุนไววา ในการลงทุนนั้นไมวา

จะเปนบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เม่ือตัดสินใจใชเงินลงทุนในวันนี้ก็หวังวาจะไดรับเงินคืนใน

อนาคต มากกวาเงินท่ีลงทุนไปในวันนี้ แนวความคิดของ ผลตอบแทน (Return) นั้น จะชวยให

นักลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวาเปนเชนไร 

เพชรี ขุมทรัพย (2540) กลาววา นักลงทุนสวนใหญกอนจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย

จะตองทําการประเมินหลักทรัพย ในแตละตลาดนั้นกอนวาตลาดหลักทรัพยนั้นๆ นาท่ีจะสนใจ

ตอการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหหลักทรัพย เพ่ือประเมินผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับ 

และความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น การวิเคราะหหลักทรัพยจึงเปนการจัดเก็บขอมูล แลวนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหและแปลความ ตลอดจนสรุปเปนขอคิดเห็นของผูวิ เคราะห ท่ีมีตออนาคตของ

หลักทรัพยนั้นๆ กระทําได 2 วิธีคือ การวิเคราะหทางเทคนิค (technical analysis) และการ

วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน (fundamental analysis) 

พรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) พบวาดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพันธกันกับ

ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน 

ประกิจ จูตะวิริยะ (2546) พบวาราคาทองคําและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มีการ

เปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนอัตรา

แลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับดอลลารสหรัฐ มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ชัยรัตน ทัตสุรวงศ (2551) พบวาราคาน้ํามันดิบ Nymex  มีความสัมพันธกันกับดัชนีราคา

หุนกลุมพลังงานไปในทิศทางเดียวกัน 

วิโรจน เดชะผล (2552) พบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มีความสัมพันธกันกับดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางตรงกัน

ขาม 

สุวสี สุวรรณเวช (2552) พบวาดัชนีราคาผูบริโภค ราคาน้ํามันดิบ Nymex และอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุม

พลังงานในทิศทางเดียวกัน 
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สุภาภรณ  เนตรประเสริฐกุล (2552) พบวาดัชนีราคาผูบริโภคมีความสัมพันธกันกับราคา

หุนในตลาดหลักทรัพยใหม ในทิศทางเดียวกัน 

สุกัญญา สวัสดิ์ชิตัง (2550) พบวาดัชนีดาวโจนสประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธ

กันกับมูลคาการลงทุนใน SET 50 index   futures ในทิศทางเดียวกัน สวนดัชนีราคาผูบริโภค มี

ความสัมพันธกันกับมูลคาการลงทุนใน SET 50 index   futures ในทิศทางตรงกันขาม 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ

วิเคราะหในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีการทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระท่ีมีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน 

ขั้นตอนการพิจารณา ดังนี ้

1. ตรวจสอบและแกไขปญหาคาความนาจะเปน (Probability) ถา Sig. นอยกวา α จะ

ปฏิเสธสมมติฐาน  

2.  ตรวจสอบปญหา multicollinearity ท่ีตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองสูง พิจารณา

คา Tolerance โดยท่ัวไปกําหนดใหคานี้ไมต่ํากวา 0.10 สวนคา VIF จะมีคาไมเกิน 10 (VIF = 

1/Tolerance)  

3.  ตรวจสอบคา Condition index กับคา Variance proportions ตามตาราง 

Multicollinearity เพ่ือคนหาวาตัวแปรอิสระนั้นมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระตัวใด คา 

Condition index ท่ีใชในการตัดสินจะใชคาท่ีมากกวา 30 และพิจารณาคา Variance proportions 

ซ่ึงเปนสัดสวนความปรวนแปรของสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) โดยจะตองมีคา Variance 

proportions ของ b ท่ีมีคามากกวา 0.9 มากกวา 1 ตัวขึ้นไป 

 

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

คัดเลือกตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรตามเขาสูสมการ ซ่ึงประกอบดวย

ตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปรคือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนี

อุตสาหกรรมในประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones อัตราเงินปน

ผลตอบแทน อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันในตลาด Nymex อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก 
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ตารางท่ี 1 ตารางผลการวิเคราะหขอมูลถดถอยแบบพหุคูณ 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 4268.427 861.118 4.957 .000     

SETINDEX .169 .194 .870 .389 .025 40.132 

CPI -15.424 5.943 -2.595 .012 .396 2.527 

OIE 1.704 .534 3.191 .002 .569 1.758 

DJIA .045 .028 1.574 .122 .025 40.572 

DY -26.141 42.801 -.611 .544 .075 13.367 

INT -48.275 63.788 -.757 .453 .049 20.306 

FX -81.767 16.829 -4.859 .000 .123 8.110 

NYM 11.650 1.880 6.198 .000 .103 9.669 

IR -18.852 12.206 -1.544 .129 .153 6.519 

GP .262 .141 1.857 .069 .062 16.139 

R = 0.990      R2 = 0.980      S.E.E  =  73.91006     F = 234.781     Sig. = 0.000 

 

จากผลการวิเคราะห ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัว สามารถอธิบายดัชนีราคาหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงานได 98%  (R  Square =  0.980)  ซ่ึงมีคา Sig  =  

0.000  และ F  = 234.781 มีตัวแปรอิสระจํานวน 6  ตัวท่ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอดัชนีราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงาน (sig >  0.050) คือ ดัชนีราคาหุน

ตลาดหลักทรัพย (SET INDEX) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) 

อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT) อัตราเงินเฟอ (IR) และ

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก (GP) ดังนั้นจากการวิเคราะหจะทําการตัดตัวแปรอิสระออกกึ่ง

หนึ่งโดยพิจารณาคาของตัวแปรอิสระท่ีมีคา Sig > 0.050 สูงสุดจํานวน 3 ตัวแปรโดยมีคา VIF 

ท่ีเกินกวา 10 และ คา Tolerance ท่ีต่ํากวา 0.10 คือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย (SET 

INDEX) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน (INT) ออกจากสมการ 

และทําการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน โดยปรับตัวแปรอิสระท่ีเหลือจํานวน 7 ตัวแปร เขาสูสมการ

ดวยวิธี Modified Model ขั้นตอนท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 ตารางผลการวิเคราะหขอมูลถดถอยแบบพหุคูณ Modified Model ขั้นตอนท่ี 1 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 4423.719 810.657 5.457 .000     

CPI -10.748 5.144 -2.090 .042 .542 1.846 

OIE 1.905 .522 3.645 .001 .609 1.641 

DJIA .057 .011 5.133 .000 .168 5.948 

FX -102.699 13.619 -7.541 .000 .193 5.179 

NYM 10.995 1.681 6.542 .000 .133 7.538 

IR -14.491 8.215 -1.764 .084 .347 2.880 

GP .188 .069 2.734 .009 .267 3.744 

R = 0.989      R2 = 0.978      S.E.E  =  74.84346     F = 326.485     Sig. = 0.000 

Modified Model ขั้นตอนท่ี 1 พบวาตัวแปรอิสระท้ังหมด สามารถอธิบายดัชนีราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงานได 97.8%  (R  Square =  0.978)  

ซ่ึงมีคา Sig  =  0.000  และ F  = 326.485) ดังนั้นจากการวิเคราะหจึงทําการตัดตัวแปรอิสระท่ีไม

มีนัยสําคัญทางสถิติออกจากสมการ คือ อัตราเงินเฟอ (IR) และทําการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน 

โดยปรับตัวแปรอิสระท่ีเหลือจํานวน 6 ตัวแปร เขาสูสมการดวยวิธี Modified Model ขั้นตอนท่ี 

2 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลถดถอยแบบพหุคูณ Modified Model ขั้นตอนท่ี 2 

ตัวแปร 
Unstandardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

(Constant) 4556.221 823.089 5.536 .000     

CPI -12.704 5.122 -2.480 .016 .568 1.760 

OIE 1.673 .516 3.244 .002 .651 1.537 

DJIA .067 .010 7.047 .000 .235 4.251 

FX -98.968 13.719 -7.214 .000 .198 5.055 

NYM 9.405 1.446 6.502 .000 .186 5.370 

GP .169 .069 2.435 .018 .274 3.647 

R = 0.988      R2 = 0.976      S.E.E  =  76.31961     F = 365.809     Sig. = 0.000 
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Modified Model ขั้นตอนท่ี 2 พบวาตัวแปรอิสระท้ังหมด สามารถอธิบายดัชนีราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงานได 97.6%  (R  Square =  0.976)  

ซ่ึงมีคา Sig  =  0.000  และ F  = 365.809 โดย ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดัชนีราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones (DJIA) ราคาน้ํามันในตลาด Nymex (NYM) ราคา

ทองแทงในตลาดโลก (GP)  มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติในทิศทางเดียวกัน (Sig = 0.002 Sig = 0.000 Sig = 0.000 และ Sig = 0.018 

ตามลําดับ) ในขณะท่ีดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐอเมริกา (FX)  มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติในทิศทางตรงกันขาม  (Sig = 0.016 และ Sig = 0.000 ตามลําดับ)  

กรอบแนวความคิดที่ปรับปรุง 

ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยหมวดพลังงาน 

ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดให

ปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนี

ราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 12.704 และหากดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีคา

เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 

12.704 

ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี

ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 

ดัชนีราคาผูบริโภค  

 

ดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดพลังงาน 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 

ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ 

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones 

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก 

ราคาน้ํามันในตลาด Nymex 
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0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ 

(OIE) มีคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคา

เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.673 และหากดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) มีคาเปล่ียนแปลงลดลงรอย

ละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 1.673 

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน

ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน 

เม่ือพิจารณาจาก sig < 0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือดัชนี

ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) มีคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทํา

ใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.067 และหากดัชนีราคาหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) มีคาเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 0.067 

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน

ทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 0.050 และ 

VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ืออัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลาร

สหรัฐอเมริกา (FX) มีคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

พลังงานมีคาลดลงรอยละ 98.968 และหากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(FX) มีคาเปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาเพ่ิมขึ้น

รอยละ 98.968 

ราคาน้ํามันในตลาด nymex (NYM) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี

ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 

0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือราคาน้ํามันในตลาด nymex 

(NYM) มีคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคา

เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.405 และหากราคาน้ํามันในตลาด nymex (NYM) มีคาเปล่ียนแปลงลดลงรอย

ละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 9.405 

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก (GP) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี

ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน เม่ือพิจารณาจาก sig < 

0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี เม่ือราคาทองคําแทงในตลาดโลก 

(GP) มีคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคา

เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.169 และหากราคาทองคําแทงในตลาดโลก (GP) มีคาเปล่ียนแปลงลดลงรอย

ละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 0.169 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
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ดัชนีราคาผูบริโภค มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพย

หมวดพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา สวัสดิ์ชิตัง (2550) ท่ีพบวาดัชนีราคา

ผูบริโภคมีความสัมพันธกันกับมูลคาการลงทุนใน SET 50 index   futures ในทิศทางตรงกัน

ขาม แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุวสี สุวรรณเวช (2552) ท่ีพบวาดัชนีราคาผูบริโภคมี

ความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันและงานวิจัยของสุภา

ภรณ  เนตรประเสริฐกุล (2552) ท่ีพบวาดัชนีราคาผูบริโภคมีความสัมพันธกันกับราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพยใหม ในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในชวงท่ีศึกษามีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางชะลอตัว เพราะอยูในชวงการฟนตัวประกอบ

กับความเช่ือม่ันของประชาชนลดลงทําใหการใชจายของครัวเรือนขยายตัวเพียงเล็กนอย  

ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) ท่ีพบวา

ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานใน

ทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้จากขอมูลรายงานการใชจายและการสงออกในชวงเวลาท่ีศึกษามีการ

ขยายตัวท่ีชะลอตัวสงผลใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขาขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราชะลอ

ลง และจากแนวคิดของเพชรี ขุมทรัพย (2544) กลาววาการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมผูลงทุน

ควรศึกษาหลักทรัพยท่ีจะลงทุนวา อุตสาหกรรมประเภทนั้นอยูในชวงใดของวงจรชีวิตของ

อุตสาหกรรม ความตองการสินคาเพ่ิมขึ้น ถาอัตราการขยายตัวกลับนอยกวาชวงท่ีผานมา จึงทํา

ใหในชวงนี้ปริมาณการผลิตและความตองการสินคาเขาสูดุลยภาพ ราคาสินคา ตัวสินคาและ

การผลิตมีเสถียรภาพมาก จึงเปนจังหวะท่ีดีมากสําหรับผูท่ีลงทุนจะลงทุนในชวงจังหวะนี้ ดัชนี

อุตสาหกรรมในประเทศซ่ึงสะทอนภาพรวมอุตสาหกรรมท้ังหมดอยูในชวงขาขึ้น ดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงานจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นดวย เนื่องจากนักลงทุนคาดการณวาผล

ประกอบการของบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพ่ิมขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม 

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones มีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ จูตะวิริยะ 

(2546) ท่ีพบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และงานวิจัยของสุกัญญา สวัสดิ์ชิตัง (2550) ท่ีพบวาดัชนีดาว

โจนสประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกันกับมูลคาการลงทุนใน SET 50 index   futures 

ในทิศทางเดียวกัน และงานวิจัยของวิโรจน เดชะผล (2552) ท่ีพบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาว

โจนส มีความสัมพันธกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้

เพราะการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย Dow Jones  แสดงใหเห็นถึงการซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาในชวงเวลาท่ีตลาดหลักทรัพยเปดซ้ือขาย
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ตามปกต ิจะแสดงภาพสะทอนใหเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อางอิงแนวคิดของ

เพชรี ขุมทรัพย (2540) กลาววาการวิเคราะหภาวะตลาดหุน วิเคราะหไดจากการเคล่ือนไหวของ

ดัชนีหุนในตลาดหุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใชดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย Dow Jones ในการอางอิงและเปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดตลอดจนสภาวะการ

ซ้ือขายหลักทรัพย หากดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones เปล่ียนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีเพ่ิมขึ้น ก็จะมีผลทําใหดัชนีหลักทรัพยหมวดพลังงานเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ถาดัชนีราคา

หลักทรัพย Dow Jones เปล่ียนแปลงลดลง ยอมสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน

เปล่ียนแปลงลดลง  

อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกัน

ขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ จูตะวิริยะ 

(2546) ท่ีพบวาอัตราแลกเปล่ียนระหวางเงินบาทกับดอลลารสหรัฐ มีการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางตรงกันขามกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และงานวิจัยของวิโรจน เดชะผล 

(2552) ท่ีพบวาอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกันกับดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุวสี 

สุวรรณเวช (2552) ท่ีพบวาอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีความสัมพันธกันกับ

ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะชวงเวลาท่ีศึกษานั้น 

คาเงินบาทแข็งคาขึ้น เม่ือเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําใหธุรกิจมีผลประกอบการดี

ขึ้น กําไรเพ่ิมขึ้น ทําใหผลตอบแทนของนักลงทุนเพ่ิมขึ้นตามไปดวย สงผลใหดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงานปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

ราคาน้ํามันในตลาด Nymex มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุวสี สุวรรณเวช (2552) ท่ีพบวาราคา

น้ํามันดิบ Nymex มีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน 

และงานวิจัยของชัยรัตน ทัตสุรวงศ  (2551) ท่ีพบวาราคาน้ํามันดิบ Nymex  มีความสัมพันธกัน

กับดัชนีราคาหุนกลุมพลังงานไปในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในชวงท่ีศึกษา

นั้นมีความความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนเพ่ิมขึ้นเกือบทุกประเภทพลังงาน และ

ราคาน้ํามันดิบเปนสินคาหลักของบริษัท เม่ือขายสินคาไดมาก ยอมสงผลใหผลประกอบการ

ดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น มีกําไรมากขึ้น ทําใหนักลงทุนหันมาลงทุนในหุนของบริษัทเพ่ิมขึ้น 

ทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานเพ่ิมขึ้น  

ราคาทองคําแทงในตลาดโลก มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดพลังงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ จูตะวิริยะ (2546) ท่ีพบวาราคา

ทองคํา มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ท้ังนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในชวงท่ีศึกษานั้นหากพิจารณาความสัมพันธระหวางราคาน้าํมัน

และราคาทองคําในตลาดโลก จะเห็นวามีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นถาราคา

ทองคํามีโอกาสหรือแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จะมีผลทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน

เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเพ่ิมขึ้นดวย  

4. บทสรุป 

จากผลการวิจัย จะชวยใหนักลงทุนมีความเขาใจความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจท่ี

มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงาน ซ่ึงปจจัย

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานในทิศทางเดียวกันคือ ถาปจจัย

ทางเศรษฐกิจดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

พลังงานเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน ไดแก ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ ดัชนีราคา

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones ราคาน้ํามันในตลาด Nymex และราคาทองคําแทง

ในตลาดโลก และปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานใน

ทิศทางตรงกันขามคือ ถาปจจัยทางเศรษฐกิจดังกลาวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลให

ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันขาม ไดแก ดัชนีราคา

ผูบริโภค และอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะชวยใหนักลงทุน

สามารถนําความสัมพันธท่ีไดไปใชในการพิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพ่ือเปนการเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทุน และนักลงทุนจะตองพิจารณาปจจัย

ดานอ่ืนๆควบคูไปดวย คือ ควรวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ไดแก วิเคราะหปจจัยทาง

เศรษฐกิจ วิเคราะหอุตสาหกรรม วิเคราะหบริษัท รวมถึงควรพิจารณาอัตราผลตอบแทนท่ีจะ

ไดรับ และควรกระจายความเส่ียงในการลงทุนรวมดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับผูทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะ 10 ตัวแปรอิสระท่ีเกี่ยวกับปจจัยทาง

เศรษฐกิจ คือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ 

ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones อัตราเงินปนผลตอบแทน อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากเฉล่ีย 3 เดือน อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันในตลาด 

Nymex อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก ซ่ึงยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆท่ีนาสนใจ

อีก เชน มูลคาซ้ือ-ขายสุทธิของนักลงทุนตางชาต ิอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือน อัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูยืมระหวางธนาคาร ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ เปนตน ดังนั้น

ขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัยครั้งตอไป ควรจะนําปจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ มาทําการวิเคราะห

เพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนตอนักลงทุนหรือผูสนใจในการลงทุน 
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2. สําหรับผูวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม

อ่ืนๆ เชน ดัชนีราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ดัชนีราคาหุนกลุมธุรกิจการเงิน โดย

นํามาศึกษา วิเคราะหและเปรียบเทียบกับดัชนีราคาหุนหมวดพลังงาน เพ่ือใหนักลงทุนได

เปรียบเทียบ และใชเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยได 
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพย 

หมวดธุรกิจการทองเทีย่วและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(Factors relating the stock prices index of tourism sector in Thailand index) 

ไอลดา ชอบเรียบรอย13

14 ภัทรณัชชา โชตคิุณากิตติ14

15 

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและ

สันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเอาปจจัยสําคัญท่ีมีความสัมพันธกับ

ดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการมาทําการศึกษาดวยกัน 4 ปจจัย ไดแก 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง อัตราเงินเฟอ 

และ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย โดยขอมูลท่ีนํามาทําการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary data) ซ่ึงเปนขอมูลหลักทรัพยจากบริษัทในหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนา

การ จํานวน 12 หลักทรัพยเก็บขอมูลรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึง เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ.2557 รวมท้ังส้ิน 65 เดือน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวจากฐานขอมูลใน

เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน

ในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร 

จากการวิเคราะหภาพรวมท้ังหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ พบวา ไมมี

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกจิการทองเท่ียวและสันทนาการ  

 จากการวิเคราะหแยกรายบริษัท พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย

หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการแยกรายบริษัทมากท่ีสุด คือ ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซ่ึงมีความสัมพันธจํานวน 9 บริษัท จากท้ังหมด 12 บริษัท โดยแบง

ออกเปนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ  ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 8 บริษัท และ 

ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับถัดมา คือ อัตราการเขาพักแรมของท้ัง

ประเทศไทย ซ่ึงมีความสัมพันธ จํานวน8 บริษัทโดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 6 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 

95 จํานวน 2 บริษัท ลําดับถัดมา คือ เหตุการณการชุมนุมทางการเมืองซ่ึงมีความสัมพันธ 

                                                             
14 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

15 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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จํานวน  3 บริษัท โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอย

ละ 99 จํานวน 2 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับสุดทาย คือ 

อัตราเงินเฟอ ซ่ึงมีความสัมพันธ จํานวน 2 บริษัท โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 1 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 

95 จํานวน 1 บริษัท  

Abstract 

This study is focused on the factors relating to the stock prices of tourism sector in 

the stock exchange of Thailand. The objective is to study factors that relating to the stock 

prices of tourism includingSET index, Politics protest, Inflation rate and Occupancy hotel 

and resort rate around Thailand.  This study is based on monthly data since January 2009 to 

May 2014 totally 65 months from the stock prices of tourism companies totally 12 stocks. 

Pearson correlation was employed to analyze the data. 

As the result of overall tourism sector analysis, it found that there was no 

relationship between  stock prices and the economic factors. 

As the result of each company analysis, it found that the most related with stock 

prices of tourism factor is the SET index including 9 stocks from totally 12 stocks, divided 

into 8 stocks significantly at  0.01 level and 1 stock significantly at 0.05 level. Next is 

occupancy hotel and resort rate including 8 stocks from totally 12 stocks, divided into 6 

stocks significantly at 0.01 level and 2 stocks significantly at 0.05 level,followed by politics 

protest including 3 stocks from totally 12 stocks, divided into 2 stocks significantly at 0.01 

level and 1 stock significantly at 0.05 level. And the last is inflation rate including 2 stocks 

from totally 12 stocks divided into 1 stock significantly at 0.01 leveland 1 stock significantly 

at 0.05 level. 
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บทนํา 

 

 จากการสํารวจสถิติจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศไทย โดยสํานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง ตั้งแต ป พ.ศ.2545 – 2556 พบวาในชวงระยะเวลาดังกลาว มีปจจัยตางๆเขามากระทบตอ

ภาคการทองเท่ียว  อยางตอเนื่องมาโดยตลอด ไมวาจะเปน ปญหาภัยธรรมชาติ เหตุการณสึนามิ 

ในปลายป พ.ศ.2547 หรือเหตุการณมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 สถานการณความไมสงบทาง

การเมืองในประเทศ ท่ีมีมาตอเนื่องยาวนานตั้งแต ป พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนการชุมนุมของกลุมแนว

รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ(นปช.) การชุมนุมนั้นไดส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2554 

เหตุการณตางๆไดสงบลงแตยังคงเกิดความขัดแยงภายในประเทศเรื่อยมา จนกระท่ังเกิดการ

ชุมนุมครั้งใหญของ คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเปน

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข(กปปส.)ในชวงป พ.ศ.2556-

2557 เหตุการณโรคระบาดท่ีเกิดขึ้นครั้งใหญท่ีสําคัญของโลก ในชวงเวลาดังกลาว คือ โรค 

SARS ในป พ.ศ. 2546 และโรคไขหวัดใหญ 2009 ในปพ.ศ. 2552 ซ่ึงรวมถึงปจจัยภายนอกท่ีมี

ผลกระทบตอภาคการทองเท่ียว ตัวอยางเชน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก วิกฤตสถาบัน

การเงินในสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2551  แมการขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียวจาก

ตางประเทศจะหดตัวลงเม่ือประเทศไทยมีเหตุการณไมปกติ แตภาคธุรกิจการทองเท่ียวของ

ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว

เสมอ 
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 จากกราฟแสดงถึงการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและ

สันทนาการ ในชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษาและเกิดเหตุการณตางๆท่ีเขามากระทบตอราคา

หลักทรัพย ซ่ึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนา

การในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีท้ังปจจัยจากภายนอกและภายในประเทศ ปจจยัภายนอก

ท่ีมีความสัมพันธตอหมวดธุรกิจนี้ ตัวอยางเชน  ความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคา

น้ํามันท่ีสูงขึ้น เปนตน ทําใหนักทองเท่ียวมีการใชจายดานการทองเท่ียวอยางระมัดระวัง การ

แขงขันดานการทองเท่ียวท่ีสูงขึ้นหลังจากท่ีหลายประเทศโดยเฉพาะในทวปีเอเชียมีการเปดประเทศ 

มีการสรางจุดขายและแรงดึงดูดใจจากนักทองเท่ียวทําใหเกิดความสะดวกและงายตอการทองเท่ียว 

ปจจัยภายในประเทศ ดานอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ียของธนาคาร ดานการเมืองซ่ึงทําใหเกิด

เหตุการณการชุมนุมประทวง สงผลกระทบท่ีรุนแรงตามกันเปนลูกโซ เนื่องจากรัฐบาลเปนผู

กําหนดนโยบายโดยตรงตอเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการกําหนดอัตราภาษี การสงเสริมการลงทุน การ

หาตลาดตางประเทศ หากนโยบายของรัฐบาลเปล่ียนแปลงยอมมีผลตอการลงทุนในตลาด

หลักทรัพยได ทําใหนักลงทุนเกิดความไมม่ันใจ เนื่องจากความเช่ือม่ันในเศรษฐกจิและความม่ันคง

ภายในประเทศถือเปนปจจัยท่ีสําคัญมาในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผูจัดทําจงึ

มุงศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนา

การในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษาใน 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของ คือ 1) ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2) เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 3) อัตราเงินเฟอ และ 4) 

อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย การเลือกทําการศึกษาใน 4 ปจจัยนี้ เนื่องจากเปนปจจัย

หลักๆท่ีมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ การศึกษาใน

ครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรท่ีกําหนดทิศทางราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การทองเท่ียวและสันทนาการและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยหมวด

ธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ  

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TOURISM) กับ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET)  เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) อัตราเงินเฟอ (INFLATION) และอัตราการ

เขาพักแรมของท้ังประเทศไทย(HOTEL) 
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สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐาน 1 

 H0: ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

H1: ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

สมมติฐาน 2 

 H0: เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

H1: เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย

หมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

สมมติฐาน 3 

 H0: อัตราเงินเฟอ (INFLATION) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

ทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

H1: อัตราเงินเฟอ (INFLATION) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

ทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

สมมติฐาน 4 

 H0: อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย (HOTEL) ไมมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

H1: อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย (HOTEL) มีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) 

ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)จากหลักทรัพยหมวด

ธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ จํานวน 12 หลักทรัพย โดยใชขอมูลราคาปดรายเดือน 

จํานวน 65 เดือนตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สําหรับปจจัยท่ี

นํามาศึกษา ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  เหตุการณการชุมนุมทาง

การเมือง (PROTEST)อัตราเงินเฟอ (INFLATION) และ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศ

ไทย (HOTEL) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.ทําใหทราบถึงขอมูลท่ีเก่ียวของท่ีสงผลตอการเคล่ือนไหวของราคาหลักทรัพย

หมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 

 2. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหไดเปรียบคูแขงขัน 

นิยามศัพท 

1.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพยท่ี

เปนเครื่องมือบงช้ีระดับราคา แนวโนมของตลาดหุนโดยรวม หรือท่ีเปนท่ีรูจักในช่ือSET 

INDEXเปนการคํานวณระดับราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉล่ีย ณ 

วัน หรือ เวลาใดเวลาหนึ่ง เทียบกับวันฐาน คือ วันท่ี 30 เม.ย.2518 (เปนวันแรกท่ีตลาด

หลักทรัพยเริ่มเปดดําเนินการซ้ือขาย) 

2.ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) หมายถึง 

ราคาหลักทรัพยของธุรกิจทางดานการทองเท่ียวและสันทนาการท่ีเคล่ือนไหวอยูในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงในปจจุบัน(ณ วันท่ี 18 มี.ค.2558)มีท้ังส้ิน 12 หลักทรัพย 

3. เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) หมายถึง ชวงเวลาท่ีมีการชุมนุมทาง

การเมือง  ของกลุมผูมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันทางการเมืองและกอใหเกิดความแตกแยกอยาง

รุนแรงในสังคมไทย โดยการศึกษาผลกระทบในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตนตั้งแตภายหลังการผลการ

ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงนาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ หัวหนา

พรรคประชาธิปตย ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 

โดยเหตุการณไดสงบลงจากการปฏิวัติรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยการนาํ

ของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการกองทัพบก ในขณะนั้น 

4.อัตราเงินเฟอ(INFLATION) หมายถึง อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาของป

ปจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปกอน หรืออัตราการเปล่ียนแปลงท่ีเปรียบเทียบระหวาง

ชวงเวลาท่ีตอเนื่องกันการวัดอัตราเงินเฟออาจวัดดวยดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index: 

PPI)หรือ ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI) หรือ GDP Deflator สวนภาวะเงิน

เฟอ หมายถึง ภาวะท่ีราคาสินคาและบริการโดยท่ัวไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงมีผล

ทําใหคาของเงินท่ีเราถืออยูลดลง (สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา, www.indexpr.moc.go.th, 

เมษายน 2555) 
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5.อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย(HOTEL) หมายถึง อัตราการเขาพักแรมของ

นักทองเท่ียวของคนในประเทศและชาวตางชาติท่ัวท้ังประเทศไทยซ่ึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

จากท่ีพักแรมของประเทศไทยท่ัวทุกภูมิภาค 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

เวน 1 บรรทัด 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาคนความเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การทองเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกทําการศึกษาท้ัง 12 

หลักทรัพยในหมวดธุรกิจ ไดมุงศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

 ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เปนตลาดซ่ึงมีราคาของหลักทรัพยท่ีสะทอนขอมูลขาวสารทุก

ประเภทอยางรวดเร็วถูกตองและท่ัวถึง ผลของขอมูลนั้นๆจะสะทอนถึงขอมูลขาวสารท่ี

ผูเกี่ยวของทุกฝายในตลาดไดรับรูขอมูลขาวสารเหลานั้น ตัวอยางเชน นักลงทุน บริษัท

หลักทรัพย กองทุน หรือแมกระท่ังผูบริหารของบริษัท ท้ังในระดับจุลภาคและมหภาค เปนตน 

ซ่ึงขอมูลนั้น อาจเปนท้ังขอมูลในอดีต ปจจุบัน และการคาดการณรวมกันของตลาดเกี่ยวกับ

เหตุการณท่ีมีทีทาวาจะเกิดในอนาคต หรืออาจเปนปจจัยพ้ืนฐานของหลักทรัพย เม่ือตลาด

ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนมีขาวสารขอมูลท่ีถูกตองเทาเทียมกัน กระบวนการทํา

กําไรในตลาดอยางไมเปนธรรม หรือการสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติ นั้น ก็จะไมสามารถ

เกิดขึ้นไดเลย โดยทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

 

ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกจิทองเท่ียว

และสันทนาการ  

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 

เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 

อัตราเงินเฟอ 

อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย 
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1) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับต่ํา หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลักทรัพยไดสะทอน

ขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นในอดีตเรียบรอยแลว ไมมีนักลงทุนคนใดสามารถนําราคาหลักทรัพยใน

อดีตมาพยากรณหรือวิเคราะหแนวโนมของราคาหลักทรัพยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได  

2) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับกลาง หมายถึง สภาวะท่ีราคาหลักทรัพยในตลาดนั้น

ไดสะทอนขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นโดยมีการเผยแพรตอสาธารณะอยางรวดเร็ว ถูกตองและ

ครบถวนเรียบรอยแลว การพยายามนําขอมูลท่ีเกี่ยวของท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับบริษัท จุลภาคหรือ 

มหภาคมาวิเคราะหแนวโนมในการลงทุนและพยากรณราคาหลักทรัพยท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ตัวอยางเชน การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน นั้น ไมสามารถกอใหเกิดกําไรเกินปกติได  

3) ตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับสูง หมายถึง ตลาดท่ีราคาหลักทรัพยในตลาดนั้นได

สะทอนขอมูลในทุกๆประเภทเปนท่ีเรียบรอยแลว ซ่ึงขอมูลกลุมนี้ เปนขอมูลท่ีประกอบไปดวย

ขอมูลซ่ึงนักลงทุนรับรูในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับต่ําและกลาง รวมกับขอมูลภายใน

ดวย ในตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับสูงนั้น จะไมมีนักลงทุนคนใดสามารถทํากําไรเกินปกติ

ได ไมวาจะเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกขององคกรก็ตาม 

การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน 

 แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน เปนแนวคิดท่ีมุงวิเคราะหปจจัยท่ี

เปนตัวกําหนดราคาหลักทรัพย อัตราผลตอบแทน และความเส่ียงจากการลงทุน ปจจัยพ้ืนฐาน

ตางๆดังกลาว ไดแก ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปจจัยดานภาวะอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของ และปจจัยท่ีเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน รวมท้ังฐานะทางการเงินของบริษัทผูออก

หลักทรัพย ดังนั้น วิธีวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐานจึงเปน การวิเคราะหภาวะ

เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษัทเพ่ือนํามาใชในการกําหนดมูลคาท่ี

แทจริงของหลักทรัพย  ซ่ึงการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน มีขั้นตอนท่ีสําคัญ 3 

ขั้นตอน คือ  

1) การวิเคราะหเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหจากการเปล่ียนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจนั้น

มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ตัวอยางเชน หลักทรัพยบางกลุมมีราคาลดลงเม่ือสภาพ

เศรษฐกิจชะลอตัว และราคาปรับตัวสูงขึ้นเม่ือมีการฟนตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น จะเห็นไดวา 

สภาพเศรษฐกิจท่ัวไปนั้นมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย โดยตัวช้ีวัดท่ีใชใน

การวิเคราะหภาวะทางเศรษฐกิจ เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ อัตราดอกเบ้ียท้ังในประเทศและตางประเทศ อัตราเงินเฟอ สภาวะสถานการณทาง

การเมือง ราคาน้ํามัน เปนตน  
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2) การวิเคราะหอุตสาหกรรม การเขาใจลักษณะเฉพาะและการเปล่ียนแปลงของ

อุตสาหกรรมนั้นมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุน เพราะเปนการจํากัดบริษัทท่ีนักลงทุนให

ความสนใจใหมีจํานวนลดลง โดยการเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมท่ีนักลงทุนสนใจ เราควร

พิจารณาแนวโนมของอุตสาหกรรมในระดับโลกกอนพิจารณาแนวโนมอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้น

ในประเทศนั้นๆ โดยท่ัวไปการเปล่ียนแปลงในการประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไป

ตามวัฏจักรของธุรกิจ คือ ในระยะเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจจะอยูในภาวะขยายตัว โดยท่ี

ธุรกิจจําเปนตองใชกลยุทธการตลาดเขามาสนับสนุนทําใหธุรกิจกาวเขาสูภาวะรุงเรือง ธุรกิจจะ

ดํารงอยูในภาวะรุงเรืองในชวงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็เขาสูภาวะถดถอย โดยอาจเกิดจาก

สาเหตุหลายประการ ตัวอยางเชน คูแขงมีสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกันหรือมี

คุณภาพสูงกวา ทําใหผูบริโภคมีความนิยมในสินคาของบริษัทนอยลง ซ่ึงหากไมปรับปรุงหรือ

แกไข ธุรกิจก็จะเขาสูภาวะตกต่ํา ซ่ึงอาจสงผลใหบริษัทเลิกกิจการได 

3) การวิเคราะหบริษัท ภายหลังจากท่ีผูลงทุนไดวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาถึงภาวะการลงทุน และประเภทของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีจะเลือก

ลงทุนแลว ในลําดับสุดทายของการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐานนั้น คือการ

วิเคราะหบริษัท โดยการวิเคราะหบริษัทเปนการศึกษา การคัดเลือกบริษัทท่ีควรลงทุนโดยแบง

การวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหจากตัวเลขท่ี

ปรากฏในงบการเงินของธุรกิจท่ีผานมา ซ่ึงโดยปกติจะใชเพียงเครื่องมือการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงินเปนหลัก และ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการประเมินระดับความสามารถของ

บริษัทในดานตางๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับตัวเลข 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศิริวัลย จูพัฒนกุล (2552) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีหมวดทองเท่ียว

และสันทนาการ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีหลักทรัพย

หมวดทองเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการศึกษา ผูวิจัยไดใช

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงใชขอมูลรายเดือนของราคาปดหลักทรัพย 14 หลักทรัพย

ในหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึง

เดือนมิถุนายน 2552 เปนจํานวน 60 เดือน ซ่ึงมีตัวแปรในการศึกษาแบงเปนตัวแปรตน คือ ดัชนี

ความเช่ือม่ันผูบริโภค (CCI), ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP),  อัตราเงินเฟอ (INF), กําไร

สุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ (PL), และ ดัชนี

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีตลาด
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หลักทรัพยหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) อยางมีนัยสําคัญ ไดแก ดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราเงินเฟอ โดยอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกับดัชนีหลักทรัพยหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) ไดแก ดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหมวด

ทองเท่ียวและสันทนาการ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

วิรัญญา โลหะผล (2553) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวด

การทองเท่ียวและสันทนาการ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอราคา

หลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการอีกท้ังเพ่ือเปนประโยชนสําหรับนักลงทุนหรือผู

ท่ีสนใจในการคาดคะเนแนวโนมการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยรวมท้ังเปนขอมูล

พ้ืนฐานในการประกอบการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพย ในการศึกษาผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยาง

ดวยกัน 3 บริษัท คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน), บริษัท แชงกรีลา โฮเต็ล 

จํากัด (มหาชน) และ บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีตัวแปรในการศึกษาแบงเปนตัวแปร

ตน คือ จํานวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศ อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด

การทองเท่ียวและสันทนาการ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืม

ลูกช้ันดี และเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง โดยขอมูลท่ีใชเปนขอมูลขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 

รวมท้ังส้ิน 90 เดือน จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียว

และสันทนาการไดแก อัตราการเปล่ียนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและ

สันทนาการ ซ่ึงมีผลตอราคาหลักทรัพยบริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและ

สันทนาการไดแก จํานวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศ

ไทย อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมลูกคาช้ันดี และเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง ณ ระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 99 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียว

และสันทนาการดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 

อัตราเงินเฟอ และ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทยโดยกลุมตัวอยางมีระยะเวลาท่ีใชใน
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การศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 65 เดือน 

ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลแบบรายเดือนโดยหลักทรัพยท่ีนํามาใชในการศึกษา มีดังนี้ 

ตัวยอหลักทรัพย 

ACD 

ชื่อบริษทั 

บริษัท เอเชีย คอรปอเรท ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 

ASIA บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) 

CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 

CSR บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน) 

DTC บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 

ERW บริษัท ดิ เอราวณั กรุป จํากดั (มหาชน) 

GRAND บริษัท แกรนดแอสเสท โฮเทลสแอนดพรอพเพอรตี้ จํากัด(มหาชน) 

LRH บริษัท ลากูนา รีสอรทแอนด โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) 

MANRIN บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จาํกัด (มหาชน) 

OHTL บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน) 

ROH บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

SHANG บริษัท แชงกร-ีลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) 

  

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้ 
 

ขอมูล ที่มา 

ราคาปดรายเดือนของหลักทรัพย 

ในหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนา

การ 

ขอมูลจาก SETSMART Enterprise 

ผานเครือขาย www.rsu.ac.th 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลจาก SETSMART Enterprise 

ผานเครือขาย www.rsu.ac.th 

เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง ขอมูลจากศูนยขอมูลติดตามสถานการณ 

ความรุนแรงทางการเมือง 

 sites.google.com/site/violenceindicator/ 

อัตราเงินเฟอ ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 

อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

www.bot.or.th 
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วิธีการวิเคราะหคือ  

 ขั้นท่ี 1 ทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนเพ่ือเปนการสรุปลักษณะของขอมูลกลุมตัวอยาง 

ท่ีนํามาวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 ขั้นท่ี 2 หาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนา

การ กับ ตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร โดยหาความสัมพันธภาพรวมท้ังกลุมอุตสาหกรรม

และแยกรายบริษัท โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ สหสัมพันธอยางงาย (Simple 

Correlation) ดวยวิธี Pearson Correlation ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 ซ่ึงเปนการใหโปรแกรม

ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณแตละคู และกําหนดแนวทางในการวิเคราะห

เชิงพรรณนา โดยการนําขอมูลท่ีวิเคราะหมาอธิบายความสัมพันธ 

ผลการวิจัย 

ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับดัชนีราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”โดย

ปจจัยท่ีนํามาศึกษา ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)  เหตุการณการ

ชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) อัตราเงินเฟอ (INF) และ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศ

ไทย (HOTEL) ไดแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คือการทดสอบสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) และ การวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlations) ดวยวิธี 

Pearson Correlation โดยทําการศึกษาท้ังหมวดธุรกิจและแยกรายบริษัท 

ตารางการแสดงคาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) 

ตัวแปร 
จํานวน

ขอมูล 
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย 

สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกจิ

การทองเท่ียวและสันทนาการ 
780 .00 750.00 65.4951 138.63196 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 
780 431.50 1597.86 1050.1287 312.13661 

อัตราเงินเฟอ 780 -4.40 4.30 2.2895 1.89147 

อัตราการเขาพักแรม 

ของท้ังประเทศไทย 
780 34.40 74.50 56.6440 8.52331 
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ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM) มีคาเฉล่ีย 

65.4951 คาต่ําสุด 0 คาสูงสุด 750 และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 138.63196  คาตัวแปรอิสระ

ไดแก 1) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) มีคาเฉล่ีย 1055.1287จุด คาต่ําสุด 

431.50 จุด คาสูงสุด 1597.86  จุด และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 315.1366 2) อัตราเงินเฟอ

(INF) มีคาเฉล่ีย 2.2895 คาต่ําสุด -4.40 คาสูงสุด 4.30 และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.89147 

3) อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย(HOTEL) มีคาเฉล่ีย 56.6440 คาต่ําสุด 34.40 

คาสูงสุด 74.50 และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.52331 

 

ตารางการวิเคราะหสหสัมพันธ แบบวิเคราะหภาพรวมหมวดธุรกจิการทองเท่ียวและสันทนา

การ 
 

 

ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย 

แหงประเทศไทย 

เหตุการณ 

การชุมนุม 

ทางการเมือง 

อัตรา 

เงินเฟอ 

อัตราการ 

เขาพักแรมของ

ทั้งประเทศไทย 

ราคาหลักทรัพย

รวมทั้งหมวดธุรกิจ

การทองเที่ยวและ

สันทนาการ 

Pearson Correlation .055 .030 .002 .028 

Sig. (2-tailed) .121 .411 .501 .372 

 จํานวนขอมูล 780 780 780 780 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

สมมติฐาน 1 

จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพันธระหวาง ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการ

ทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed 

พบวามีคาเทากับ 0.142 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 สรุปไดวา ยอมรับสมมติฐาน

H0 และ ปฏิเสธ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(SET)ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ

(TOURISM) 
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สมมติฐาน  2 

จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพันธระหวาง ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการ

ทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) จาก

การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed 

พบวามีคาเทากับ 0.509 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 สรุปไดวา ยอมรับสมมติฐาน 

H0 และปฏิเสธสมมติฐานH1ซ่ึงหมายความวา เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) 

ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) 

สมมติฐาน  3 

จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการ

ทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และอัตราเงินเฟอ(INF) จากการทดสอบความมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed พบวามีคาเทากับ 0.961 

ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 สรุปไดวา วา ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ

สมมติฐานH1ซ่ึงหมายความวาอัตราเงินเฟอ(INF) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวด

ธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) 

สมมติฐาน 4 

 จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพันธระหวาง ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการ

ทองเท่ียวและสันทนาการ(TOURISM) และอัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย(HOTEL) 

จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed 

พบวามีคาเทากับ 0.372 ซ่ึงมีคามากกวาท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 สรุปไดวา ยอมรับสมมติฐาน 

H0  และ ปฏิเสธ สมมติฐานH1  ซ่ึงหมายความวา อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย

(HOTEL) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ

(TOURISM) 

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlations Analysis) รายบริษัท 

หลักทรัพย SET PROTEST INF HOTEL 

ACD **   * 

ASIA **   ** 

CENTEL **   ** 

CSR **  **  

DTC **   ** 

ERW **  * ** 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

393 

 

GRAND     

LRH  ** **  

MANRIN **   ** 

OHTL *   * 

หลักทรัพย SET PROTEST INF HOTEL 

ROH     

SHANG ** *  ** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและ

สันทนาการ และ ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบท่ีสําคัญ 4 ปจจัย คือ ดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) อัตราเงินเฟอ

(INF) และ อัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย(HOTEL)สรุปผลไดดังนี้ 

 จากการวิเคราะหภาพรวมท้ังหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ พบวา ไมมี

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ  

 จากการวิเคราะหแยกรายบริษัท พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธกับราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการแยกรายบริษัทมากท่ีสุด คือ ดัชนีราคา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) ซ่ึงมีความสัมพันธจํานวน 9 บริษัท จากท้ังหมด 12 

บริษัท โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 

จํานวน 8 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับถัดมา คือ อัตรา

การเขาพักแรมของท้ังประเทศไทย(HOTEL) ซ่ึงมีความสัมพันธ จํานวน 8 บริษัท โดยแบง

ออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 6 บริษัท และ 

ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 2 บริษัท ลําดับถัดมา คือ เหตุการณการชุมนุมทาง

การเมือง(PROTEST)  ซ่ึงมีความสัมพันธ จํานวน  3 บริษัท โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 2 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับสุดทาย คือ อัตราเงินเฟอ ซ่ึงมีความสัมพันธ จํานวน  2 บริษัท 

โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 1 

บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 หากพิจารณาจากภาพรวมของท้ังหมวดธุรกิจพบวา ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และ ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการไมมีความสัมพันธ

กัน อาจเนื่องมาจากแตละบริษัทในหมวดธุรกิจทองเท่ียวและสันทนาการมีลักษณะท่ีแตกตาง

กันมีคาความสัมพันธไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงทําใหการประมวลผลอาจมาไมชัดเจน 

แตเม่ือพิจารณาจากรายบริษัท พบวา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ัน

รอยละ 99 จํานวน 8 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท จากท้ังหมด 

12 บริษัท คิดเปนรอยละ 75 อธิบายไดวา โดยปกติการเพ่ิมขึ้นของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จะทําใหนักลงทุนเกิดความเช่ือม่ันวา เศรษฐกิจเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ซ่ึง

เม่ือเศรษฐกิจดีขึ้น การเดินทางทองเท่ียวก็จะเพ่ิมขึ้นตาม สงผลใหธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการ

ทองเท่ียวมีรายไดเพ่ิมขึ้น ทําใหนักลงทุนตองการท่ีจะเขามาลงทุนในบริษัทท่ีเกี่ยวของ 

สอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐานดานการวิเคราะหเศรษฐกิจ 

กลาวคือ ภาวะทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย เชน หลักทรัพยบางกลุมมีราคา

ลดลงเม่ือสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาปรับตัวสูงขึ้นเม่ือมีการฟนตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น 

ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการในบริษัทท่ีมีความสัมพันธกับดัชนี

ราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวขึ้นลงตามทฤษฎี และจากผลการศึกษาพบวา 

ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การทองเท่ียวและสันทนาการขัดแยงกับผลการวิจัยในอดีตของ ศิริวัลย จูพัฒนกุล (2552) คือ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET)มีความสัมพันธตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย

หมวดทองเท่ียวและสันทนาการ 

เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง และ ราคา

หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการในภาพรวมท้ังหมวดธุรกิจ พบวา ไมมี

ความสัมพันธกัน เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองภายในของประเทศไทยทําให

เกิดการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายครั้งในชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา โดยปกติเม่ือเกิดเหตุการณ

ความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้น นักทองเท่ียวชาวตางชาติเกรงกลัวถึงความไมปลอดภัยท่ีจะ

เกิดขึ้น ทําใหเกิดการตัดสินใจเดินทางเขามาในประเทศไทยลดลง สงผลกระทบทางลบตอ

อัตราการเขาพักแรม ไมสอดคลองกับทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในระดับกลาง กลาวคือ 

สภาวะท่ีราคาหลักทรัพยในตลาดนั้นไดสะทอนขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นโดยมีการเผยแพรตอ
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สาธารณะอยางรวดเร็ว  แตจากผลการวิจัยพบวา เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง ไมมี

ความสัมพันธตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ ท้ังนี้อาจเกิดจาก

บริษัทท่ีนํามาวิเคราะหนั้นอาจไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เนื่องจากเปนบริษัทท่ี

มีขนาดใหญ มีโรงแรมในเครือมากมาย และเปนธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงในตางประเทศทําให

นักทองเท่ียวยังคงเช่ือม่ันในความปลอดภัยจากการเขาพักโรงแรมในเครือบริษัทในหมวดธุรกจิ

การทองเท่ียวและสันทนาการ อีกท้ังในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน

เศรษฐกิจ เพ่ือใหนักลงทุนยังคงมีความเช่ือม่ันในการลงทุนในประเทศไทย แตจากผลการศึกษา

แยกรายบริษัทพบวา มี 2 บริษัทท่ีมีความสัมพันธกับเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง อาจเกิด

จาก บริษัทนั้นๆไดรับผลกระทบจากการชุมนุม จากผลการวิจัยในภาพรวมนั้นแสดงใหเห็นวา 

เหตุการณการชุมนุมทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการ

ทองเท่ียวและสันทนาการมากนักสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ วิรัญญา โลหะผล 

(2553) ท่ีไดทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนา

การ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา เหตุการณการชุมนุมทางการเมืองไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของ

บริษัทในหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ 

อัตราเงินเฟอ 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอ และราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การทองเท่ียวและสันทนาการภาพรวมท้ังหมวดธุรกิจ พบวา ไมมีความสัมพันธกัน สอดคลอง

กับทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพ้ืนฐาน ในดานการวิเคราะหเศรษฐกิจ กลาวคือ 

โดยปกติถาเศรษฐกิจอยูในภาวะเงินเฟอ ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้น ทําใหอํานาจ

ในการซ้ือของผูบริโภคลดลง สงผลกระทบตอกําไรของบริษัท รวมถึงภาคธุรกิจการทองเท่ียว

และการโรงแรม อัตราการทองเท่ียวลดลง นักลงทุนจะวิเคราะหวา ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ

การทองเท่ียวและสันทนาการจะลดลงตามไปดวย อันเนื่องมาจากผลกําไรท่ีลดลง แตหากมอง

ในมุมการวิเคราะหแยกรายบริษัท พบวามี 3 บริษัท จาก 12 บริษัทท่ีมีความสัมพันธกับอัตรา

เงินเฟอ อาจเกิดจาก อัตราเงินเฟอในชวงเวลาท่ีทําการศึกษา สงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย

ของธุรกิจนั้นๆ ซ่ึงขัดแยงกับผลการวิจัยในอดีตของ ศิริวัลย จูพัฒนกุล (2552) ท่ีไดทําการศึกษา

เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงผลการวิจัยในอดีตปรากฏวา 

อัตราเงินเฟอ(INF)มีความสัมพันธตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยหมวดทองเท่ียวและสันทนา

การ(TOURISM) อยางมีนัยสําคัญในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ กาญ

จนวดี วิบูลยพานิช (2547) ท่ีไดทําการศึกษา เรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลตอดัชนีราคา

หลักทรัพย ซ่ึงผลการวิจัยในอดีตปรากฏวา อัตราเงินเฟอมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันขามกับ
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มูลคาดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยและสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ ปรียานุช 

เหมือนขาว (2555) ท่ีไดทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจัยในอดีตปรากฏวา อัตราเงินเฟอไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีสงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย 

 

อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราการเขาพักแรมของท้ังประเทศไทยและ

ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการภาพรวมท้ังหมวดธุรกิจ พบวา ไมมี

ความสัมพันธกัน อาจเนื่องมาจากแตละบริษัทมีคาความสัมพันธไมไดเปนไปในทิศทาง

เดียวกันจึงทําใหการประมวลผลอาจมาไม ชัดเจน ไมสอดคลองกับทฤษฎีตลาดท่ี มี

ประสิทธิภาพในระดับกลาง กลาวคือ สภาวะท่ีราคาหลักทรัพยในตลาดนั้นไดสะทอนขอมูล

ขาวสารท่ีเกิดขึ้นโดยมีการเผยแพรตอสาธารณะอยางรวดเร็ว ถาพิจารณาภาพรวมท้ังหมวด

ธุรกิจจะสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ วิรัญญาโลหะผล (2553) ท่ีไดทําการศึกษา เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา อัตรา

การเขาพักแรมของท้ังประเทศไทยไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทในหมวดการทองเท่ียว

และสันทนาการ 

การพิจารณาเปนรายบริษัทพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความ

เช่ือม่ันรอยละ 99 จํานวน 6 บริษัท และ ณ ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 จํานวน 2 บริษัทจาก

ท้ังหมด 12 บริษัท คิดเปนรอยละ 66.67 อาจเนื่องมาจากประเทศไทยเปนจุดหมายหนึ่งท่ี

นักทองเท่ียวใหความสนใจท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียว อีกท้ังภาครัฐบาลของไทยใหความสําคัญ

ในภาคการทองเท่ียว เนื่องจากเปนภาคธุรกิจท่ีทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนลําดับตนๆ จึง

ทําใหมีการประชาสัมพันธและประเทศไทยนั้นมีขอไดเปรียบดานยุทธศาสตรของการทองเท่ียว 

มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อีกท้ังในชวงฤดูกาลทองเท่ียวมีอัตราการเขาพักแรม

เปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทท่ีมีความสัมพันธไดรับผลกําไรอันเกิดจากการเขาพักมากขึ้น เม่ือ

ผลประกอบการเปนไปในทิศทางท่ีดี นักลงทุนจึงใหความสนใจและตองการท่ีจะเขามาลงทุน

ในบริษัทท่ีเกี่ยวของ สงผลใหราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการปรบัตวั

สูงขึ้น 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศกึษาคร้ังนี ้

 ผลท่ีไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นไดวาการวิเคราะหภาพรวมท้ังหมวดธุรกิจ ปจจัย

ท้ัง 4 ท่ีนํามาศึกษาไมมีความสัมพันธกับหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการ 
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จึงทําใหเห็นวา ภาพรวมหากจะตัดสินใจลงทุนนั้น ควรวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจาก

ปจจัยดังกลาวในการวิเคราะหกอนการตัดสินใจลงทุน แตหากวิเคราะหแยกรายบริษัท ในบาง

ปจจัยอาจมีความสัมพันธกับบางบริษัท ดังนั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ปจจัยท้ัง 

4 ท่ีนํามาศึกษา จะใชไดเฉพาะบางบริษัท ผูท่ีสนใจลงทุนในหมวดธุรกิจนี้ อาจตองวิเคราะห

แยกเปนเฉพาะรายบริษัท จึงจะเปนขอมูลท่ีใชไดเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาในคร้ังตอไป 

การศึกษาในครั้งนี้ ทําการเก็บขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึง

เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 จํานวน 65 เดือน เปนขอมูลในการวิเคราะห ซ่ึงอาจทําใหการ

วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอหมวดธุรกิจการทองเท่ียวและสันทนาการไมชัดเจนใน

การศึกษาครั้งตอไปอาจใชขอมูลเปนรายวันหรือรายสัปดาห เพ่ือหาความสัมพันธและ

เปรียบเทียบผลการศึกษาวาจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อีกท้ังปจจัยท่ีนํามาศึกษาเปน

เพียงปจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของมา

พิจารณา ท้ังปจจัยภายนอกในดานอ่ืนๆ เชน ปจจัยทางดานตางประเทศจํานวนนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางเขามาในประเทศไทย ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ การจัดโครงการกระตุนการ

ทองเท่ียวตางๆ และปจจัยภายในของบริษัท เชน ปจจัยพ้ืนฐาน งบการเงินของบริษัท การทํา

การตลาดของบริษัท และอาจรวมไปถึงปจจัยทางเทคนิคมาวิเคราะหดวย เนื่องจากในการลงทุน 

จําเปนตองมีความรอบรูและมีขอมูลในหลายๆดานเพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุน 

 

 

 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

398 

 

บรรณานุกรม 

กรมการทองเท่ียว, พ.ศ.2558.เขาถึงไดจาก 

http://www.tourism.go.th 

จักรพันธ รัตนกูล. “ ปจจยัท่ีสงผลกระทบทางลบตอการเดนิทางทองเท่ียวภายในประเทศของ

นักทองเท่ียวชาวไทย ” รายงานการคนควาอิสระคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2555.  

เซ็ทสมารท, พ.ศ.2558. เขาถึงไดจาก 

http://www.setsmart.com ผานเครือขาย http://www.rsu.ac.th 

ดารินี ตัณฑวิเชฐ. หลักและนโยบายการลงทุน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2535. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย. พิมพครั้งท่ี 20. 

กรุงเทพมหานคร  : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2557. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, พ.ศ.2558เขาถึงไดจาก 

http://www.set.or.th 

ธนาคารแหงประเทศไทย, พ.ศ.2558 เขาถึงไดจาก 

http://www.bot.or.th 

ปรียานุช เหมือนขาว. “ ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ” 

วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. 

พราวทัศน ฐิติฉัตรชัย. “ ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบกับดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ” รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. 

เพชรี ขุมทรัพย. หลักการลงทุน. พิมพครั้งท่ี 11. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2540. 

ลลิตา เอ้ืออํานวยชัย. “ ผลกระทบของเหตุการณทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นระหวางป พ.ศ. 2551-

2553  

ตออัตราสวนทางการเงิน ” รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554. 

วิรัญญา โลหะผล. “ ปจจัยท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเท่ียวและสันทนาการ ” 

รายงานการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2553. 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

399 

 

ศิริวัลย จูพัฒนกุล. “ ปจจัยท่ีมีผลตอดัชนีหลักทรัพยหมวดทองเท่ียวและสันทนาการ ” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2552. 

ศูนยขอมูลติดตามสถานการณความรนุแรงทางการเมือง, พ.ศ.2557เขาถึงไดจาก

https://sites.google.com/site/violenceindicator 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน, พ.ศ.2552เขาถึงไดจาก 

http://www.tsi-thailand.org 

สภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย, พ.ศ.2556เขาถึงไดจาก 

http://www.thailandtourismcouncil.org 

อัญญา ขันธวิทย . กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพมหานคร :  

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด(มหาชน), 2545. 

อัญญา ขันธวิทย. การวิเคราะหความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย. กรุงเทพฯ :  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2547. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

400 

 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนยิายแปลภาษาจีนของลูกคา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร   

FACTORS AFFECT DECISION MAKING OPTIONS OF CUSTOMERS 

IN THE PURCHASE OF TRANSLATED CHINESE NOVEL IN BANGKOK AREA 

พัณณชิตา ธนวีรกิตติโชติ1 ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร2 

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

 

บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยท่ีศึกษาประกอบไปดวยปจจัยสวนบุคคล สวน

ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 จากลูกคาท่ีเคยซ้ือหนังสือ

นิยายแปลภาษาจีนและอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเปน

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหคา

สหสัมพันธของเพียรสันในการทดสอบสมมติฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ประกอบ

อาชีพ เปนพนักงาน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียต่ํากวา 10,000 บาท ดานปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด ใหความสําคัญกับช่ือเสียงของนิยาย นักเขียนและนักแปล ราคาท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพหนังสือ  รานหนังสืออยูในทําเลท่ีดี และส่ือตางๆ ของรานมีความนาสนใจ ในดานการ

ตัดสินใจผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนจากการตองการความเพลิดเพลิน 

นักเขียนนักแปลและสํานักพิมพท่ีมีช่ือเสียง ราคาไมแพง หนังสือวางแผงสมํ่าเสมอ และคุณภาพของ

นักเขียนและนักแปล การทดสอบสมมติฐานปจจัย     สวนบุคคลพบวาเพศ และระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีน      ท่ีไมแตกตางกัน อายุ อาชีพ 

และรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีน    ท่ีแตกตางกัน ใน

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับทุก  ๆดาน 

 

คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, หนังสือนิยายแปลภาษาจีน 

   
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ผูอํานวยการสํานักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต  
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ABSTRACT 

 The  objective  of  this  research is to study factors that affect decision 

makingoptions of  customers in the purchase of translated Chinese novels in 

Bangkok area. Studied factors included personal factors, marketing mix, and 

decision making in the purchase of translated Chinese novels, using a 

questionnaire as a tool to collect the data from December 2014 to April 2015 from 

customers who bought translated Chinese novels and lived in Bangkok. The data 

was analyzed using descriptive statistics, and the result was presented in a 

percentage, mean, and standard deviation, as well as applying one-way ANOVA 

and Pearson’s Correlation Analysis in the hypothesis test. 

 The study reveals that most of the questionnaire’s respondents were 

females aged between 21-30 years old, whose occupations are office employees 

with a bachelor degree, and whose average income is lower than 10,000 Baht. 

Regarding the marketing mix factor, the respondents focused on the reputation of 

novels, writers, and translators, the price that is appropriate with the quality of a 

novel, conveniently located book shops, and interesting media in the shop. 

Concerning the decision making, the questionnaire’s respondents chose the buy 

translated Chinese novels based on pleasure, the reputation of writers, translators, 

and publishers, reasonable prices, regular releases to the market, and the quality of 

writers and translators. About the personal factors test, it reveals that gender and 

different levels of education do not affect the decision making differently in the 

purchase of translated Chinese novels. However, different ages, occupations, and 

incomes affect the difference of purchasing translated Chinese novels. For the 

marketing mix, all variables are positively related to every aspect. 

 Keywords: Decision Making Options, Translated Chinese Novel 
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บทนํา 

หนังสือนิยายก็เปนอีกหนึ่งส่ิงพิมพท่ีมีความนาสนใจมาก เพราะหนังสือนิยายเปน

หมวดหนังสือท่ีมีการตีพิมพมากท่ีสุด และมีผูบริโภคมากท่ีสุดเชนกัน ตลาดหนังสือแปลใน

ประเทศไทยเริ่มขยายตัวใหญมากยิ่งขึ้น เพราะสํานักพิมพจํานวนมากนิยมนําเอาหนังสือท่ีติด

อันดับขายดีในต างประเทศมาแปลและจํ าหนายในประเทศตลาดหนังสือแปลจาก

ภาษาตางประเทศในไทยถือวาเติบโตไดดี โดยเฉพาะหนังสือจากฝงยุโรป และหนังสือแปลจาก

ภาษาเกาหลีท่ีเปนกระแสนิยมอยางมาก แตหนังสือแปลจากภาษาจีนนั้นยังไมเปนท่ีนิยมมาก

นัก          เม่ือเปรียบเทียบกับภาษาอ่ืนท่ีกลาวไปขางตน ถึงแมวาประเทศไทยจะมีความ

คลายคลึงหลายอยางกับประเทศจีน เชน การดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ท่ีจะตองสอดแทรกลงไป

ในหนังสือนิยายแปลจีน ท่ีทําใหคนไทยคุยเคยกับ      ส่ิงเหลานั้นไดโดยงายก็ตาม แตตลาด

หนังสือนิยายแปลภาษา จีนในประเทศไทยก็ยังไมเปนท่ีนิยมมากนักซ่ึงอาจเปนผลมาจากปจจัย

หลายอยาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนประเด็นท่ีนาสนใจสามารถนําไป

วางแผนพัฒนา และปรับปรุงการผลิตหนังสือนิยายแปลภาษาจีนไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล 

ภาษาจีน 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือ

นิยายแปลภาษาจีน 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนท่ีแตกตางกัน 
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2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ 

สงเสริมการตลาดท่ีแตกตาง กันมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีน ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย  

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีน โดยใชตัวแปร

อิสระ 2 กลุมยอย คือปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายไดตอเดือน และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และใชตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษา จีนของลูกคาในกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะผูบริโภคท่ีซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีน จํานวน 400 คน ท่ีอาศัยในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

แจกแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

1. ทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีน เพ่ือ

นําไปปรับปรุงและผลิตหนังสือนิยายแปลภาษาจีนใหมีตรงกับความตองการของกลุมลูกคามาก

ท่ีสุด 

2. ทราบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยาย 

แปลภาษาจีน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดเปนแนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายหนังสือนิยายแปลภาษาจีน 

3. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคาใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําขอมูลมาวางแผนการผลิตและจัดจําหนายหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนไดอยาง มีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับนวนิยาย หนังสือนิยายถูกเขียนขึ้นดวยเหตุผลสองขอ นักเขียนบาง

ทานจะเขียนหนังสือนิยายท่ีใหความบันเทิงอยางเดียว ใหผูอานอานเพ่ือสรางความสนุกสนาน 

ลืมความเครียดท่ีเกิดขึ้นในชีวิตจริง เรียกวาหนังสือนิยายชวนฝน และนักเขียนบางทานจะเขียน

นิยายท่ีใหขอคิด สอดแทรกความรูลงไป เรียกวาหนังสือนิยายท่ีใหขอคิดหรือหนังสือนิยาย

ประเทืองปญญา จะใชภาษาท่ีละเอียดกวาเปนการชักนําใหผูอานเขาใจความจริงบางประการท่ี

ปจจัยสวนบุคคล 

     - เพศ 

     - อายุ  

     - อาชีพ  

     - ระดับการศึกษา 

        

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

หนังสือนิยายแปล 

ภาษาจีน 

 

     - ความตองการ  

     - ทางเลือก  

     - การประเมินทางเลือก  

     - การตดัสินใจ  

     - พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

     - ผลิตภัณฑ 

     - ราคา 

     - ชองทางการจดัจําหนาย  

       

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ผูเขียนตองการจะส่ือ โดยนิยายจะมีหลายองคประกอบดวยกัน เชน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก 

แกนของเรื่อง และบทสนทนา เปนตน  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตัวบุคคล ซ่ึงใน

งานวิจัยนี้จะประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ปจจัย

สวนบุคคลท่ีแตกตางกันนั้นอาจเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดวย  

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด ประกอบไปดวยปจจัย 4 ดาน คือ 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงส่ิงเหลานี้

จะเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวน การตัดสินใจซ้ือของลูกคา   

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ การเลือกและตัดสินใจซ้ือสินคาหรือ

บริการของลูกคานั้น จะเกิดขึ้นอยางมีกระบวนการ ลูกคาจะไมซ้ือสินคาทันทีท่ีเห็น เพราะตอง

มีการไตรตรองเสียกอนวาสินคาหรือบริการนั้นๆ จะคุมคากับเงินท่ีจายไปหรือตอบสนองความ

ตองการของตนเองไดหรือไมดวย ซ่ึงการจัดสินใจซ้ือนั้นจะมีกระบวนการหลักอยู 5 ขั้นตอน

ดวยกัน คือ การตระหนักถึงความตองการ การคนหาขาวสาร การประเมินทางเลือก การ

ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงสินคาหรือบริการบางประเภทอาจไมจําเปนตองมี

กระบวนการครบท้ัง 5 ขั้นตอนก็ได  

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมผูบริโภคเปนการ

แสดงออกเกี่ยวกับการซ้ือสินคาและบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจของ         แตละบุคคลท่ีมีอยูกอนแลวและมีสวนในการ

กําหนดใหมีพฤติกรรมตางๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สาวิกา ขุนราม (2550) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยาย 

ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผูอานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาเพศหญิงเปนเพศท่ีนิยม

อาน มากกวาเพศชาย ซ่ึงสวนมากมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา กลุมตัวอยางมากกวาหาสิบ
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เปอรเซ็นต ชอบอานนิยายเกาหลีแบบจบภายในเลมเดียว โดยชอบเนื้อหาแบบกุกกิ๊กเปนอันดับ

หนึ่ง ชอบเนื้อหาตลกขบขันเปนอันดับท่ีสอง และอันดับท่ีสามคือชอบเนื้อหาแบบรักโรแมน

ติก ผูอานนิยมเลือกอาน หนังสือนิยายเกาหลีจากรูปภาพหนาปกท่ีสวยงาม รองลงมาคือเห็นจาก

โปสเตอรประชาสัมพันธ ตามรานหนังสือ และชอบตัวละครจากซีรีสเกาหลีมากอน บุคคลท่ี

เปนผูสนับสนุนใหเลือกอาน นิยายเกาหลีมากท่ีสุดคือเพ่ือนสนิท และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายประเภท เกาหลีในระดับมากคือสวนของปจจัยทางการตลาด ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ  เห็นแลวชอบการออกแบบ โดยรวมของรูปเลม หนาปกเปนรูปวาด 

ภาพประกอบมีความสวยงาม มีการจัดหนาท่ีอานงาย                    จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือในระดับมากท่ีสุด ปจจัยดานราคา ราคาขายเปรียบเทียบกับคุณภาพของหนังสือคุณภาพของ

นักเขียน/ นักแปล และของท่ีระลึกท่ีได เชน ท่ีคั่นหนังสือมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 

ปจจัยด านสถานท่ีจัดจํ าหน าย  ดานรานขายหนังสือตั้ งอยู ในทําเลท่ีเหมาะสม เชน 

หางสรรพสินคา                       ดานรานหนังสือมีการโชวหนังสือใหม สรางการจดจําใหกับ

ลูกคาไดเปนอยางดี และความนาเช่ือถือของราน      ก็มีผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือในระดับ

มากเชนกัน ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณาผานส่ือตางๆ การประชาสัมพันธ 

การขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรงมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก   

พรกวินทร ตังควิเวชกุล แสงสินชัย (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกซ้ือหนังสือสําหรับเด็กอายุ 6 - 11 ป ของผูปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุม

ตัวอยางเปน ผูปกครองของเด็กอายุ    6 - 11 ปท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศ หญิงและมีความสัมพันธเปนแมของเด็กอายุ 6 - 11 ป อายุระหวาง 

31 - 40 ป มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เปนลูกจางหรือพนักงานบริษัท และมีรายไดระหวาง 

5,000 – 10,000 บาท โดยกลุมตัวอยางเปดรับขาวสารเกี่ยวกับหนังสือสําหรับเด็กจาก

หนังสือพิมพมากท่ีสุด รองลงมาคือจากปายโฆษณาและจากส่ือโทรทัศน ในดานพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือนั้น    กลุมตัวอยางจะซ้ือหนังสือสําหรับ เด็กเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2-3 เลม ในราคา

ระหวาง 20-40 บาท และซ้ือจากในรานหนังสือ โดยจะซ้ือหนังสือสําหรับเด็กประเภทความรู

ท่ัวไปมากท่ีสุด รองลงมาคือหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร เพราะจะชวยเพ่ิมความรูรอบตัวใหกบั

เด็กไดมากท่ีสุด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือสําหรับเด็ก กลุมตัวอยางจะให
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ความสําคัญกับเนื้อเรื่องของหนังสือมากท่ีสุด ราคามีอิทธิผลในการตัดสินใจในระดับมาก และ

เห็นวาหนังสือสําหรับเด็กในปจจุบันมีราคาแพงเกินไป มักซ้ือหนังสือในรานท่ีมีหมวดหนังสือ

สําหรับเด็กและปจจัยการสงเสริมการขายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดก็คืออันดับหนังสือขายดี  

สมภพ ตะเภาพงษ (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคหนังสือ 

แปลประเภท   นวนิยายของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุมตัวอยางเปนวัยรุนอายุ

ระหวาง 15 – 24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 

20 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ีย 6,900 บาท กลุมตัวอยางจะซ้ือหนังสือนิยายเฉล่ีย 

7 เลมตอป ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุมคือ กลุมท่ีซ้ือนิยายมากกวาคาเฉล่ียและอีก

กลุมคือกลุมท่ีซ้ือ หนังสือน้ํากวาคาเฉล่ีย โดยกลยุทธทางการตลาดสําหรับกลุมท่ีมีการซ้ือนอย

กวาคาเฉล่ีย ก็คือให สํานักพิมพขายหนังสือแปลนวนิยายแนวผจญภัย ท่ีแปลจากตนฉบับ

ภาษาอังกฤษ เชน หนังสือท่ีไดรับรางวัล หรือถูกนําไปทําภาพยนตร ตองมีการจัดโปรโมช่ันลด

ราคาดวย สวนกลุมลูกคาท่ีซ้ือมากกวาคาเฉล่ีย สํานักพิมพตองออกแบบหนาปกใหสวยงาม  

สุภาวรรณ จิตรวีระนันรังสี (2556) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือก

ซ้ือ นิตยสารในรานสะดวกซ้ือเซเวน อีเลฟเวน” โดยมีกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 

15 – 25 ป สวนใหญจะเลือกซ้ือนิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ นิตยสารท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ 

ทีวีพูล ซ่ึงซ้ือเพราะเนื้อหาของนิตยสารกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นคอนขางมากตอ

ปจจัยสวนประสม ทางการตลาดท้ังส่ีดาน  

วิไลรัตน เอ่ียมสุองค (2557) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

วรรณกรรม เยาวชนของวัยรุนในจังหวัดสมุทรปราการ” กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง อายุ ระหวาง 16 – 18 ป  กลุมผูตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจในการซ้ือ

วรรณกรรมเยาวชนท่ีเกิดจากอารมณอยูในระดับมาก  และมีความเห็นตอสวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมในระดับมาก โดยจะซ้ือวรรณกรรมประเภทนิยายจากรานหนังสือใน

หางสรรพสินคา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 

 (Exploratory Research) โดยมุงศึกษาและมีแหลงขอมูลดังนี้ 

 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลผลงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของท่ีผูอ่ืนไดเคยวิจัยมากอนแลว ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะมาจากตําราทางวิชาการ เอกสาร 

วารสาร ส่ิงพิมพ ขอมูลตางๆ ท่ีเผยแพรทางเว็บไซต เปนตน   

 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยเอง ซ่ึงจะใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีสมบูรณแลว ผูวิจัยจะนําแบบสอบถาม

ท้ังหมดมาวิเคราะหผลดังนี้ 

1.ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดวิเคราะหขอมูลดวยคาความถ่ี 

คารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนวิเคราะหดวยคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3. ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดวยสถิติทดสอบ T – test และ F – test  

4. สวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ ตัดสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีน ทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ Correlation ของ Pearson 

Production Moment Correlation 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 257 

คน คิดเปนรอยละ 64.0 มีอายุ 21 – 30 ป จํานวน 163 คน เปนรอยละ 41.0 ประกอบอาชีพเปน

พนักงาน จํานวน 126 คน เปนรอยละ 31.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 244 คน คิด

เปนรอยละ 61.0 มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 120 คน เปนรอยละ 30.0 

จากการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาการตลาดพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นเกีย่วกบั

ปจจัย              ดานผลิตภัณฑโดยเฉล่ียอยูในระดับท่ีมาก โดยใหความสําคัญกับช่ือเสียงของ
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นิยาย ของผูเขียนและของนักแปลในระดับท่ีมาก การจัดหนาท่ีอานงาย สํานวนภาษาไมนาเบ่ือ

ในระดับท่ีมาก การออกแบบภาพปกท่ีสวยงามในระดับปานกลาง และช่ือเสียงของสํานักพิมพ

ในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานราคาโดยเฉล่ียอยูในระดับท่ีมาก โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของการ

จัดพิมพ เหมาะสมกับราคาขายในระดับท่ีมาก คุณภาพของนักแปลเหมาะสมกับราคาขายใน

ระดับท่ีมาก คุณภาพของนักเขียนเหมาะสมกับราคาขายในระดับท่ีมาก และของแถมท่ีไดรับ

เหมาะสมกับราคาขายในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยเฉล่ียอยูท่ีระดับปานกลาง โดยจะใหความสําคัญ

กับ การท่ีรานหนังสือตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสมในระดับท่ีมาก รานหนังสือแนะนํา และโชว

นิยายออก ใหมในระดับปานกลาง สํานักพิมพมีท่ีตั้งเปนหลักแหลงในระดับปานกลาง และราน

หนังสือมีความ นาเช่ือถือในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยเฉล่ียอยูท่ีระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ

ส่ือของรานหนังสือนาสนใจในระดับปานกลาง มีการประชาสัมพันธขอมูลท่ีฉับไวในระดับ

ปานกลาง มีการจําหนายผานชองทางออนไลนในระดับปานกลาง และพนักงานอัธยาศัยดีใน

ระดับท่ีนอย  

และจากการวิเคราะหเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยดานความตองการโดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญกับตองการความ

เพลิดเพลินและผอนคลายในระดับมากท่ีสุด ตองการสํานวนการแปลท่ีล่ืนไหลในระดับมาก

ท่ีสุด ตองการสะสมเรื่องท่ีชอบ และตองการนิยาย        ท่ีคุมคากับราคาท่ีจายไปในระดับมาก

ท่ีสุด  

ปจจัยดานทางเลือกโดยเฉล่ียอยูในระดับท่ีมาก โดยใหความสําคัญกับการเลือกจาก

ช่ือเสียงของนักเขียน นักแปลและสํานักพิมพมากท่ีสุดในระดับท่ีมาก นิยายมีหลายแนวใหเลือก

ซ้ือในระดับท่ีมาก เลือกซ้ือเพราะ      การออกแบบหนังสือท่ีสวยในระดับท่ีมาก และเลือกซ้ือ

จากแหลงจําหนายท่ีนาเช่ือถือในระดับปานกลาง  
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ปจจัยดานการประเมินทางเลือกในระดับท่ีมาก โดยใหความสําคัญกับราคาท่ีไมแพง 

เม่ือเทียบกับคุณภาพท่ีไดรับในระดับท่ีมาก คนขอมูลไดงายกวานิยายแปลภาษาอ่ืนในระดับ

ปานกลาง กลองบรรจุและหนาปกสวยงามคุมราคาในระกับปานกลาง และนิยายแปลภาษาจีน

หาซ้ือไดงายกวาในรานหนังสือในระดับ   ปานกลาง  

ปจจัยดานการตัดสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยูในระดับท่ีมาก โดยใหความสําคัญกับการออก

นิยายสมํ่าเสมอ ตรงกําหนดวางแผงในระดับท่ีมาก สํานักพิมพมีคุณภาพไดรับลิขสิทธ์ิโดยตรง

ในระดับท่ีมาก คุณภาพและราคาขายท่ีไมแพงเกินไปในระดับท่ีมาก และพนักงานขายให

รายละเอียดหนังสือไดในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานพฤติกรรมหลังการซ้ือโดยเฉล่ียอยูในระดับท่ีมาก โดยใหความสําคัญกับ

นักเขียนและ   นักแปลมีคุณภาพ จะซ้ือผลงานเลมอ่ืนๆ ตอในระดับมากท่ีสุด อานแลวคุมคา

และจะซ้ือนิยายเลมอ่ืนอีกในระดับมากท่ีสุด จะกลับมาซ้ือหนังสือของสํานักพิมพเดิมอีกครั้ง 

เพราะม่ันใจในตัวสินคาในระดับท่ีมาก และหนังสือเปล่ียนไดหากชํารุดจึงซ้ือเลมอ่ืนอีกใน

ระดับปานกลาง  

 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนท่ีแตกตางกัน 

 

การตัดสินใจซ้ือ  

                    ปจจัย      

            สวนบุคคล                                                    

เพศ อาย ุ อาชีพ 
ระดับ

การศึกษา 

รายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 

สถิต ิ Sig. สถิต ิ Sig. สถิต ิ Sig. สถิต ิ Sig. สถิต ิ Sig. 

ดานความตองการ T-test 0.639 F-test 0.238 F-test 0.230 F-test 0.662 F-test 0.603 

ดานทางเลือก T-test 0.284 F-test 0.006* F-test 0.001* F-test 0.054 F-test 0.028* 

ดานการประเมิน

ทางเลือก 
T-test 0.850 F-test 0.011* F-test 0.059 F-test 0.444 F-test 0.017* 

ดานการ 

ตัดสินใจซ้ือ 
T-test 0.912 F-test 0.001* F-test 0.270 F-test 0.074 F-test 0.007* 

ดานพฤติกรรม 

หลังการซ้ือ 
T-test 0.545 F-test 0.268 F-test 0.371 F-test 0.524 F-test 0.205 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ดานเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช T-test พบวา เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความตองการ ดานทางเลือก ดานการประเมิน

ทาง เ ลือ ก  ด าน การ ตัด สินใ จแล ะด า นพ ฤติก รรม หลัง กา ร ซ้ือ ของ ผูบ ริโภ คใน เข ต

กรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน  

ดานอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก ดานการประเมินทางเลือก ดานการ

ตัดสินใจ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสงผลตอดานความตองการ ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือท่ี

ไมแตกตางกัน 

 

ดานอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันสงผล

ตอการตัด สินใจ ซ้ือหนัง สือนิยายแปลภาษาจีนด านทางเ ลือกของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ     ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว และสงผลตอดานความตองการ ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ ดาน

พฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน 

ดานระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา ระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความตองการ ดาน

ทางเลือก ดานการประเมินทางเลือก        ดานการตัดสินใจและดานพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน  

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก ดาน

การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสงผลตอดานความ

ตองการ ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย และการ สงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การตัดสินใจซ้ือ                                 

                                  ปจจัยสวน     

                 ประสมทางการตลาด        

ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัด

จําหนาย 

การสงเสริมการ

ขาย 

r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. 

ดานความตองการ 0.321 0.000* 0.266 0.000* 0.189 0.000* 0.260 0.000* 

ดานทางเลือก 0.585 0.000* 0.441 0.000* 0.627 0.000* 0.588 0.000* 

ดานการประเมินทางเลือก 0.399 0.000* 0.400 0.000* 0.496 0.000* 0.462 0.000* 

ดานการตัดสินใจซ้ือ 0.494 0.000* 0.480 0.000* 0.567 0.000* 0.620 0.000* 

ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 0.326 0.000* 0.374 0.000* 0.336 0.000* 0.457 0.000* 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ดานความตองการ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความตองการของลูกคาในเขต

กรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน      พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือหนังสือ นิยาย แปลภาษาจีนดานความตองการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

โดยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดาน

ความตองการมากท่ีสุด มีคา สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.321 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน

ระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงหมายความวาผลิตภัณฑท่ีดีจะสงผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนดาน        ความตองการท่ีคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว  

ดานทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด และ

การตั ด สิน ใจ เ ลือก ซ้ือห นัง สือ นิยา ยแป ลภา ษาจี นด า นทาง เ ลือ กขอ งลูก ค าใ นเข ต

กรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือหนังสือนิยาย แปลภาษาจีนดานทางเลือกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย

ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล 
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ภาษาจีนดานทางเลือกมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.627 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวกอยู

ในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวา สถานท่ีจัดจําหนาย จะสงผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดานทางเลือกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว  

ดานการประเมินทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดและการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือกของ

ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร    ตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปล ภาษาจีน ดานการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.496 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวกอยู ในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงหมายความวาชองทางการจําหนาย 

จะสงผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย แปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือกในระดับปาน

กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ดานการตัดสินใจ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจซ้ือของลูกคาในเขต

กรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจเลือกซ้ืออยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีน ดานการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.620  มีความสัมพันธเชิง

บวกอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวาการสงเสริมการขายจะสงผลตอการเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปล ภาษาจีนดานการตัดสินใจซ้ือในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ีตั้งไว 

ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดและ       การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ

ของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวก

กับการตัดสินใจ เลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซ้ืออยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีน ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.457 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงหมายความวาการสงเสริมการขาย

จะสงผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย แปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซ้ือในระดับ

คอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา

มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้  

ปจจัยดานเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช T-test พบวาเพศท่ีแตกตางกันสงผล

ตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความ ตองการดานทางเลือก ดานการ

ประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจและดานพฤติกรรมหลังการซ้ือของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัยของจุฑาทิพย วงษขํา (2551) ท่ี

ศึกษาเรื่ องปจจั ย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ ซ้ือนิตยสารคอมพิว เตอรของลูกค าในเขต 

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาเพศชายและเพศหญิงตัดสินใจซ้ือนิตยสารคอมพิวเตอร

ตามปจจัยตางๆ      ท่ีไมแตกตางกัน 

ปจจัยดานอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวาอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ

ของ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน และสงผลตอดานความตองการดาน

พฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน        ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัยของวิไลรัตน เอ่ียมสุ

องค (2557) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือวรรณกรรมเยาวชนของวัยนุนใน

จังหวัดสมุทรปราการ จากผลการวิจัยพบวาวัยรุนท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรม    ในการซ้ือ

วรรณกรรมเยาวชนท่ีแตกตางกัน กลุมวัยรุนท่ีอายุยังนอยจะเลือกซ้ือหนังสือวรรณกรรม

เยาวชนมากกวากลุมวัยรุนท่ีมีอายุมาก เพราะกลุมวัยรุนท่ีอายุมากกวาจะสนใจซ้ือวรรณกรรม

เยาวชนท่ีเนื้อหาตรงกับชวงอายุและการดําเนินชีวิต 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

415 

 

ดานอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันสงผล

ตอการตัด สินใจ ซ้ือหนัง สือนิยายแปลภาษาจีนด านทางเ ลือกของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน และสงผลตอดานความตองการ ดานการประเมินทางเลือก ดาน

การตัดสินใจ ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน       ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัย

ของณัฏทิชา รุงแสง (2554) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานหนังสือวรรณกรรม

แฟนตาซี จากผลการวิจัยพบวา อาชีพท่ีแตกตางกันจะมีความตางกันในดานการเลือกประเภท

ของนิยายวรรณกรรมแฟนตาซีท่ีแตกตางกัน 

ดานระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา ระดับการศึกษา ท่ี

แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความตองการดาน

ทางเลือก ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจและดานพฤติกรรมหลังการซ้ือของ

ผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจับของพิภพ ไทย

บุญนาค (2557) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหนังสือประเภทบันเทิง

คดีของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจับพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสภานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันจะมีทัศนคติ

และการเลือกซ้ือหนังสือบันเทิงคดีท่ีไมแตกตางกัน 

ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา รายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก ดาน

การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน และ

สงผลตอดานความตองการ ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกันกับ

งานวิจัยของพิชพรรณ จันมณี (2550) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและการตัดสินใจซ้ือของ

ผูอานนิตยสารสตรีตางประเทศฉบับภาษาไทย พบวาผูอานท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะ

ตัดสินใจซ้ือนิตยสารสตรีตางประเทศฉบับภาษาไทยท่ีไมแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครแลว สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
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ดานความตองการ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัว

แปร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความ

ตองการ โดยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกันกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนดานความตองการมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.321 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิง

บวกอยูในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงหมายความวาผลิตภัณฑท่ีดีจะสงผลตอการเลือกซ้ือหนังสือ

นิยายแปลภาษาจีนดานความตองการท่ีคอนขางต่ํา ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัยของสมภพ 

ตะเภาพงษ (2533)         ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคหนังสือแปล 

ประเภทนวนิยายของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวา กลุมวัยรุนให

ความสําคัญกับคุณภาพและรูปลักษณของหนังสือแปล     ในระดับสําคัญมาก สํานักพิมพตอง

ใหความสําคัญกับส่ิงนี้เปนส่ิงแรก ควรใชวัสดุท่ีทนทาน มีมาตรฐาน ออกแบบหนาปกใหมี

ความสวยงาม และโดนใจกลุมเปาหมาย 

ดานทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

และการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก โดย

ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับ                การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดานทางเลือกมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.627 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิง

บวกอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวาสถานท่ีจัดจําหนาย จะสงผลตอการเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือกในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัยของ

สาวิกา ขุนราม (2550) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือหนังสือนิยาย

ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผูอานในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนาย เชน รานหนังสือ ตั้งอยูในทําเลท่ีดี มีการวางหนังสือใหมโชวภายใน

รานและหนารานมีสวนชวยในการตัดสินใจซ้ือ และสรางการจดจําไดเปนอยางดี ความ

นาเช่ือถือของรานก็มีสวนในการชวยตัดสินใจดวยเชนกัน ปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมามีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 
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ดานการประเมินทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและ       การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุก

ตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการ

ประเมินทางเลือก มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปล ภาษาจีนดานการ

ประเมินทางเลือกมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.496 ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน

ระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงหมายความวาชองทางการจําหนายจะสงผลตอการเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือกในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ            

เบญจวรรณ อรัญเรื่องฤทธ์ิ (2549) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูอานใน

การเลือกซ้ือนิตยสาร จากผลการวิจับพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

นิตยสารนั้น มีความสัมพันธการตัดสินใจเลือกซ้ือนิตยสารดานชองทางและสถานท่ีจัดจําหนาย

มากท่ีสุด รองลงมาจะเปนดานสินคา ราคาและกิจกรรมสงเสริมการขาย 

ดานการตัดสินใจ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด

และ การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมี

ความสัมพันธ เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจ 

อยางมีนัยสําคัญ โดยดานการสงเสริมการขาย      มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด                             มีคาสหสัมพันธ (r) 

เทากับ 0.620 ซ่ึงมีความ สัมพันธเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงหมายความวาการสงเสริม

การขายจะสงผลตอการเลือก ซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจซ้ือในระดับปาน

กลาง    ซ่ึงสอดคลองกันกับงานวิจัยของภัทรินทร สิมะชาติ (2545) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผล

ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือหนังสือของผูบริโภค กรณีศึกษาบริษัท เอเชีย บุคส จํากัด ผลจากการ

วิจัยพบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือหนังสือของผูบริโภคในระดับมาก 

คือ การแนะนําหนังสือใหม โชวหนังสือท่ีไดรับรางวัล พนักงานอัธยาศัยดี สามารถแนะนํา

หนังสือไดและมีสวนลดใหกับสมาชิกจะชวยใหหนังสือขายดีมากยิ่งขึ้น 

ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดและ การตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัว

แปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรม
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หลังการซ้ือ โดยดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซ้ือมากท่ีสุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.457 ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึงหมายความวาการสงเสริมการขายจะสงผลตอ

การเลือกซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซ้ือในระดับคอนขางต่ํา ซ่ึง

สอดคลองกันกับงานวิจัยของสุพิมพรรณ เม็งขาว (2554) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ

ส่ือและการซ้ือนิตยสารบันเทิงของ ผูบริโภคในอําเภอเชียงใหม จากผลการวิจัยพบวา ในดาน

การสงเสริมการตลาดของแถมท่ีติดมากับนิตยสารเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการเลือกซ้ือ

นิตยสารบันเทิง ผูผลิตอาจแนบคูปองลดราคา แลกรับสินคาทดลองไปกับนิตยสารเพ่ือกระตุน

ความพึงพอใจและกระตุนการซ้ือของผูบริโภคใหมากขึ้น 

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากงานวิจัย  

 1. สํานักพิมพนิยายแปลภาษาจีนควรนํากลยุทธทางการตลาด เชน สวนประสมทาง

การตลาดมาเปนตัวชวยในการวางแผนในการทําธุรกิจหนังสือใหครอบคลุมทุกดาน และพัฒนา

องคประกอบตางๆ ของหนังสือ เชน คุณภาพของการพิมพ คุณภาพของการแปลควบคูกันไป 

เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาและตรงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด 

2. จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามพบวา ลูกคาท่ีซ้ือหนังสือนิยายแปล

ภาษาจีนมักเลือกซ้ือจากงานแปลท่ีมีสํานวนการแปลท่ีล่ืนไหล ตองการซ้ือหนังสือผานชองทาง

ออนไลน และมีเลมทดลองใหอาน สํานักพิมพควรปรับใหมีชองทางการซ้ือหนังสือออนไลน 

และมีเลมทดลองอานกอน เพ่ือใหลูกคาสามารถตัดสินใจซ้ือไดงายยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. ควรมีการศึกษากลุมลูกคาผูอานนิยายแปลภาษาจีนท่ีอาศัยอยูในตางจังหวัดเพ่ิม 

เพ่ือใหขอบเขตของงานวิจัยกวางมากขึ้น  

 2. ควรศึกษาความเปนไปไดของการเพ่ิมปริมาณการซ้ือหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของ

ลูกคาท่ีอาศัยอยูในเขตตางจังหวัด 

 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาในการเลือกซ้ือนิยายแปลภาษาจีน และ

นําขอมูลท่ีไดมาประยุกตใชในการวางแผนการตลาดตอไป   
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ศูนยกระดูกสนัหลังคดในคลนิิกกายภาพบําบัด 

(FACTORS AFFECTING CUSTOMERS SATISFACTION ON SERVICES 

OF  
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กชพร  จูละพันธ15

16   ดร. สุมาลี  สวาง16

17   

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

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนย

กระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดและศึกษาความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีตอความพึง

พอใจโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก

กายภาพบําบัด จํานวน 137 ตัวอยางและใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจง

ความถ่ี คารอยละคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test, Correlation 

และ MRA  

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-40 ป มี

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายไดตอ

เดือน 15,000 บาทหรือต่ํากวา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการดาน

ระยะเวลาท่ีใชบริการ 1 ปหรือนอยกวา  ดานเหตุผลในการใชบริการเพราะความมีช่ือเสียง 

เพราะบริการมืออาชีพโดยมีนักกายภาพบําบัดท่ีเช่ียวชาญ และเพราะบุคคลรอบขาง  ดาน

ความถ่ีในการใชบริการระหวาง 6-10 ครั้งตอเดือน   ดานชวงเวลาท่ีใชบริการระหวาง เวลา 

13.01 น. – 16.00 น. และตั้งแตเวลา 16.01 น. เปนตนไปเทากัน   และดานวิธีการชําระคาบริการ

ดวยเงินสด นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ

บริการในภาพรวมใหความสําคัญดานบุคลากรมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญและพฤติกรรมการใช

บริการเกือบทุกดานท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการ

                                                             
16 นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัย

รังสิต 
17 อาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดบั 

0.05 สวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจ

ของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยปจจัยดานกระบวนการมีความสัมพันธเชิงบวกมากท่ีสุด 

และสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการสวนใหญไมมีความสัมพันธความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ: ศูนยกระดูกสันหลังคด, คลินิกกายภาพบําบัด, ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to investigate factors affecting customers’ satisfaction on services of 

scoliosis center in physical therapy clinic. Also, the relationships of variables with satisfaction are 

studied by using the questionnaire.  Data are collected from the customers of scoliosis center in 

physical therapy clinic totaling 137 samples.  Besides, various statistics are used for data analysis, 

including frequency distribution, percentage, minimum, maximum, mean, standard deviation, t-Test, 

F-Test, Correlation and MRA. 

The study results reveal that the majority of samples are female, aged between 21-40 years, 

single with undergraduate educational level, work as students and a monthly income of 15,000 baht 

or less.  Most samples have behavior of using services of 1 year or less. The reasons for using 

services are reputation, professional services, presence of expert physiotherapists and people around. 

The frequency of using services is between 6-10 times per month. The time of using services is 

between 13.01 hrs. - 16.00 hrs. and from 16.01 hrs. onwards equally.  As to method of payment, 

service fees are paid in cash.  For the samples’ opinions on the service marketing mix, overall the 

importance is attached to personnel the most. 

According to the results of hypothesis testing, most personal factors and behavior of using 

services in almost all aspects that differ do not affect the customers’ satisfaction with services of 

scoliosis center in physical therapy clinic in a statistically significant manner at the 0.05 level. The 

service marketing mix in all aspects positively correlates with the satisfaction of customers with 

services of scoliosis center in physical therapy clinic in a statistically significant manner at the 0.05 

level.  The process-related factor is positively associated the most. Besides, the service marketing 
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mix mostly has no relationship with the customers’ satisfaction with services of scoliosis center in 

physical therapy clinic in a statistically significant manner at the 0.05 level. 

 

KEY WORDS:  SCOLIOSIS CENTER, PHYSICAL THERAPY CLINIC, 

SATISFACTION 

 

บทนํา 

สภาพสังคมเมืองในปจจุบันมีการดําเนินชีวิตท่ีเรงรีบและแขงขันกันมากขึ้น จึงทําให

คนตองทํางานหนัก โดยลักษณะการปฏิบัติงานสวนใหญตองนั่งทํางานอยูหนาคอมพิวเตอร

เปนเวลานานมากกวา 6 ช่ัวโมงตอวันหรืออยูในอิริยาบถเดิมๆ ท่ีมีการเคล่ือนไหวลดลง ทําให

กลุมคนทํางานอายุระหวาง 20-55 ป รอยละ 55 มักมีปญหาปวดกระดูกและกลามเนื้อหลัง 

(สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร, 2554) ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีผิดรูปของโครงสราง

รางกาย นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหทําคนหันมาพ่ึงพาและใชงาน

คอมพิวเตอรและโทรศัพทเคล่ือนท่ีมากขึ้น ซ่ึงกลุมคนท่ีใชเทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอรมาก

ท่ีสุดเปนกลุมวัยเด็กท่ีมีชวงอายุระหวาง 6-14 ป คิดเปนรอยละ 61.6 สวนกลุมคนท่ีใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีมากท่ีสุดเปนกลุมท่ีมีชวงอายุระหวาง 15-24 ป คิดเปนรอยละ 54.7 

(สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารในครัวเรือน, 2556) 

ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้วนสงผลกระทบตอสุขภาพเชนกัน โดยเฉพาะปญหากระดูกกลามเนื้อของ

กลุมคนในชวงอายุระหวาง 6-24 ปท่ีเริ่มมีการผิดรูปของโครงสรางกระดูกสันหลังเกิดภาวะ

กระดูกสันหลังคด  

 ปจจุบันคนเริ่มมีภาวะกระดูกสันหลังคดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภาวะกระดูกสันหลัง

คดเปนภาวะท่ีกระดูกสันหลังมีการเบนออกจากแนวกลางไปดานขาง โดยมากมักจะเปนรูปตัว

เอส หากถายภาพรังสีเอกซเรย จะพบมุมกระดูกคดมากกวา 10 องศา สงผลตอระบบรางกายท้ัง

ภายนอกคือ โครงสรางรางกายเกิดการบิดเบ้ียวไมเทากันและระบบรางกายภายในจะสงผลตอ

ระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงสงผลทําใหระบบอ่ืนในรางกายแยลงในระยะยาว  ในขณะนี้ผูปวย

ภาวะกระดูกสันหลังคดในเมืองไทยมีมากถึงรอยละ 2-3 ของประชากร ซ่ึงชวงอายุระหวาง 10-

15 ปมีมากถึงรอยละ 12 และเพ่ิมจาก 5 ปท่ีแลวถึงรอยละ 5  (กรมการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข, 2557)  เนื่องจากปญหากลุมภาวะนี้เริ่มเปนท่ีสนใจแกกลุมคนเมืองมากขึ้น ผนวก

กับกระแสการดําเนินชีวิตในขณะนี้ท่ีเริ่มมีการตื่นตัวตอการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทําให

ผูคนตระหนักดานการใชชีวิตอยางมีคุณภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการเลือกรับประทานอาหาร 

การออกกําลังกาย หรือการเขาหาการรักษาดวยวิธีการรักษาแพทยทางเลือกหรือการรักษาทาง
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ธรรมชาติมากกวาท่ีจะพ่ึงพายารักษาโรคหรือการผาตัด (TNS research international, 2555) 

ฉะนั้นการรักษาทางกายภาพบําบัดจึงถือเปนทางเลือกหนึ่งท่ีมีบทบาทในการรักษาภาวะกระดกู

สันหลังคด 

 การรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดโดยวิธีทางกายภาพบําบัดในปจจุบันมีเทคนิคท่ีถือวา

ไดประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสากล คือ เทคนิคของ Schroth-method จากประเทศเยอรมนี 

ซ่ึงเทคนิคนี้สามารถชวยปรับโครงสรางใหสมดุลมากขึ้นดวยวิธีการจัด ดัด ดึง โดยนัก

กายภาพบําบัด การจัดทาทางและการออกกําลังกายดวยอุปกรณอยางครบวงจรในศูนยกระดูก

สันหลังคด ซ่ึงมีแพรหลายไปท่ัวยุโรป  ในป 2550 ศูนยกระดูกสันหลังคดจากประเทศเยอรมนี

ไดขยายมาสูประเทศ สหรัฐอเมริกา ท่ีเมืองนิวยอรก ตอมาในป 2554 เทคนิคการรักษาไดเขามา

สูประเทศเกาหลีใตและประเทศไทย โดยเมืองไทยมีนักกายภาพบําบัดท่ีไดรับการอบรมใน

หลักสูตรนี้เพียง 18 คน(Mahidol University, 2011)  

ปจจุบันเมืองไทยมีศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดเพียง 4 แหง ไดแก ที

แอนดเอส คลินิกกายภาพบําบัดตั้งอยูเขตหวยขวาง   กันยาคลินิกกายภาพบําบัด สาขาถนนสิริน

ธรตั้งอยู เขตบางพลัด และสาขาเหมงจายตั้งอยู เขตหวยขวาง รวม 2 แหง และคลินิก

กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยูเขตบางกอกนอย จะเห็นไดวาศูนย

กระดูกสันหลังคดยังมีนอย อาจไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยท่ีมีภาวะกระดูกสันหลัง

คดท่ีมากขึ้น ในขณะท่ีบุคลากรทางกายภาพบําบัดท่ีมีความรูเฉพาะทางดานนี้ยังมีไมมากนัก 

ดังนั้นเม่ือมีความตองการของผูปวยในการรักษามากขึ้นสงผลใหธุรกิจนี้เติบโตและมีแนวโนม

ในการแขงขันท่ีมากขึ้นไดในอนาคต ผูประกอบธุรกิจจึงจําเปนตองอาศัยเครื่องมือทาง

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสความสําเร็จใหแกธุรกิจ ไดแก การออกแบบ

ผลิตภัณฑ การกําหนดราคาท่ีเหมาะสม การบริหารชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมทาง

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหความสําคัญดานบุคลากร กระบวนการสงมอบ

บริการ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ (7Ps) ซ่ึงเปนเครื่องมือหลักในการทําใหธุรกิจบริการ

ประสบความสําเร็จในการแขงขัน  

 จากท่ีกลาวมาขางตน งานบริการทางดานนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดย

ผูใชบริการสามารถเขาถึงการบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดไดงาย

ขึ้น ดังนั้นการบริหารงานบริการศูนยกระดูกสันหลังคดจึงเปนส่ิงสําคัญ ในการศึกษาครั้งนี้ผู

ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพ้ืนฐานตางๆ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสวน

บุคคลและพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการและสวนประสมทางการตลาดธุรกจิบรกิารท่ี

มีผลตอความพึงพอใจตอบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดเพ่ือจะ

ไดผลการศึกษาท่ีใชประโยชนสําหรับประยุกตใชกําหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธการ
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ใหบริการท่ีดียิ่งขึ้น โดยมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการในตลาดและรักษาความ

พึงพอใจในงานบริการของศูนยฯ ตอไป  

 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและความพึง

พอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกัน 

2. พฤติกรรมการใชบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ

การใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกัน 

3. สวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ประโยชนเชิงวิชาการ  

ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมผูบริโภค สวน

ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ท่ีมีผลตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก

กายภาพบําบัด ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนเพ่ือการศึกษาในอนาคตได 

2. ประโยชนเชิงธุรกิจ 

ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสัน

หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด ซ่ึงเปนประโยชนตอศูนยฯ ในการนําไปประยุกตใช

ประกอบการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมผูใชบริการท่ีมีลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมการใชบริการท่ีแตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังยังสามารถนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ในดานการแบงสวน

ตลาด กลุมผูใชบริการเปาหมายและการกําหนดตําแหนงของบริการในตลาด อันจะสงผลดีตอ

การรักษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอบริการของศูนยฯ ตอไป 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดับการศกึษา อาชีพ  

รายไดตอเดือน  

พฤติกรรมการใชบริการ 

ระยะเวลาทีใ่ชบริการ   

เหตุผลในการใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ 

  สวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจดัจําหนาย 

ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร  

  

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีมตีอการ

ใหบริการของศูนย

กระดกูสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบําบัด 
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แนวคิด 

การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบําบัดเปนการศึกษาเชิงสํารวจท่ีครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ดังนี้ 

อรชินันพร วิทยวราวัฒน (2555) การศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาท่ีไดรับจาก

สถาบันการศึกษาและจากประสบการณของชีวิต  ซ่ึงการศึกษาบงบอกถึงความสามารถในการ

เลือกรับขาวสารและความสามารถของผูสงขาวสารในการแยกความเหมาะสมของเนื้อหาท่ี

ส่ือสารได 

กรรณิกา  ไชยวิเศษ (2553: 38) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคเพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการ

และ พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผู บริโภค ซ่ึงทําใหสามารถวางแผนกลยุทธทางการตลาด

ท่ีเหมาะสมในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได  

ศิริรัตน สะหุนิล (2556: 16, 19) สวนประสมทางการตลาดเปนการผสมผสาน 4 กล

ยุทธ (4P’s) ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีควบคุมไดในการตอบสนองความตองการของตลาด

เปาหมายใหบรรลุวัตถุประสงค  โดยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีองคประกอบเพ่ิม

อีก 3 ดาน รวมเปน 7 กลยุทธ (7P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากร สภาพแวดลอมกายภาพ และกระบวนการ 

Powell  (อางถึงในชลิดา  พวงรักษา, 2556: 27) ความพึงพอใจในเปนสภาพอารมณ

ความรูสึกดานบวกของบุคคลท่ีพบหรือไดรับการตอบสนองจากประสบการณ 

Kotler (1997 อางถึงในมาลินี  สนธิมูล, 2556: 9) ความพึงพอใจเปนระดับความรูสึก

ของบุคคลท่ีเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

หรือการทํางานของผลิตภัณฑตามท่ีเห็นหรือเขาใจกับการคาดหวัง กลาวคือ  ระดับความพึง

พอใจเปนความแตกตางของผลประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑเทากับหรือเหนือกวาความ

คาดหวังของบุคคล  

 Lehnert-Schroth (2007);  Grivas (2008);  Hennes (2011); กันยาคลินิกกายภาพบําบัด 

(2558) โรคกระดูกสันหลังคดเปนความผิดปกติของกระดูกสันหลังท่ีมีลักษณะของกระดูกสัน

หลังผิดรูปโคงงอไปทางดานขาง ซ่ึงสามารถตรวจระดับความรุนแรงไดจากการวัดมุมสวนโคง

ของกระดูกสันหลังตามภาพถายรังสีหรือมุมคอบบ (Cobb Angle) โดยโรคกระดูกสันหลังคด

จะมีมุมมากกวา 10 องศา ซ่ึงผูปวยควรไปพบแพทยหรือนักกายภาพบําบัดเพ่ือรับการรักษาท่ี

เหมาะสม 

http://www.directtextbook.com/author/christa-lehnert-schroth�
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วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลเสนา พบวา ผูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกตางกัน มี

ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน และผูมารับ

บริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีพฤติกรรมการรับบริการดานประเภทการรับบริการท่ีแตกตางกัน

ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีพฤติกรรมการรับ

บริการดานความถ่ีในการรับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการ วิธีการชําระคาบริการ และ

เหตุผลในการรับบริการท่ีแตกตางกันระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 

สิริดวงนภา เกตุวิชิต (2550) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการ

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลลําปาง พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ ท่ีอยูอาศัย และสิทธิการรักษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริการแผนกผูปวย

นอกโรงพยาบาลลําปางดานความสะดวก ดานพฤติกรรมการรักษาพยาบาล ดานอุปกรณการ

รักษา ดานการใหคําแนะนําประชาสัมพันธ ดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย  

และดานกระบวนการบริการมีความพึงพอใจตอการบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล

แตกตางกัน แตปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความพึงพอใจตอการบริการแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

ปราณี ธีระราษฎร (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมารับบริการท่ี

โรงพยาบาล อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูรับบริการท่ีมีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตาง

กัน และผูรับบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการดานประเภทการใชบริการแตกตางกันมีระดับ

ความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูรับบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการดานความถ่ีในการรับ

บริการตอเดือน  ระยะเวลาการเปนผูใชบริการ วิธีชําระคาบริการ และเหตุผลท่ีใชบริการท่ี

แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน   

ธัญญากาญจน ฉายแกว (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการแผนกผูปวย

นอกและแผนกผูปวยในท่ีมีตอการใหบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร พบวา ผูมารับบริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาล

ปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานความสะดวก ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณภาพ

การบริการ ดานขอมูลท่ีไดจากการบริการ และดานสถานท่ีท่ีใหบริการแตกตางกัน แตผูมารับ

บริการท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทรในดานเครื่องมือแลอุปกรณการรักษา และดานการประสานงานไมแตกตางกัน  

ผูมารับบริการท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอ
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ปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานทุกแตกตางกัน  และผูมารับบริการท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมี

ความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรใน ดาน

คุณภาพการบริการและดานขอมูลท่ีไดจากการบริการแตกตางกัน แตผูมารับบริการท่ีมี

สถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท 

จังหวัดสุรินทรในดานความสะดวก  ดานมนุษยสัมพันธ ดานเครื่องมือแลอุปกรณการรักษา  

ดานการประสานงาน และดานสถานท่ีท่ีใหบริการไมแตกตางกัน  

วัชรพล ทองหอม (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีมี

ตอการบริหารจัดการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันโดยรวมมีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการ

แตกตางกัน   ผูใชบริการท่ีมีเพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน

โดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน และผูใชบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการดาน

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ ความถ่ีในการใชบริการ ประเภทการใชบริการ ระยะเวลาการเปน

ผูใชบริการ และชวงเวลาท่ีใชบริการท่ีแตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  

ท้ังนี้ ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ และระดับ

ความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

วัลภา กล่ินคลายกัน (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการใน

โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี พบวา  ผูมาใชบริการท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพแตกตาง

กันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน  แตผูมาใชบริการท่ีมีระดับการศึกษา  อาชีพ  

และรายไดตอเดือนโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน   สําหรับผูมาใชบริการท่ีมี

เหตุผลในการใชบริการแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตผูมาใชบริการท่ีมี

พฤติกรรมการใชบริการดานประเภทการใชบริการ ระยะเวลาการเปนผูใชบริการ และวิธีชําระ

คาบริการแตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 

ธนนพภา สุวดิษฐ (2552) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและส่ิงแวดลอม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัด

ชลบุรี พบวา ผูใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีเพศแตกตางกันมี

พฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมไมแตกตาง

กัน แตผูใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนใน

เขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกัน ผูใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ี

มีเพศแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมไมแตกตางกัน แตผูใชบริการ
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โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอ

เดือนแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกตางกัน สําหรับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดาน ไดแก บริการ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี  

กีรติชัย สมสะอาด (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดาน

รักษาพยาบาลของสถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย  พบวา 

ประชาชนท่ีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยโพน

ทอง กิ่งอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไมแตกตาง  และประชาชนท่ีอาชีพแตกตางกันมีความ

พึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัด

หนองคายแตกตาง 

ปยมาศ จํารัสธนสาร (2553) ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจของผูรับบริการในการเลือกใช บริการสุขภาพ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ  พบวา  ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ รายได การศึกษา และภูมิลํา เนา มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจ  แตปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และสิทธิการรักษา  ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจ  และสวนประสมการตลาดดานสถานท่ี  ดานบุคลากร  ดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพ  ดานกระบวนการใหบริการ และดานความเช่ือถือและคุณภาพ

บริการ  สามารถใชทํา นายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพไดท่ีรอยละ 68.4   ในขณะท่ี

สวนประสมการตลาดดานการบริการ  ดานราคา  และดานการสงเสริมการตลาด ไมสามารถใช

ทํานายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพได 

ฐิตารีย  นะวาระ และ นิตนา  ฐานิตธนกร (2554) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ี  บุคลากร และลักษณะ

ทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการ

ดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด ตามมาดวยราคา สถานท่ี  บุคลากร และ

ผลิตภัณฑตามลําดับ  แตสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด และกระบวนการ

ใหบริการไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

กมลรัตน มังวงษ (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล

เอกชนของผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10 พบวา อาชีพและ

รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ
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ผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10  แตกตางกัน แตเพศ อายุ 

สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10  ไม

แตกตางกัน โดยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานประชาสัมพันธ  ดาน

แพทยผูเช่ียวชาญ และดานความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10   แตสวนประสมการตลาดดานสถานท่ีและดานความพรอมของ

อุปกรณทางการแพทยไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ

โรงพยาบาลเอกชนของผูประกันตน เขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10 

นิตยา ช่ืนศิลป (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการใช

บริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช พบวา  อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได มีผลตอการใช

บริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช  แตเพศและภูมิลําเนาเดิมมีผลตอการใชบริการซ้ําของ

โรงพยาบาลนนทเวช   สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี 

ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธ

กับการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช  แตสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงเปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมุงเนนศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพ้ืนฐานตางๆ ท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด โดยใช

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปาหมายผลการศึกษาไดนําเสนออยูใน

รูปแบบของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีใชตารางรวมแสดงผลการศึกษาเพ่ือ

ความเขาใจมากขึ้น โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางของคําถามปลายปดท้ังหมด รวม 4 

สวน เปนเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบําบัด ซ่ึงในประเทศไทยมีท้ังหมด 4 แหง ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางโดยแบงช้ัน

ภูมิ(Stratified Sampling)ของศูนยฯ แตละแหงตามสัดสวนของจํานวนประชากรท่ีศูนยแตละ

แหงมี รวม 137 ตัวอยาง  ดังนี้ 

ศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด จํานวนของตัวอยาง 

กันยาคลินิกกายภาพบําบัด สาขาสิรินธร 51  

กันยาคลินิกกายภาพบําบัด สาขาเหมงจาย 15 
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ทีแอนดเอส  55 

คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 16 

รวม                                                                            137                  

 และใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละคาต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test,  F-Test, Correlation และ MRA 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.80 อายุระหวาง 21-40 ป รอยละ 

55.47 มีสถานภาพโสด รอยละ 72.26 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 37.23 มีอาชีพเปน

นักเรียน/ นักศึกษา รอยละ 43.07 และมีรายไดตอเดือน 15,000 บาทหรือต่ํากวา รอยละ 32.85 

2. สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการ 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการดานระยะเวลาท่ีใชบริการ 1 ป

หรือนอยกวา รอยละ 45.26 ดานเหตุผลในการใชบริการเพราะความมีช่ือเสียง รอยละ 65.69  

เพราะบริการมืออาชีพโดยมีนักกายภาพบําบัดท่ีเช่ียวชาญ รอยละ 98.54 และเพราะบุคคลรอบ

ขางแนะนํา รอยละ 96.35 โดยสวนใหญใชบริการไมไดมีเหตุผลเพราะสถานท่ีและอุปกรณ

เครื่องใชมีความทันสมัยและไวใจได ทําเลท่ีตั้งอยูใกลและเดินทางสะดวก   อัตราคาบริการ

สมเหตุสมผลหรือสามารถใชบริการได และเหตุผลอ่ืนๆ ดานความถ่ีในการใชบริการระหวาง 

6-10 ครั้งตอเดือน รอยละ 47.45 ดานชวงเวลาท่ีใชบริการระหวาง เวลา 13.01 น. – 16.00 น. 

และตั้งแตเวลา 16.01 น. เปนตนไปเทากัน รอยละ 37.96 และดานวิธีการชําระคาบริการดวยเงิน

สด  รอยละ 95.62  

3. สรุปผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 

พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.13 โดยใหความสําคัญดานบุคลากรมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

9.85 ตามมาดวยดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานราคา ดาน

สภาพแวดลอมกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.45 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ความถูกตองแมนยํา ความปลอดภัย และความโปรงใสในการใหบริการของศูนยกระดูกสัน

หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดมากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.82 ดานราคา

โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  มีคาเฉล่ีย 8.95 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการกําหนด

ราคาในระดับท่ีสามารถใชบริการไดมากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.42 ดาน
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ชองทางจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคาเฉล่ีย 8.98 โดยใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานท่ีตั้งของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยูใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน หรือ

สถานท่ีศึกษามากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.31 ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม

อยูในระดับคอนขางมาก มีคาเฉล่ีย 8.62 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานศูนยกระดูกสันหลัง

คดในคลินิกกายภาพบําบัดจัดใหมีพนักงานตอนรับคอยใหคําปรึกษาและแนะนําการใชบริการ

มากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.59 ดานบุคลากรโดยรวมมีคาเฉล่ีย 9.85 โดยให

ความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัดของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด

มีความเช่ียวชาญทางการรักษามากท่ีสุด อยู ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.96 ดาน

สภาพแวดลอมกายภาพโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก  มีคาเฉล่ีย 8.93 โดยใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดออกแบบและตกแตงสถานท่ีได

สวยงาม ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย โดยจัดบรรยากาศผอนคลายเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพ

ในการรักษามากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.53 และดานกระบวนการโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.12 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานศูนยกระดูกสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบําบัดมีการใหบริการและการรักษาท่ียึดความปลอดภัยและความพึงพอใจของ

ผูใชบริการเปนหลักในการดําเนินการใหบริการมากท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.82 

4.  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสัน

หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด 

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบําบัดโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.30 โดยมีความพึงพอใจใน

คุณภาพการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดมากท่ีสุด อยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.85 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

พบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน 

และพฤติกรรมการใชบริการเกือบทุกดานไดแก ระยะเวลาท่ีใชบริการ เหตุผลในการใชบริการ

ดานอ่ืนๆ ความถ่ีในการใชบริการ ชวงเวลาท่ีใชบริการ และวิธีการชําระคาบริการ  ท่ีแตกตาง

กันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แตระดับการศึกษาและพฤติกรรมใชบริการ

ดานเหตุผลเพราะความมีช่ือเสียงและทําเลท่ีตั้งอยูใกลและเดินทางสะดวกท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก

กายภาพบําบัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สําหรับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
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พึงพอใจของผู ใชบริการท่ี มีตอการใหบริการของศูนยกระดูก สันหลังคดในคลินิก

กายภาพบําบัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยปจจัยดานกระบวนการมี

ความสัมพันธเชิงบวกมากท่ีสุด และสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการสวนใหญ ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดาน

สภาพแวดลอมกายภาพไมมีความสัมพันธความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคด

ในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตสวนประสมทางการตลาด

ธุรกิจบริการดานบุคลากรและดานกระบวนการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรตาม 
สถิติที่

ใช 

คานัยสําคัญ 

(Sig) 
ผลทดสอบ 

ปจจัยสวน

บุคคล  

 

(สมมติฐาน

ท่ี 1) 

เพศ t-Test 0.232 ปฏิเสธ 

อายุ F-Test 0.203 ปฏิเสธ 

สถานภาพ t-Test 0.086 ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.002* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.121 ปฏิเสธ 

รายไดตอเดือน F-Test 0.224 ปฏิเสธ 

พฤติกรรม

การใช

บริการ  

 

(สมมติฐาน

ท่ี 2) 

ระยะเวลาท่ีใชบรกิาร F-Test 0.065 ปฏิเสธ 

เหตุผลในการใชบรกิารดานความมีช่ือเสียง t-Test 

 

t-Test 

t-Test 

0.000* ยอมรับ 

เหตุผลในการใชบรกิารดานทําเลท่ีตั้งอยูใกล

และเดินทางสะดวก   

 

0.002* 

 

ยอมรับ 

เหตุผลในการใชบรกิารดานอ่ืนๆ มากกวา 0.05 ปฏิเสธ 

ความถ่ีในการใชบรกิาร F-Test 0.562 ปฏิเสธ 

ชวงเวลาท่ีใชบรกิาร F-Test 0.389 ปฏิเสธ 

วิธีการชําระคาบรกิาร t-Test 0.515 ปฏิเสธ 

สวน

ประสม

ทาง

การตลาด

ดานผลิตภัณฑ  MRA 0.826 ปฏิเสธ 

ดานราคา MRA 0.205 ปฏิเสธ 

ดานชองทางจัดจําหนาย  MRA 0.359 ปฏิเสธ 

ดานการสงเสริมการตลาด  MRA 0.272 ปฏิเสธ 
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ธุรกิจ

บริการ 

(สมมติฐาน 

ท่ี 3) 

ดานบุคลากร  MRA 0.000* ยอมรับ 

ดานสภาพแวดลอมกายภาพ  MRA 0.069 ปฏิเสธ 

ดานกระบวนการ  MRA 0.000* ยอมรับ 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางสรุปไดวาตัวแปรอิสระท้ัง 3 กลุมสวนใหญไมมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด 
 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองผลการศึกษาของ วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) ท่ี

พบวาผูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีรายไดตอเดือนและสถานภาพแตกตางกันมีระดับ

ความพึงพอใจในบริการไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของผูมารับบริการท่ี

โรงพยาบาลเสนาท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูมา

รับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตาง

กัน สิริดวงนภา เกตุวิชิต (2550) ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความพึงพอใจตอการบริการ

แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลลําปางโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคล

ดานระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริการแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลลําปางดานตางๆ แตกตางกัน  แตไมสอดคลองกันในสวนของปจจัยสวนบุคคล

ดานสถานภาพและอาชีพมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริการแผนกผูปวยนอก

โรงพยาบาลลําปางดานตางๆ แตกตางกัน ปราณี ธีระราษฎร (2550) ท่ีพบวาผูรับบริการท่ีมีเพศ 

อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอบริการของ

โรงพยาบาล อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวน

ของผูรับบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน และ

ผูรับบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการดานความถ่ีในการรับบริการตอเดือน  ระยะเวลาการ

เปนผูใชบริการ วิธีชําระคาบริการ และเหตุผลท่ีใชบริการท่ีแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ

ตอบริการของโรงพยาบาล อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแตกตางกัน  แตไม

สอดคลองกันในสวนของเหตุผลในการใชบริการบางดาน  ธัญญากาญจน ฉายแกว (2552) ท่ี

พบวาผูมารับบริการท่ีมีเพศและสถานภาพแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของ

โรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานตางๆ แตกตางกันและไมแตกตาง

กัน  แตไมสอดคลองกันในสวนของผูมารับบริการท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอ
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บริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานทุกแตกตางกัน  วัชรพล 

ทองหอม (2552) ท่ีพบวาผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันโดยรวมมีระดับความ

คิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการและระดับความพึงพอใจโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

แตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของผูใชบริการท่ีมีอายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ี

แตกตางกันโดยรวมมีระดับความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารจัดการแตกตางกัน   และผูใชบริการ

ท่ีมีเพศ  อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  

และผูใชบริการท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการดานเหตุผลท่ีเลือกใชบริการท่ีแตกตางกันโดยรวมมี

ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  แตไมสอดคลองกันในสวนของเหตุผลในการใชบริการดาน

อ่ืนๆ ความถ่ีในการใชบริการ ระยะเวลาการเปนผูใชบริการ และชวงเวลาท่ีใชบริการท่ีแตกตาง

กันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  วัลภา กล่ินคลายกัน (2552) ท่ีพบวาผูมาใช

บริการโรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรีท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพแตกตางกันโดยรวมมี

ระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน  แตผูมาใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาโดยรวมมีระดับความ

พึงพอใจแตกตางกัน   แตไมสอดคลองกันในสวนของผูมาใชบริการท่ีมีอาชีพและรายไดตอ

เดือนโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  และผูมาใชบริการท่ีมีเหตุผลในการใชบริการ

แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของผูมาใชบริการ

ท่ีมีพฤติกรรมการใชบริการดานระยะเวลาการเปนผูใชบริการ เหตุผลในการใชบริการบางดาน 

และวิธีชําระคาบริการแตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน  กีรติชัย สม

สะอาด (2553) ท่ีพบวาประชาชนท่ีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาล

ของสถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายไมแตกตาง  แตไมสอดคลอง

กันในสวนของประชาชนท่ีอาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาลของ

สถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคายแตกตาง  ปยมาศ จํารัสธนสาร 

(2553) ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ  และปจจัยสวน

บุคคลดานเพศและอาชีพไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพ แผนกผูปวย

นอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ    แตไมสอดคลองกันในสวนของปจจัยสวน

บุคคลดานอายุและรายไดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ  และสวนประสมการตลาดดาน

บุคลากรและดานกระบวนการใหบริการสามารถใชทํานายการตดัสินใจเลือกใชบริการสุขภาพ 

แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษได และสวนประสมการตลาดดาน

การบริการ  ดานราคา  และดานการสงเสริมการตลาดไมสามารถใชทํานายการตัดสินใจเลือกใช

บริการสุขภาพได แตไมสอดคลองกันในสวนของสวนประสมการตลาดดานสถานท่ีและดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพสามารถใชทํานายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพได  กมลรัตน 

มังวงษ (2555) ท่ีพบวาเพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพ
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การบริการข องโรงพยาบ าลเอกชนขอ งผูประกันตน เขตสํานักงา นประกันสังค ม

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10  ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของอาชีพและรายไดท่ี

แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลแตกตางกัน แตระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลไมแตกตาง

กัน และสวนประสมการตลาดดานดานแพทยผูเช่ียวชาญและดานความรวดเร็วและความ

สะดวกมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 10   และสวนประสมการตลาด

ดานสถานท่ีและดานความพรอมของอุปกรณทางการแพทยไมมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล แตไมสอดคลองกันในสวนของสวนประสม

การตลาดดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  และดานประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล   นิตยา ช่ืนศิลป (2556)  ท่ีพบวาการศึกษามีผลตอการ

ใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช  และเพศไมมีผลตอการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลน

นทเวช   แตไมสอดคลองกันในสวนของอายุ สถานภาพ และรายไดมีผลตอการใชบริการซ้ํา

ของโรงพยาบาลนนทเวช และ สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรและดาน

กระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช  และสวน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับการใชบริการ

ซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช แตไมสอดคลองกันในสวนของสวนปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพมี

ความสัมพันธกับการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวช   วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) ท่ี

พบวาผูมารับบริการท่ีโรงพยาบาลเสนาท่ีมีพฤติกรรมการรับบริการดานความถ่ีในการรับ

บริการ ระยะเวลาในการรับบริการ วิธีการชําระคาบริการ และเหตุผลในการรับบริการท่ี

แตกตางกันระดับความพึงพอใจในบริการไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของ

เหตุผลในการใชบริการบางดาน ฐิตารีย  นะวาระ และ นิตนา  ฐานิตธนกร (2554) พบวา สวน

ประสมทางการตลาดดานบุคลากรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร และสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกันในสวน

ของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ราคา  สถานท่ี  และลักษณะทางกายภาพมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานค แตสวนประสมทาง

การตลาดดานกระบวนการใหบริการไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุ

ในเขตกรุงเทพมหานคร และธนนพภา สุวดิษฐ (2552) พบวาผูใชบริการโรงพยาบาล

ภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการและปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดโดยรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมไม

แตกตางกัน แตผูใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีท่ีมีระดับการศึกษา

แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการและปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม

โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวน

ของอายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการและปจจัย

สวนประสมทางการตลาดโดยรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตาง

กัน สําหรับสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรและกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี แตไมสอดคลอง

กันในสวนของบริการ ราคา สถานท่ี การสงเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี 

ตารางที่ 2  สรุปการอภิปรายผลเชิงเปรียบกับผลการศึกษาของงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

ตัวแปรตาม ผลลัพธ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ปจจัยสวนบุคคล (สมมติฐานท่ี 1) 

เพศ ปฏิเสธ X    ,X X     
 
  

อาย ุ ปฏิเสธ X   X X  X 
 

X 
 
 X 

สถานภาพ ปฏิเสธ  X  ,X    
 

       X 

ระดับการศึกษา ยอมรับ X  X 
 

   
 
 

 
X  

อาชีพ ปฏิเสธ X X    X X  X X  
 

X   

รายไดตอเดือน ปฏิเสธ  
 
 

 
X X X 

 
X 

 
X X 

พฤติกรรมการใชบริการ (สมมติฐานท่ี 2) 

ระยะเวลาท่ีใชบรกิาร ปฏิเสธ  
 
 X 

 
X 

      
เหตุผลในการใชบรกิาร ปฏิเสธ     X                 

ความถี่ในการใชบริการ ปฏิเสธ  
 
 X 

 
 

      
ชวงเวลาท่ีใชบริการ ปฏิเสธ       X                 

วิธีการชําระคาบริการ ปฏิเสธ  
 
 

  
X 

      
สวนประสมทางการตลาดธรุกิจบรกิาร (สมมติฐานท่ี 3) 

ดานผลิตภัณฑ  ปฏิเสธ 
      

X 
 
 X X X 

ดานราคา ปฏิเสธ             X    X X X 

ดานชองทางจัดจําหนาย  ปฏิเสธ 
      

X 
 

X X  X 

ดานการสงเสริม

การตลาด  
ปฏิเสธ             X     X  
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ดานบุคลากร  ยอมรับ 
      

 
 
    

ดานสภาพแวดลอม

กายภาพ  
ปฏิเสธ             X   X X  X 

ดานกระบวนการ  ยอมรับ                 X   

 

หมายเหต ุ   หมายถึง ผลการศึกษาสอดคลองกัน  X หมายถึง ผลการศึกษาไมสอดคลองกัน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเรียงลําดับ ดังนี้ 1.วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) 2. สิริดวงนภา 

เกตุวิชิต (2550) 3. ปราณี ธีระราษฎร (2550) 4. ธัญญากาญจน ฉายแกว (2552) 5. วัชรพล ทอง

หอม (2552) 6. วัลภา กล่ินคลายกัน (2552) 7. ธนนพภา สุวดิษฐ (2552)  8. กีรติชัย สมสะอาด 

(2553) 9.  ปยมาศ จํารัสธนสาร (2553) 10. ฐิตารีย  นะวาระ และ นิตนา  ฐานิตธนกร (2554) 

11. กมลรัตน มังวงษ (2555) 12. นิตยา ช่ืนศิลป (2556) 

จากตารางสรุปไดวาทุกตัวแปรมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมารองรับท้ังผลการศึกษามีความ

สอดคลองและความไมสอดคลองกัน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

       1.จากผลการศึกษา ระดับการศึกษาเปนตัวแปรภายในตัวกลุมผูใชบริการศูนย

กระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดเดียวท่ีมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจใน

บริการ ผูบริหารของศูนยฯ จึงสามารถนํามาใชเปนตัวแปรสําคัญทางลักษณะประชากรศาสตร

ในการกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญโดยใหความสําคัญกับผูใชบริการในระดับปริญญาตรีเปน

พิเศษ เนื่องจากผลการศึกษาบงช้ีวาผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโนมท่ีจะมี

ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก

กายภาพบําบัดสูงกวากลุมผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่ําหรือสูงกวา ซ่ึงอาจเปนเพราะกลุม

ผูใชบริการสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีนั่นเอง 

2. ถึงแมผลศึกษาบงช้ีวามี เพียงสวนประสมทางการตลาด 2 ดานท่ีมี

ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ แตในความเปนจริง สวนประสมทาง

การตลาดท้ัง 7 ดานมีความสําคัญในการใชรวมกันเพ่ือสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพแกผูใชบริการ

เพ่ือรักษาความพึงพอใจไว  โดยผูบริหารของศูนยฯ ควรเอาใจใสในบุคลากรและกระบวนการ

ใหบริการซ่ึงผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุดและเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ ใน

ดานบุคคลากรควรมีการมุงเนนพัฒนาศักยภาพดานการรักษา ความเช่ียวชาญเพ่ิมเติม ไปอยาง

ตอเนื่อง เนื่องจากความตองการในการรักษาทางดานนี้ท่ีมีมากขึ้นในขณะศูนยกระดูกสันหลัง

คดในคลินิกกายภาพบําบัดยังมีนอยแสดงใหเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจบริการนี้ ใน

ดานกระบวนการใหความสําคัญกับความปลอดภัยตลอดกระบวนการรักษา พรอมท้ังพัฒนาให
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มีมาตรฐานในระดับสากลควบคูไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของ ไดแก ความถูกตองแมนยํา ความปลอดภยั และความโปรงใสในการใหบริการ การ

กําหนดระดับราคาท่ีไมสูงเกินไปทําใหผูใชบริการสามารถใชบริการได ทําเลท่ีตั้งอยูใกลท่ีพัก 

ท่ีทํางาน หรือสถานท่ีศึกษาของผูใชบริการสวนใหญหรืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง

เพ่ิมเติม   การจัดใหมีพนักงานตอนรับคอยใหคําปรึกษาและแนะนําการใชบริการ นัก

กายภาพบําบัดมีความเช่ียวชาญทางการรักษา การออกแบบและตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม 

ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศผอนคลายเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการรักษา 

และการใหบริการและการรักษาท่ีมีคุณภาพโดยยึดถึงปจจัยดานความปลอดภัยและความพึง

พอใจของผูใชบริการไวเปนหลัก 

ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาในคร้ังตอไป  

1. จากการทราบผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ

ศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด ในการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาเพ่ิมเติม

ไปถึงคุณภาพการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดมีผลตอความภักดีของผูมาใชบริการ

อยางไร เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพของการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดใน

คลินิกกายภาพบําบัดตอไป 

2. ผูท่ีสนใจอาจศึกษาในดานของการรับรูภาพลักษณของศูนยกระดูกสันหลังคด

ในคลินิกกายภาพบําบัดหรือการรับรูเครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด แบบบูรณาการมีผลตอ

การตัดสินใจเขารับบริการ เนื่องจากธุรกิจบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก

กายภาพบําบัด มีเพียง4 แหงในประเทศไทย ดังนั้นการรับรูของผูรับบริการจึงมีความจําเปนตอ

ธุรกิจนี้ 

                      3. ศึกษาในดานของกระบวนการตัดสินใจของผูเขามารับบริการ ศูนยกระดูกสัน

หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด เพ่ือดูแนวโนมพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจของกลุมผูเขา

รับบริการโดยจะเปนประโยชนในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดตอไป 
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คุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(SERVICE QUALITY INFLUENCING CUSTOMER LOYALTY TOWARD 

PHYSICAL THERAPY CLINICS IN BANGKOK) 

นันท อุดมเฉลิมภัทร17

18   ดร.สุมาลี สวาง18

19                                                                                                      

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

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคประการแรกเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวน

บุคคลท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประการท่ีสองเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการเขารับบริการท่ีมีผลตอความภักดี

ของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประการท่ีสามเพ่ือศึกษาปจจัย

คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผู เขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยกลุมประชากรท่ีศึกษา คือ ผูท่ีเคยเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดใน

เขตกรุงเทพมหานคร ทําการสุมตัวอยางแบบโควตาตามสัดสวนคลินิกกายภาพบําบัดในเขตการ

ปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุม ท้ังหมด 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดานปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการเขา

รับบริการดวย t-test, F-test(ANOVA test)และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe

และทําการทดสอบหาปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิก

กายภาพบําบัดดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ

ผลการวิจัยพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-45 ป สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท ขึ้นไป และประกอบธุรกิจสวนตัว 

โดยเขารับบริการดานระบบกระดูกและกลามเนื้อ เพราะมีนักกายภาพบําบัดผูเช่ียวชาญและมี

ช่ือเสียง ตัดสินใจเขารับบริการและรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง โดยรับรูขอมูลคลินิกจาก

เพ่ือน/คนรูจักแนะนํา มารับบริการชวงเวลา 11.01 น.- 14.00 น. และเขารับบริการ 1 ครั้งตอ

                                                             
18นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิมหาวิทยาลัยรังสิต 
19อาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สัปดาห ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการใหความสําคัญดานการใหความม่ันใจมากท่ีสุด

สวนความภักดีตอการเขารับบริการจะแนะนําบุคคลท่ีรูจักใหเขามารับการรักษามากท่ีสุดปจจัย

สวนบุคคลดานระดับการศึกษาและพฤติกรรมการเขารับบริการดานเหตุผลในการเขารับบรกิาร

และดานการรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขารับ

บริการคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกัน สวนคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขา

รับบริการคลินิกกายภาพบําบัด คือ ดานการดูแลเอาใจใสและดานความนาเช่ือถือไววางใจ 

คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ, ความภักดี, คลินิกกายภาพบําบัด 

ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to investigate personal factors influencing 

customer loyalty in physical therapy clinics in Bangkok, (2) to investigate effect of physical 

therapy service utilization behaviors on customer loyalty in physical therapy clinics in 

Bangkok,  (3) to investigate the relationship between service quality and customer loyalty in 

physical therapy clinics in Bangkok. This study was survey research. The questionnaire was 

used as instrument to collect data. Quata sampling was used in this study. The sample 

consisted of 400 clients who have ever used service in physical therapy clinics in Bangkok.  

 The findings showed that the majority of sample included: females, those aged 

between 31-45 years, married people, Bachelor’s degree earners, monthly income of over 

45,000 earners, and private business owners. Moreover, the sample mostly used physical 

therapy service because of their musculoskeletal system problems. The reason to use the 

service of physical therapy clinics in Bangkok wasthe presence of famous and well-known 

specialists. The client became an influential person for service use. The client paid his/her 

service charge by himself/herself. Friends / acquaintances were source of physical therapy 

clinics data. Common time period of service use was during 11.01 am. and02.00 p.m. Service 

use frequency was once a week. The results of hypothesis tests showed that those with 

different education level had different loyalty towards physical therapy clinics in Bangkok. In 

terms of physical therapy service utilization behaviors, those with different service use reason 

and source of data had different loyalty towards physical therapy clinics in Bangkok. In terms 

of service quality factors, empathy and reliability were important factors influencing 

customer loyalty towards physical therapy clinics in Bangkok. 
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KEYWORDS: SERVICE QUALITY, CUSTOMER LOYALTY, PHYSICAL THERAPY 

CLINIC 

บทนํา 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตทําให

คนไทยมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลงซ่ึงสงผลตอสุขภาพท้ังอาการเจ็บปวดกลามเนื้อ ขอตอมีการ

ยึดรั้งจากการทํางาน รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้น เปนเหตุใหมีผูปวยท่ีเขา

รับบริการทางกายภาพบําบัดมากขึ้น และดวยความกาวหนาทางการแพทยในปจจุบันทําให

ประชากรในประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้น มีประมาณ 64.6 ลานคน โดยแบงเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557)      ทําให

กายภาพบําบัดมีบทบาทมากขึ้นในการปองกัน สงเสริม และการรักษาฟนฟูสุขภาพของ

ประชาชนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ  

การตื่นตัวเรื่องของสุขภาพกําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายโดยเริ่มตั้งแตอาหารการ

กินการออกกําลังกายตลอดจนการดูแลรักษาอาการเจ็บปวย  ซ่ึงในปจจุบันนิยมท่ีจะใชวิธีการ

ทางธรรมชาติมากกวาท่ีจะพ่ึงยารักษาหรือการผาตัด   เนื่องจากไมมีผลขางเคียงจากการรักษา

และมีความปลอดภัยตอรางกายซ่ึงวิธีการดูแลรักษารางกายและอาการเจ็บปวยโดยวิธีทาง

กายภาพบําบัดเปนอีกแนวทางหนึ่งโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร ท่ีกําลังไดรับความนิยมใน

ปจจุบัน  เพราะเปนแนวทางท่ีปลอดภัยและสามารถนํามาประยุกตใชกับกิจวัตรประจําวันได

โดยผูปวยจะแสวงหาวิธีการรักษาหรือแหลงใหบริการการรักษาท่ีคาดวาจะมีประสิทธิภาพ

สูงสุดและประเมินผลการรักษาท่ีไดรับวาวิธีการรักษาจากแหลงบริการนั้นสามารถบรรเทา

อาการหรือทําใหหายขาดจากโรคท่ีเปนอยูหรือไมหากประเมินแลววาวิธีการรักษานั้นไมเอ้ือ

ประโยชนสูงสุดแกผูปวยอาการและความผิดปกติดังกลาวยังคงอยูก็จะเปล่ียนแหลงใหบริการ

การรักษาไปแหลงใหมจนกวาจะประเมินผลวิธีการรักษาจากแหลงนั้นวาเอ้ือประโยชนสูงสุด

แกผูปวยจึงทําการรักษาจากแหลงนั้นตอไปซ่ึงสถานท่ีใหบริการทางกายภาพบําบัดมี

หลากหลายรูปแบบ เชน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกกายภาพบําบัด เปนตน 

คลินิกกายภาพบําบัดเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเขารับการรักษาซ่ึงเพ่ิมขึ้นและมี

แนวโนมการเติบโตท่ีดีในกรุงเทพมหานคร (สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) กลยุทธตลาดบริการในปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น

เนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีแรงกดดันท้ังจากภายนอกและภายใน ธุรกิจ

คลินิกกายภาพบําบัดตองพยายามสรางความแตกตางท่ีมีคุณคาในสายตาของผูเขารับบริการเพ่ือ
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สรางความโดดเดน กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจบริการอยางหนึ่งคือการบริหารคุณภาพการ

ใหบริการ (Kotler, 2001: 436)          ท่ีคลินิกกายภาพบําบัดสามารถนํามาใชเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันและยกระดับมาตรฐานของคุณภาพการบริการเพ่ือสรางความพึง

พอใจตอผูเขารับบริการ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธใหเกิดความภักดีตอคลินิกกายภาพบําบัด

นั้น เพราะความภักดีมีความสําคัญตอการเก็บรักษาลูกคาและการเจริญเติบโตของธุรกิจรวมถึง

ผลประกอบการท่ีสูงขึ้น (วินัย ปญจขจรศักดิ์, 2556)   

ปจจุบันมีการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการใน

โรงพยาบาลเอกชน พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ 

คือ ดานการดูแลเอาใจใส ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมของสถานประกอบการ และการสรางความม่ันใจ 

(ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารยทิพย ธนาภิคุปตานนท, 2554) ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ

บริการจึงเปนปจจัยท่ีทุกคลินิกตองหันมาใหความใสใจและตรวจสอบ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผู เขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขต

กรุงเทพมหานครเพ่ือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัด และสามารถ

นําไปพัฒนากลยุทธทางการตลาดท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมากขึ้น 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับ

บริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเขารับบริการท่ีมีผลตอความภักดี

ของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธกับความภักดีของผูเขารับบริการ

คลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของผู เขารับบริการคลินิก

กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2.ปจจัยพฤติกรรมการเขารับบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ

คลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

3.ปจจัยคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความภักดีของผูเขารับบริการคลินิก

กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความภักดีของผู เขารับบริการคลินิก

กายภาพบําบัด เพ่ือวางแผนกลยุทธท่ีเหมาะสมกับผูเขารับบริการ 

2.ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดเพ่ือนํามาพัฒนา

คลินิกกายภาพบําบัดใหสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูเขารับบริการมากขึ้น 

3.ทําใหทราบถึงปจจัยคุณภาพการบริการท่ีมีความสัมพันธกับความภักดีของผูเขารับ

บริการคลินิกกายภาพบําบัดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น 

4.เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธไปประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัด 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด 

ปจจัยสวนบุคคล                                                     

- เพศ  - ระดับการศึกษา       

- อายุ  - รายได                                       

- สถานภาพ - อาชีพ 

 

  

 

ปจจัยคุณภาพการบริการ                                         

- ดานความเปนรูปธรรมของบริการ                        

- ดานความนาเช่ือถือไววางใจ                            

- ดานการตอบสนอง                                         

- ดานการใหความม่ันใจ                                   

- ดานการดูแลเอาใจใส 

ความภักดขีองผูเขารับบริการ 

คลินิกกายภาพบําบัด 

 

 

 

พฤติกรรมการเขารับบริการ                   

- บริการท่ีไดรับ                                    

- เหตุผลในการเขารับบรกิาร                            

- ผูท่ีมีสวนรวมตอการเขารับบริการ                

- การตดัสินใจเขารับบรกิาร                            

- โอกาสในการเขารับบรกิาร 
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การศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิก

กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครเปนการศึกษาเชิงสํารวจท่ีครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตาง ๆ 

ดังนี้ 

Kanuk and Schiffman(2003)ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัว

บุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ของผูบริโภค โดยท่ัวไปแลวเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีนักการตลาดนํามาพิจารณาสําหรับการแบง

สวนการตลาดโดยนํามาเช่ือมโยงกับความตองการ ความชอบ และอัตราการบริโภคเปนส่ิงท่ีทํา

ใหความตองการของผูบริโภคมีความแตกตางกันตอสินคาและบริการ ดังนั้นปจจัยทาง

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางจึงควรทําการศึกษาวามีปจจัยใดท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับ

บริการคลินิกกายภาพบําบัด 

 Hoyer and Macinnis(2010 อางถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ระบุวา พฤติกรรมผูบริโภค

เปนส่ิงท่ีสะทอนจากผลรวมของการตัดสินใจของผูบริโภคโดยมีลําดับตั้งแตการจัดหา การ

บริโภค และการท้ิงส้ินคาหรือบริการท่ีมีตอกิจกรรม ประสบการณ บุคคล และความคิด ของ

การตัดสินใจในชวงเวลาหนึ่งการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปนสวนสําคัญเพ่ือติดตาม

แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคต และนําไปปรับใชใหเหมาะสม โดยพฤติกรรมการ

เขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดจะปรับใชจากคําถาม 6W1H  

Parasuman, et al. (1990)ไดคิดวิธีการวัดคุณภาพการบริการออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน

ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง การท่ีผูรับบริการสามารถคาดคะเนการใหบริการท่ี

จะไดรับไดอยางชัดเจน ลักษณะของส่ิงอํานวยความสะดวกสามารถจับตองได เชน อุปกรณ 

พนักงานผูใหบริการ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆดานความนาเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง 

การท่ีผูใหบริการสามารถใหบริการไดตามท่ีไดใหสัญญาไวกับลูกคาไดอยางถูกตองเท่ียงตรง 

และสมํ่าเสมอดานความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การท่ีผูใหบริการ

มีความพรอมในการท่ีจะใหบริการลูกคาไดอยางทันทวงทีตามความตองการของลูกคาดาน

ความเช่ือม่ันไววางใจ (Assurance) หมายถึง การท่ีผูใหบริการใหความนาเช่ือถือในการ

ใหบริการ มีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของลูกคา ทําใหลูกคาม่ันใจในการบริการของบริษัทดานการ

เขาใจจิตใจของลูกคา (Empathy) เปนการดูแลเอาใจใสท่ีผูใหบริการมีตอผูใชบริการ 

 ปจจัยดานความภักดี Zeithaml, Berry and Parasuraman(1996) ไดเสนอการวัด

ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก พฤติกรรมการบอกตอคือ การพูดถึงส่ิงท่ีดีเกี่ยวกับผูใหบริการ และ
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การบริการ แนะนํา และกระตุนใหคนอ่ืนมาสนใจ จนเกิดการใชบริการนั้นความตั้งใจท่ีจะซ้ือ 

คือ การเลือกการบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกแรกความออนไหวตอปจจัยราคา คือ การท่ีผูบริโภค

ไมมีปญหาในการท่ีผูใหบริการขึ้นราคาและผูบริโภคยอมจายมากกวาท่ีอ่ืน หากการบริการนั้น

สามารถตอบสนองความพึงพอใจไดพฤติกรรมการรองเรียน คือ การรองเรียนเม่ือเกิดปญหา

อาจจะรองเรียนกับผูใหบริการ บอกตอผูอ่ืน เปนการแสดงถึงการตอบสนองตอปญหาของ

ผูบริโภค 

Bloemer, et al. (1999) ไดศึกษาเรื่อง Linking perceived service quality and service 

loyalty: A multi-dimentional perspective พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการ

ท่ีผูรับบริการรับรูกับความภักดีของผูรับบริการ ในภาคธุรกิจสุขภาพโดยใชคลินิกแพทยเปน

กลุมตัวอยางนั้น พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีรับรู ดานการดูแลเอาใจใสเปนปจจัย

สําคัญท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีดานพฤติกรรมการบอกตอและความตั้งใจท่ีจะซ้ือของผูเขารับ

บริการ 

Panjakajornsak(2008) ไดศึกษาเรื่อง A Comprehensive Model of Service Loyalty in 

The Context of Thai Private Hospital พบวาคุณภาพการบริการและคุณคาการบริการมี

ความสัมพันธในระดับมากเทากับ 0.93 กับความจงรักภักดีตอการใชบริการของผูรับบริการของ

โรงพยาบาล คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการมีความสัมพันธในระดบัมาก 

0.92 กับความจงรักภักดีตอการใชบริการของผูรับบริการของโรงพยาบาล คุณภาพการบริการมี

ความสัมพันธโดยตรง 0.40 กับความจงรักภักดีตอการใชบริการของผูรับบริการของ

โรงพยาบาล 

Farid(2008) ไดศึกษาเรื่อง Development of a Model for Healthcare Service Quality : 

An Application to the Private Healthcare Sector in Egypt พบวามีปจจัยการรับรูคุณภาพการ

บริการของแพทย การบริการของนางพยาบาล การใหบริการวินิจฉัยโรค การใหบริการของ

พนักงานตอนรับ การใหบริการการเขาพักในโรงพยาบาล การบริการอาหารผูปวย การบริการ

หองพักผูปวย และการบริการชําระเงิน โดยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจและความภักดี

ของผูเขารับบริการ 

สมฤดี ธรรมสุรัติ (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยคุณภาพบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการและความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ประดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ปจจัยคุณภาพบริการประกอบดวย 
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ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเช่ือถือในการใหบริการ การตอบสนองตอการ

บริการ สรางความม่ันใจ และความเห็นอกเห็นใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช

บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และยังมีความสัมพันธตอความภักดีของผู

เขารับบริการอีกดวย  เม่ือวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยดานความเปนรูปธรรมของบริการ และ

ดานความนาเช่ือถือมีผลตอความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน 

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารย ทิพย  ธนาภิคุปตานนท (2554)  ได ศึกษาเรื่อง

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการท่ีไดรับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข : 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 303 คน ท่ีเขา

รับบริการท่ีศูนยเวชศาสตรฟนฟู ผลการศึกษาพบวาคนไขท่ีเขารับบริการมีความเห็นตอ

คุณภาพการบริการท่ีไดรับในดานตาง ๆ ในระดับดี มีความพึงพอใจและความภักดีตอสถาน

บริการทางการแพทยในระดับสูง ระดับความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานตาง ๆ มี

ผลตอระดับความพึงพอใจและความภักดีของผูขารับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดาน

การตอบสนองท่ีรวดเร็วจะสงผลตอระดับความพึงพอใจ ในขณะท่ีคุณภาพการบริการดาน

ภาพลักษณของสถานท่ี ดานการสรางความม่ันใจและดานการเอาใจใสดูแลของสถานบริการ

ทางการแพทยจะสงผลตอระดับความภักดีของคนไขท่ีเขามารับบริการ 

เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ไดศึกษาเรื่องแบบจําลองปจจัยความสําเร็จการจัดการธุรกิจ

บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบวา ปจจัยการจัดการธุรกิจดูแล

สุขภาพท่ีสําคัญมากท่ีสุด คือ ปจจัยการบริหารทรัพยากรบุคคล รองลงมา คือ ปจจัยระบบ

บริหารจัดการและ ปจจัยกลยุทธ ตามลําดับ เม่ือวิเคราะหปจจัยความสําเร็จการจัดการธุรกิจ

บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนรายดานพบวา ปจจัยท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบจากมาก

ไปนอย ไดแก  กลยุทธการตลาดภายใน การพัฒนาบุคคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ระบบการ

จัดบริการสุขภาพ ระบบการมุงเนนพัฒนาตลาด การธํารงรักษาบุคคลากร ระบบบริหารคุณภาพ 

การคัดเลือกบุคคลากรและกลยุทธระดับธุรกิจของโรงพยาบาล ตามลําดับ และปจจัย

ความสําเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสงผลตอผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของโรงพยาบาล

ดานประสิทธิภาพของกระบวนการภายในของโรงพยาบาลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการ

เติบโตของลูกคา ดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร และดานการเงินของโรงพยาบาล 

ดามพวรรณ คูณค้ํา และเบญจมาศ เปนบุญ (2555) ไดศึกษาเรื่องความรูสึกภักดีและ

ความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ พบวา ผูรับบริการท้ัง

ผูปวยในและผูปวยนอกสวนมากเปนเพศชาย อายุมากกวา 51 ป  เคยใชบริการท่ีโรงพยาบาล
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ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมากกวา 1 ครั้ง ไดรับชองทางในการรูจักโรงพยาบาลจากคําบอก

เลาของผูท่ีเคยมารับการรักษา ผูรับบริการในกลุมผูปวนอกท่ีมารับบริการมากกวาครึ่งมีความ

เช่ือม่ันวาโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติสามารถพ่ึงพาได ซ่ึงในภาพรวมมีความพึง

พอใจในการบริการ โดยผูปวยสวนใหญตางทราบอาการปวยของตนเอกงและทราบขอมูล

ทางการรักษา ซ่ึงการกลับมาใชบริการซํ้าอีกเปนลักษณะในเชิงไมมีเหตุผลแตจะเปนความรูสึก

ตอโรงพยาบาลโนรวม ซ่ึงขึ้นอยูกลับความรูสึกตอระบบการรักษา ความสะดวก และคาใชจาย 

สิรินธร เนื่องจํานงค (2555) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพและคุณคาการบริการท่ีมีผลตอ

เจตนาเชิงพฤติกรรมของลูกคาชาวตางชาติในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทย กรณีศึกษา

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พบวา ลูกคาชาวตางชาติมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ

ดานความเปนรูปธรรมมากท่ีสุด(4.41±0.686) และมีระดับความคิดเห็นดานเจตนาเชิง

พฤติกรรมสูงสุด คือ ดานการบอกตอ (4.43±0.618) โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ คือ 

ปจจัยคุณภาพการบริการในดานความเช่ือม่ัน และความพึงพอใจมีความสัมพันธกับ

เจตนาเชิงพฤติกรรมดานการซ้ือซํ้ามากท่ีสุด (r=0.54) 

Maria Zhigunova(2012) ไดศึกษาเรื่อง Perceived Serice Quality of Private Hospitals 

in Thailand-Impact on Customer SAtisfaction, Customer Loyalty and Corporate Image พบวา 

คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความภักดีของโรงพยาบาลเอกชน ท้ัง 3 แหงท่ี

ทําการศึกษา สําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความภักดี คือ 

กระบวนการทางการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความภักดี 

คือ แพทยท่ีใหการรักษาและกระบวนการทางการแพทย โรงพยาบาลเวชธานี พบวา ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับความภักดี คือ การดูแลของพนักงาน และกระบวนการทางการแพทย ซ่ึงผล

จากกลยุทธของแตละโรงพยาบาลทําใหมีความแตกตางของผูเขารับบริการ สงผลใหการรับรู

คุณภาพบริการท่ีแตกตางกัน 

 Ping Lei and Alain Jolibert. (2012) ไดศึกษาเรื่อง A three-model comparison of 

relationship between quality, satisfaction and loyalty: an empirical study of the Chinease 

healthcare system  เพ่ือเปรียบเทียบโมเดล 3 รูปแบบในการสรุปความหาความสัมพันธของ

คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความภักดี จากการศึกษา พบวา คุณภาพการบริการ

สงผลตอท้ังความพึงพอใจและความภักดีของผูเขารับบริการในระบบสุขภาพของประเทศจีน 

ถิรายุท กิติโชตนกุล (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการ

คลินิกหู คอ จมูก กรณีศึกษา : คลินิกหมอยงยุทธ เขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา จากกลุม
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ตัวอยาง 316 ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 48-57 ป โดยประกอบธุรกิจสวนตัว/

คาขาย มีรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท  และมีการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตนหรือต่ํากวา มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการดานคุณคาท่ีรับรูจากการใชบริการ และ

ความไววางใจท่ีมีตอการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด ตามลําดับ ดาน

พฤติกรรมการใชบริการ พบวา สวนใหญเขารับบริการชวงเวลา 17.30-20.30 น.สวนมากจะเขา

รับการรักษาเกี่ยวกับคอ และลักษณะอาการปวยมีอาการพอประมาณ ซ่ึงสวนใหญรับการรักษา

ครั้งสุดทายเม่ือ 2-3 เดือนกอน โดยผูใชบริการมีระดับการจงรักภักดีตอการใชบริการในภาพ

รวมอยูในระดับมาก และเม่ือจําแนกรายดาน พบวาดานการบอกตอ การใชบริการซํ้าโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานความออนไหวตอราคา ละพฤติกรรมการรองเรียนโดยรวม

อยูในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ อาชีพ ท่ีตางกันมีความจงรักภักดี

ตอบริการไมแตกตางกัน รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกับมีความจงรักภักดีตอบริการแตกตาง

กันดานความออนไหวตอราคา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความจงรักภักดีตอการบริการดาน

การใชบริการซํ้าท่ีแตกตางกัน 

วินัย  ปญจขจรศักดิ์  (2556)  ได ศึกษาการประยุกต ใชโซบริการแหงกําไรใน

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พบวาความพึงพอใจและความจงรักภักดีของพนักงาน ความพึงพอใจและความจงรักภักดี

ของผูใชบริการของโรงพยาบาล และผลประกอบการทางการเงินของโรงพยาบาล มี

ความสัมพันธกัน 

รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลตอความพึง

พอใขของผูปวยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน พบวา รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจของผูปวยในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลเอกชนมี 2 ปจจัย แก ปจจัย

การบริการทางการแพทย และปจจัยการตอนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบลเอกชนโดย

ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ ปจจัยการตอนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบลเอกชน รองลงมา 

ไดแก ปจจัยการบริการทางการแพทย ปจจัยความพึงพอใจของผูปวย คือ ดานการกลับมาใช

บริการซํ้า รองลงมา คือ ดานการบอกตอลูกคารายอ่ืน 

รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ไดศึกษาเรื่องการรับรูคุณภาพการใหบริการและปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการส่ือสารแบบปากตอปากของโรงพยาบาลเอกชน พบวากลุมตัวอยางมีระดับกา

รับรูคุณภาพการบริการในทางการแพทยและการตอนรับของโรงพยาบาลเอกชนอยูในระดับ

มากทุกดาน สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารแบบปากตอปาก ไดแก พนักงานตอนรับ การ
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บริการชําระเงิน การดูแลหองพักผูปวย การบริการของแพทย การเขาพักในโรงพยาบาลเอกชน 

และการบริการดานอาหาร 

 รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ไดศึกษารูปแบบการบริการท่ีเปนเลิศของโรงพยาบาล

เอกชนในประเทศไทย พบวา รูปแบบการบริการท่ีเปนเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ

ไทย ป พ.ศ.2560 ประกอบดวย 4 หมวด ดังนี้ (1)การบริการของแพทยและนางพยาบาล 

ประกอบดวย 4 ดานยอย ไดแก การจัดการท่ัวไป การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู 

และการจัดการงบประมาณ (2)การบริการวินิจฉัยโรค ประกอบดวย 2 ดานยอย ไดแก รูปแบบ

การวินิจฉัยโรค ละคุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (3)การบริการของ

พนักงานตอนรับ ประกอบดวย 2 ดานยอย ไดแก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะเฉพาะ

ตําแหนงผูนําพนักงานตอนรับและผูปฏิบัติงานตอนรับ (4)การบริการของพนักงานชําระเงิน 

ประกอบดวย 2 ดานยอย ไดแก สมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะเฉพาะตําแหนงผูนําพนักงาน

ชําระเงินและผูปฏิบัติงานชําระเงิน 

 Olgun Kitapci, et al.  (2014) ไดศึกษาเรื่อง The Impact of Service Quality 

Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchas Intentions and Word-of-Mouth 

Communication in the Public Healthcare Industry  พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจและสงตอไปยังการเขามารับบริการซํ้าและการแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการ 

จากการศึกษาปจจัยท่ีพบวามีความสัมพันธ คือ ดานการดูแลเอาใจใส และดานการใหความ

ม่ันใจ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้กําหนดกลุมประชากร คือ ผูท่ีเคยเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด

ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 80 แหงโดยกลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ี

แนนอน ดังนั้นจึงใชสูตรของ W.G. Cochranเพ่ือคํานวณขนาดตัวอยาง โดยกําหนดชวงความ

เช่ือม่ันท่ี 95% ไดกลุมตัวอยาง 384 คน เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน จากนั้นทําการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน 

(Nonprobability Sampling) ใชการเลือกสุมตัวอยางแบบโควตา(Quata Sampling)ตามสัดสวน

จํานวนคลินิกกายภาพบําบัด(สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ, 2556)  ของเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ไดแก กลุมกรุงเทพกลาง 

จํานวน 50 คนกลุมกรุงเทพใต จํานวน 140 คน กลุมกรุงเทพเหนือ จํานวน 35 คนกลุมกรุงเทพ

ตะวันออก จํานวน 75 คนกลุมกรุงธนเหนือ จํานวน 50 คน และกลุมกรุงธนใต จํานวน 50 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามใน

แบบสอบถามจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก  สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม    เปนขอคําถามรูปแบบนามบัญญัต(ิnorminal) และเรียงลําดับ (ordinal) จํานวน 

6 ขอคําถามสวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด  เปนขอ

คําถามรูปแบบนามบัญญัติ (norminal) และเรียงลําดับ (ordinal) จํานวน 7 ขอคําถามสวนท่ี 3 

ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพการใหบริการ  ประกอบดวย 5 ดาน จํานวน 25 ขอคําถามซ่ึงมี

ลักษณะแบบประเมินเปนมาตราวัดแบบอัตราสวน (10-Points Rating Scale) สวนท่ี 4 ขอมูล

เกี่ยวกับปจจัยความภักดีของผูเขารับบริการจํานวน 5 ขอคําถามซ่ึงมีลักษณะแบบประเมินเปน

มาตราวัดแบบอัตราสวน (10-Points Rating Scale)  

การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวัด 2 แบบ ดวยกัน คือการ

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) หลังจากออกแบบสอบถามเสร็จนําไปหาคาดัชนีความ

สอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruency) โดยใหผูเช่ียวชาญประเมินท้ังหมด 3 

ทานซ่ึงทุกขอคําถามมีคา 1.00 ซ่ึงมีคาความเท่ียงตรงใชไดและการทดสอบความเช่ือม่ัน

(Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายโดยการ

หาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลองภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient)โดยทุก

ปจจัยมีคามากกวา 0.70  

การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

(Descriptive statistics) ใชอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยศึกษาและนําเสนอในรูป

ของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉล่ีย(Mean) สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard deviation) เพ่ือวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการเขารับบริการ 

ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ปจจัยดานความภักดีของผูเขารับบริการและการวิเคราะหขอมูล

เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแก การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดานปจจัย

สวนบุคคลพฤติกรรมการเขารับบริการโดยใช Independent sample t-testและ F-test เม่ือพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ 

Scheffeและวิเคราะหความสัมพันธเพ่ือทดสอบปจจัยคุณภาพการบริการวามีผลตอความภักดี

ของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดโดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 1.สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 อายุระหวาง 31-45ป จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44.00 มี

สถานภาพสมรส จํานวน 210คน คิดเปนรอยละ 52.50มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 208

คน คิดเปนรอยละ 52.00มีรายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท ขึ้นไปจํานวน 186คน คิดเปน

รอยละ 46.50และมีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัวจํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50  

 2.สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเขารับบริการ ไดรับบริการดานระบบกระดูกและ

กลามเนื้อจํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 89.00  ซ่ึงมีเหตุผลในการเขารับบริการเพราะมีนัก

กายภาพบําบัดผูเช่ียวชาญและมีช่ือเสียง จํานวน 232คน คิดเปนรอยละ 58.00 โดยบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการเขารับบริการ คือ ตนเอง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 สวนผูรับผิดชอบ

คารักษา คือ ตนเอง จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 80.00 โดยมีการรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือ

ตัดสินใจจากเพ่ือน/คนรูจักแนะนํา จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 62.00 ซ่ึงมีชวงเวลาท่ีเขารับ

บริการเวลา 11.01 น.-14.00 น. จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และมีความถ่ีในการเขารับ

บริการ 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00 

 3.สรุปผลการวิเคราะหปจจัยคุณภาพการบริการโดยรวมมีคาเฉล่ีย 9.19 โดยให

ความสําคัญดานการใหความม่ันใจมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.43 รองลงมา คือ ดานการตอบสนอง 

ดานความนาเช่ือถือไววางใจ ดานการดูแลเอาใจใส และดานความเปนรูปธรรมของบริการ โดย

มีคาเฉล่ีย 9.25, 9.21, 9.17 และ 8.90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานความเปน

รูปธรรมโดยรวมมีคาเฉล่ีย 8.90 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงาน

แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.37 ดานความนาเช่ือถือไววางใจโดยรวม 

มีคาเฉล่ีย 9.21         โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงานแสดงความ

สนใจท่ีจะแกไขปญหาใหกับทานเม่ือทานประสบปญหามีคาเฉล่ีย 9.43 ดานการตอบสนอง

โดยรวมมีคาเฉล่ีย 9.25 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงานยินดีท่ีจะ

ชวยเหลือทานเสมอมีคาเฉล่ีย 9.38 ดานความม่ันใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย 9.43โดยใหความสําคัญ

กับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงานใหบริการอยางสุภาพออนนอม มีคาเฉล่ีย 9.53 ดาน

การดูแลเอาใจใสโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.17         โดยใหความสําคัญกับ

ปจจัยนักกายภาพบําบัดสอบถามอาการและใหการดูแลดวยความเอาใจใสมีคาเฉล่ีย 9.44 
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 4.สรุปผลการวิเคราะหความภักดีตอการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดโดยรวมมี

คาเฉล่ีย9.07 โดยมีความภักดีตอการเขารับบริการดานจะแนะนําบุคคลท่ีรูจักใหเขามารับการ

รักษาท่ีคลินิกกายภาพบําบัดแหงนี้มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.46 

5.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขา

รับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครในขณะท่ีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอ

เดือน และอาชีพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเขารับบริการ พบวา ดานบริการท่ีไดรับดานผูท่ีมีสวนรวมตอการเขารับ

บริการ ดานชวงเวลาท่ีเขารับบริการดานความถ่ีในการเขารับบริการท่ีแตกตางกันไมมีผลตอ

ความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มีเพียง

ปจจัย 2 ดาน ท่ีแตกตางกันท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน คือ ดานเหตุผลในการเขารับบริการและดานการรับทราบ

แหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจ ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีมีเหตุผลการเขารับการรักษาดวยมีนักกายภาพบําบัด

ผูเช่ียวชาญและมีช่ือเสียงมีความภักดีตอการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดสูงกวากลุม

ตัวอยางท่ีมีเหตุผลการเขารับการรักษาดวยคารักษาไมสูงเกินไป และกลุมตัวอยางท่ีมีการ

รับทราบแหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจจากครอบครัวแนะนําและเพ่ือน/คนรูจักแนะนํามีความภักดี

ตอการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดท่ีสูงกวากลุมท่ีมีการรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือ

ตัดสินใจจากส่ือออนไลน เชน เฟสบุคเวปไซต 

 ปจจัยคุณภาพการบริการสามารถนําไปใชพยากรณความภักดีของผูเขารับบริการคลินกิ

กายภาพบําบัดได ณ ระดับประสิทธิภาพในการพยากรณท่ีรอยละ 44.70 โดยมี 2 ปจจัยท่ีมีผล

ตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดอยู คือ ความนาเช่ือถือไววางใจและการ

ดูแลเอาใจใส 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ป
จจั

ยส
วน

บ
ุคค

ล 
ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช Sig* ผลทดสอบ 

เพศ t-Test 0.914 ปฏิเสธ 

อายุ F-Test 0.715 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.052 ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.015* ยอมรับ 

รายไดตอเดือน F-Test 0.920 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.125 ปฏิเสธ 

พ
ฤต

ิกร
รม

กา
รเ

ขา
รับ

บ
ริก

าร
  

บริการท่ีไดรับ F-Test 0.422 ปฏิเสธ 

เหตุผลในการเขารับบริการ F-Test 0.010* ยอมรับ 

บุคคลท่ีมีผลตอการเขารับบริการ F-Test 0.057 ปฏิเสธ 

ผูรับผิดชอบคารักษา F-Test 0.583 ปฏิเสธ 

การรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ F-Test 0.005* ยอมรับ 

ชวงเวลาท่ีเขารับบริการ F-Test 0.443 ปฏิเสธ 

ความถ่ีในการเขารับบริการ F-Test 0.324 ปฏิเสธ 

ป
จ

จั
ย

คุ
ณ

ภ
าพ

ก
าร

บ
ริก

าร
 

ดานความเปนรูปธรรมของบริการ MRA 0.235 ปฏิเสธ 

ดานความนาเช่ือถือไววางใจ MRA 0.001* ยอมรับ 

ดานการตอบสนอง MRA 0.396 ปฏิเสธ 

ดานการใหความม่ันใจ MRA 0.403 ปฏิเสธ 

ดานการดูแลเอาใจใส MRA 0.000* ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของถิรายุธ กิติโชตนกุล (2556) 

พบวาการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูใชบริการคลินิกหมอยงยุทธ เขตอําเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรีแตกตางกัน สวนปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอ

ความภักดีของผูใชบริการคลินิกหมอยงยุทธ เขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกตางกันนิตยา 

ช่ืนศิลป (2556) พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลน

นทเวชและเพศท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวชแตกตางกัน

แตไมสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลท่ีพบวา ดานอายุสถานภาพและรายไดท่ีแตกตางกันมีผล

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตอการใชบริการซ้ําของโรงพยาบาลนนทเวชแตกตางกันสุชาดา กองมณี (2554) พบวา ปจจัย

สวนบุคคลดานเพศและอายุท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการบอกตอของผูปวยนอกโรงพยาบาล

เกษมราษฎ สระบุรีแตกตางกัน โดยมุงศึกษาระดับความคิดเห็นในการบอกตอของลูกคาท่ีมาใช

บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร สระบุรี เพ่ือทราบถึงระดับการบอกตอของลูกคาตอคนรอบ

ขาง คาคะแนนการบอกตอสุทธิ หรือ Net Promoter Scoreและทิศทางความสัมพันธระหวาง 

Net Promoter Score กับอัตราการเติบโตของรายไดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาในครั้ง

นี้รเมศเวสสวรรณ (2553) พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดานท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความภักดีใน

การใชบริการผูปวยนอกแผนกอายุรเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิตแตกตางกันจาก

ผลการศึกษาจึงสอดคลองในสวนของปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได และอาชีพ แตมี

ความไมสอดคลองปจจัยดานระดับการศึกษา 

พฤติกรรมการเขารับบริการดานเหตุผลในการเขารับบริการ พบวากลุมตัวอยางท่ีมี

เหตุผลการเขารับการรักษาดวยมีนักกายภาพบําบัดผูเช่ียวชาญและมีช่ือเสียงมีความภักดีตอการ

เขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีเหตุผลการเขารับการรักษาดวยคา

รักษาไมสูงเกินไป จะเห็นไดวาผูเขารับบริการใหความสําคัญตอบุคลากรหรือนักกายภาพบําบัด

ท่ีทําการรักษามากกวาเพราะคารักษาท่ีไมสูงเปนปจจัยหนึ่งท่ีใชวัดการออนไหวทางดานราคา 

ซ่ึงเปนปจจัยยอยดานหนึ่งของความภักดี นั่นแสดงวาผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดท่ีให

ความสําคัญดานราคายอมมีระดับความภักดีท่ีต่ํากวาแสดงถึงถาคลินิกกายภาพบําบัดนั้น มีการ

ขึ้นคารักษาอาจสงผลตอการสูญเสียลูกคาไป เพราะลูกคารายนั้นอาจใหเหตุผลนี้ในการเลือกรบั

บริการทางกายภาพบําบัดกับคลินิกกายภาพบําบัดอ่ืนท่ีมีการจัดโปรโมช่ัน หรือมีคารักษาท่ีถูก

กวา แตส่ิงท่ีตองคํานึงถึง คือ ถาคลินิกกายภาพบําบัดมีการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ 

หรือมีการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาลูกคากลุมท่ีมีความ

ออนไหวทางดานราคาไวได เพราะเม่ือลูกคากลุมนี้ทําการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ี

ไดรับกับคลินิกกายภาพบําบัดอ่ืนแลวพบวาท่ีนั้น มีระดับคุณภาพบริการท่ีไมสามารถเทียบเทา

ท่ีเดิมได นาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีผูเขารับบริการจะกลับมารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดท่ีเดิม

ดานการรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจพบวาการรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจท่ี

แตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกันโดยกลุม

ตัวอยางท่ีมีการรับทราบแหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจจากครอบครัวแนะนําและเพ่ือน/คนรูจัก

แนะนํามีความภักดีตอการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดท่ีสูงกวากลุมท่ีมีการรับทราบ

แหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจจากส่ือออนไลน เชน เฟสบุคเวปไซต จะเห็นไดวาลักษณะธุรกิจแบบ

นี้ตองอาศัยการสรางลูกคาดวยการบอกตอ(WOM)ซ่ึงถือเปนการส่ือสารออกไปใหลูกคาทราบ
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ท้ังบริการท่ีไดรับ อีกท้ังคุณภาพหรือแมแตความพึงพอใจอีกดวย จึงสามารถทําใหการบอกตอ

บุคคลอ่ืนนั้นเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดความภักดีตอคลินิกกายภาพบําบัด ไดมากกวารับทราบ

แหลงขอมูลเพ่ือตัดสินใจจากส่ือออนไลน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนิเวศน ธรรมะ และ

คณะ (2552) กลาววาการสรางอิทธิพลแบบปากตอปาก เปนการท่ีบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตออีก

บุคคลหนึ่งในระหวางการสนทนา ซ่ึงเปนแหลงอิทธิพลท่ีมีพลัง และเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญ

สําหรับผูบริโภค โดยเฉพาะจากเพ่ือนซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ จากผลการสํารวจพบวา 

ยอดขายของผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลมาจากอิทธิพลของปากตอปาก ระหวางเพ่ือน 

ครอบครัว และเพ่ือนรวมงานดามพวรรณ คูณค้ํา และเบญจมาศ เปนบุญ (2555) พบวา

ผูรับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดรับชองทางในการรูจักโรงพยาบาลจาก

คําบอกเลาของผูท่ีเคยมารับการรักษาไพรินทร มีไฝ (2553) พบวา สวนใหญทราบขอมูลจาก

การแนะนําของเพ่ือนในการเลือกเขารับบริการท่ีโรงพยาบาลเอกชน ในอําเภอเมืองเชียงราย 

ปจจัยคุณภาพการบริการสามารถนําไปใชพยากรณความภักดีของผูเขารับบริการคลินกิ

กายภาพบําบัดได ณ ระดับประสิทธิภาพในการพยากรณท่ีรอยละ 44.40 โดยพบปจจัยคุณภาพ

การบริการเพียง 2 ดานท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด ไดแก ดาน

การดูแลเอาใจใสและดานความนาเช่ือถือไววางใจ ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี่มีความสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ OlgunKitapci, et al. (2014) พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจและสงตอไปยังการเขามารับบริการซํ้าและการแนะนําผูอ่ืนใหมาใชบริการ จาก

การศึกษาปจจัยท่ีพบวามีความสัมพันธ คือ ดานการดูแลเอาใจใส และดานการใหความม่ันใจ

Bloemer, et al. (1999) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการท่ี

ผูรับบริการรับรูกับความภักดีของผูรับบริการ ในภาคธุรกิจสุขภาพโดยใชคลินิกแพทยเปนกลุม

ตัวอยางนั้น พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีรับรู ดานการดูแลเอาใจใสเปนปจจัยสําคัญท่ี

มีอิทธิพลตอความภักดีดานพฤติกรรมการบอกตอและความตั้งใจท่ีจะซ้ือของผูเขารับบริการ

ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารยทิพย ธนาภิคุปตานนท (2554) มีความสอดคลองดานปจจัยดาน

คุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ คือ ดานการดูแลเอาใจใส และมี

ความแตกตางดานปจจัยดานคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ คือ ส่ิงท่ี

เปนรูปธรรมของสถานประกอบการ และการสรางความม่ันใจ โดยหากประเมินดานการสราง

ความม่ันใจใหกับผูเขารับบริการและความเปนรูปธรรมของบริการแลวจะพบวาผูเขารับบริการ

คลินิกกายภาพบําบัดมีการรับรูคุณภาพการบริการท้ังสองดานนั้นอยูในระดับอยูในระดับ

คอนขางมากท่ีสุดและระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ  นั่นแสดงถึงคุณภาพดานตัวบุคคลากรนาจะ

เปนเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดซ่ึงตางจาก
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โรงพยาบาลเอกชนท่ีผูเขารับบริการใหความสนใจในคุณภาพบริการดานรูปธรรมของบริการ

นั้น สิรินธร เนื่องจํานงค (2555) พบวา ลูกคาชาวตางชาติมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพ

บริการดานความเปนรูปธรรมมากท่ีสุด(4.41±0.686) และมีระดับความคิดเห็นดานเจตนาเชิง

พฤติกรรมสูงสุด คือ ดานการบอกตอ (4.43±0.618) โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ คือ 

ปจจัยคุณภาพการบริการในดานความเช่ือม่ัน และความพึงพอใจมีความสัมพันธกับ

เจตนาเชิงพฤติกรรมดานการซ้ือซํ้ามากท่ีสุด (r=0.54)Prajakajornsak(2008) พบวา คุณภาพการ

บริการในโรงพยาบาลเอกชนมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีอยูในระดับมาก จึงเปนปจจัยท่ี

ทําใหเกิดการส่ือสารแบบปากตอปาก เพราะถาผูเขารับบริการรับรูคุณภาพการใหบริการท่ีดี

เยี่ยมแลว ยอมสงผลใหผูรับบริการเกิดการบอกตอผูอ่ืนคุณภาพบริการท่ีไดรับ รุงโรจน สงสระ

บุญ (2557) ทําการศึกษารื่องการรับรูคุณภาพการใหบริการและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการส่ือสาร

แบบปากตอปากของโรงพยาบาลเอกชน พบวา การรับรูคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยการรับรูคุณภาพดานการตอนรับของโรงพยาบาลเอกชนอยูในลําดับท่ีสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือการรับรูดานบริการทางการแพทย รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ทําการศึกษา

รูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูปวยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล

เอกชน พบวา ผูปวยมีความพึงพอใจตอ 2 ปจจัย คือ การบริการทางการแพทยและปจจัยการ

ตอนรับของแผนก สงผลตอผูปวยในการกลับมาใชบริการซํ้าและดานการแนะนําบอกตอลูกคา

รายอ่ืน Maria Zhigunova(2012) พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความภักดีของ

โรงพยาบาลเอกชน ท้ัง 3 แหงท่ีทําการศึกษา สําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร พบวา ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับความภักดี คือ กระบวนการทางการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา ปจจัยท่ี

มีความสัมพันธกับความภักดี คือ แพทยท่ีใหการรักษาและกระบวนการทางการแพทย 

โรงพยาบาลเวชธานี พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความภักดี คือ การดูแลของพนักงาน และ

กระบวนการทางการแพทย ซ่ึงผลจากกลยุทธของแตละโรงพยาบาลทําใหมีความแตกตางของผู

เขารับบริการ สงผลใหการรับรูคุณภาพบริการท่ีแตกตางกันFarid(2008) พบวามีปจจัยการรับรู

คุณภาพการบริการของแพทย การบริการของนางพยาบาล การใหบริการวินิจฉัยโรค การ

ใหบริการของพนักงานตอนรับ การใหบริการการเขาพักในโรงพยาบาล การบริการอาหาร

ผูปวย การบริการหองพักผูปวย และการบริการชําระเงิน โดยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

และความภักดีของผูเขารับบริการ Ping Lei et al.(2012) หาความสัมพันธของคุณภาพการ

บริการ ความพึงพอใจ และความภักดี จากการศึกษา พบวา คุณภาพการบริการสงผลตอท้ัง

ความพึงพอใจและความภักดีของผูเขารับบริการในระบบสุขภาพของประเทศจีน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาระดับคุณภาพการใหบริการท่ีดีจะสงผลเชิงบวกตอความ

ภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด ซ่ึงปจจุบันธุรกิจทางการแพทยถือวามีบทบาทท่ี

สําคัญท่ีตองพยายามยกระดับมาตรฐานซ่ึงจะสงผลตอการแขงขันท่ีสูงขึ้นท้ังในประเทศและ

ตางประเทศประกอบกับรัฐบาลใหการสนับสนุนเพ่ือใหประเทศไทยเปนศุนยกลางการแพทย

แหงเอเชีย และการเขาสูประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนภายในปพ.ศ.2558 ทําใหเกิดโอกาสจาก

ประชากรของกลุมประเทศอาเซียน ดังนั้นคลินิกกายภาพบําบัดต าง ๆ จึ งควรให

ความสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพการบริการของธุรกิจของตน โดยเฉพาะดานความ

นาเช่ือถือไววางใจ และดานการดูแลเอาใจใส เพราะเปนสวนสําคัญตอการสรางความภักดี

ของผเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด ท้ังนี้ผูบริหารคลินิกกายภาพบําบัดสามารถนําปจจัย

ตาง ๆ ดานคุณภาพการใหบริการท่ีมีอิทธิพลตอความภักดีของผูเขารับบริการนี้ไปใชในการวาง

กลยุทธใหเหมาะสม และกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเปนคลินิก

กายภาพบําบัดท่ีไดมาตรฐาน โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน 

 คลินิกกายภาพบําบัดควรเนนการฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ

บริการท่ีดีขึ้นดวยการวางแผนเชิงกลยุทธท่ีสามารถวัดไดดวยผลงานอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องเพราะจากปจจัยท่ีบอกวาดานบุคคลากรมีสวนสําคัญ จากคุณภาพดานความนาเช่ือถือ

ไววางใจ และดานการดูแลเอาใจใส โดยตองเนนปจจัยการจัดการทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

ประกอบดวยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง การธํารงรักษาบุคลากร และการจัดการ

ระบบการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเปนกลไกสําคัญท่ีทํา

ใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกร และสงผลตอคุณคาการบริการท่ีสงมอบใหลูกคา จากการเขา

รับบริการซํ้าและการบอกตอเพ่ือเพ่ิมปริมาณลูกคาใหมากขึ้น ตลอดจนสามารถสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันสูสากลไดในท่ีสุด 

 สงเสริมใหคนในองคกรมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีมี

ความแตกตางจากการอบรมท่ัวไป โดยมีการบริหารจัดการความรูซ่ึงอาจจะมีการใชเครื่องมือ

ตาง ๆ เชนมาตรฐานเปรียบเทียบ การปฏิบัติการท่ีเปนเลิศหรือการปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิง

ประจักษ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการ สรางใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู และเปนแบบอยางท่ีมีมาตรฐานท่ีเปนเลิศใหกับคลินิกกายภาพบําบัดอ่ืน โดยอาจสราง

การเรียนรูแบบใหเกิดการแขงขันกันระหวางหนวยงานภายในองคกรและสงเสริมใหเกิด

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1.ศึกษาถึงแบบจําลองปจจัยความสําเร็จของการจัดการทําธุรกิจบริการสุขภาพรูปแบบ

คลินิกกายภาพบําบัดในประเทศไทย ท่ีสามารถสรางผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานของคลินิก

กายภาพบําบัด จากปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยการจัดการทรัพยากรบุคคล ปจจัยระบบการบริหาร

จัดการ ปจจัยกลยุทธองคกร 

 2.ควรทําการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินการคลินิกกายภาพบําบัด โดยทําการ

ประยุกต Balance Scorecard ประกอบดวยดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู

และการเจริญเติบโต และดานการเงินซ่ึงเปนการวัดผลปฏิบัติงานและปจจัยผลักดันการ

ปฏิบัติงานดวย 

 3.ศึกษากลยุทธการพัฒนาคนในองคกรถึงปจจัยท่ีชวยเพ่ิมขีดจํากัดความสามารถของ

บุคลากร เพ่ือสงผลใหเกิดการรับรูคุณภาพการบริการท่ีมากขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและหลังวันข้ึนเคร่ืองหมาย XD ของกลุม

หลักทรัพย SET HD 30 Index ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

THE STOCK PRICE VARIATION BEFORE AND AFTER EX-DIVIDEND DAY OF 

THE LISTED COMPANIES ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 

(SET HD 30 Index) 

วราภรณ สุรชาต1  ภัทรณัชชา โชติคณุากิตติ2 

______________________________________________ 

 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและ

หลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index ท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 154 ตัวอยาง ซ่ึงมีการจายเงินปนผลตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเหตุการณ

สําคัญซ่ึงกําหนดชวงการเกิดเหตุการณเปน 2 ชวง คือ 7 และ 15 วัน เพ่ือทดสอบอัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย และอัตราผลตอบแทนท่ี

เกินปกติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ในชวงการเกิดเหตุการณท่ีกําหนดท้ัง

สองชวง เพ่ือนํามาทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช Paired-Samples t-test ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวาเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนและหลังวันขึ้น

เครื่องหมาย และอัตราผลตอบแทนท่ีเกินปกติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ท่ี

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท้ังสองชวงเหตุการณ (7 และ 15 วัน) โดยวันท่ีเกิดอัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติมากท่ีสุดคือ วันท่ี 0 หรือวันท่ีขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) 

ราคาหลักทรัพยมีการปรับลดลงมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขาวการจายเงินปนผลเปนการสง

สัญญาณท่ีสําคัญอยางหนึ่งแกนักลงทุน  

คําสําคัญ : อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม วันท่ีการซ้ือขายหุนไมรวมสิทธิรับเงินปนผล การ

ประกาศจายเงินปนผล 

 

_______________________________________ 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 This study was conducted with the objective to study the stock price variation 

before and after Ex-dividend day of the listed companies on the Stock Exchange of Thailand 

(SET HD 30 Index). The information was gathered from 154 companies which announced 

the dividend payment from 1 January 2012- 31 December 2014. The event study 

methodology was used in this study by dividing into 2 periods 7 days and 15 days in order to 

investigate the cumulative abnormal return before and after Ex-dividend day. The Paired-

Samples t-test at the significance level of 0.05 was used as statistical hypothesis testing.  

 From this study, it found that there was the cumulative abnormal return vary 

significantly before and after Ex-dividend day of both event periods. The event date or Ex-

dividend day had the most effect from dividend announcement by the stock prices decreasing 

the most. This showed that the dividend announcement is one of the signals to the investors.  

 

KEYWORDS : CUMULATIVE ABNORMAL RETURN, EX-DIVIDEND DAY, 

DIVIDEND ANNOUNCEMENT 

1.บทนํา 

 ปจจุบันนักลงทุนใหความสนใจกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงจะ

เห็นไดจากจํานวนนักลงทุนและปริมาณการซ้ือขายท่ีเพ่ิมขึ้น ส่ิงท่ีดึงดูดนักลงทุนใหเขามา

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย คือ ผลตอบแทนท่ีไดรับกลับคืนมาท่ีสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะ

มีโอกาสใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาแตก็จะมีความเส่ียงในการลงทุนควบคูมากับผลตอบแทนท่ี

ไดรับเชนเดียวกัน ดังนั้นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยจึงแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ผู

ลงทุนระยะส้ันซ่ึงเปนนักลงทุนประเภทเก็งกําไรคาดหวังผลกําไรจากสวนตางของราคาจากการ

ซ้ือขายหลักทรัพยในระยะเวลาส้ันๆ และนักลงทุนอีกประเภท หนึ่ง คือ นักลงทุนระยะยาวซ่ึง

เปนนักลงทุนท่ีใชการวิเคราะหทางปจจัยพ้ืนฐานเปนหลักในการตัดสินใจ นักลงทุนระยะยาว

จะใหความสําคัญกับการเติบโตของกิจการและเงินปนผล สําหรับนักลงทุนท่ีเลือกลงทุนใน

หลักทรัพยท่ีมีการจายเงินปนผลจะมีความคิดท่ีวาเงินปนผลนั้นใหอัตราผลตอบแทนท่ีแนนอน

กวาถึงแมวาราคาของหลักทรัพยจะมีความผันผวน แตถานักลงทุนไดศึกษาถึงปจจัยพ้ืนฐาน
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ของบริษัทท่ีลงทุนแลว เห็นวาบริษัทนั้นมีความม่ันคงในกิจการและมีความสามารถในการทํา

กําไรท่ีเติบโตอยางตอเนื่องบริษัทก็จะมีเงินปนผลตอบแทนใหกับนักลงทุนอยางตอเนื่อง

ตามมาดวย การประกาศจายเงินปนผลจะมีขึ้นภายหลังจากท่ีคณะกรรมการมีมติใหจายเงินปน

ผลโดยระบุจํานวนเงินปนผลท่ีจะจายและนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือขอมติอนุมัติ

การจายเงินปนผล โดยระบุเปนจํานวนเงินปนผลตอหุน กําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

เพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) และกําหนดวันจายเงินปนผล ซ่ึงตามขอกําหนด

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยการจายเงินปนผลจะตองกระทําภายใน 1 เดือนนับจากวันท่ีท่ี

ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหจายเงินปนผล 

 โดยปกติแลวหลักทรัพยนั้นจะมีความไวตอขาวสารท่ีมีอยูในตลาดหลักทรัพย การ

ประกาศจายเงินปนผลอาจถือไดวาเปนการสงสัญญาณอยางหนึ่งไปยังนักลงทุนวาจะไดรับ

ผลตอบแทนจากหลักทรัพยท่ีลงทุนไปทําใหนักลงทุนมีความสนใจตอหลักทรัพยท่ีมีการ

ประกาศจายเงินปนผลนั้นๆ และเม่ือนักลงทุนใหความสนใจตอหลักทรัพยนั้นๆมากเทาไหรก็

จะสงผลใหราคาหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการ

เปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยในชวงประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยท่ีอยูในกลุม SET HD 

30 Index ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเนื่องจากเปนกลุมหลักทรัพยท่ีมี

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลสูงอยางตอเนื่อง มีการซ้ือขายและสภาพคลองสูงอยาง

สมํ่าเสมอ โดยใชขอมูลการศึกษาตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึง

เปนชวงท่ีใกลเคียงกับสถานการณปจจุบันมากท่ีสุด และนําขอมูลมาทดสอบหาอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติจากการประกาศจายเงินปนผลในชวงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude 

dividends)  

2.แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสมมติฐานในการศึกษา 

 การศึกษาเกี่ยวกับการประกาศจายเงินปนผลท่ีผานมานั้นไดมีผูวิจัยหลายทานศึกษาถึง

อิทธิพลของขอมูลการจายเงินปนผลท่ีมีตอนักลงทุน โดยมีการอางอิงจากแนวคิดและทฤษฎี

ดังตอไปนี้ 
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 ทฤษฎีนโยบายปนผลท่ีไมแตกตาง (Dividend Irrelevance Theory) ทฎษฎีนี้ไดเสนอ

แนวความคิดท่ีวานโยบายเงินปนผล จะไมมีผลกระทบตอราคาหุนสามัญ และตนทุนของ

เงินทุน หรือกลาวคือนโยบายเงินปนผลไมมีความสําคัญ มูลคาของกิจการจะขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการทํากําไร 

 ทฤษฎีขอมูลขาวสารและการสงสัญญาณ (Information Content of Dividend 

Announcement) ทฤษฎีนี้เช่ือวานักลงทุนแตละคนก็จะมีความคิดท่ีแตกตางกันท้ังในแงของการ

คาดการณอัตราการจายเงินปนผลในอนาคตของบริษัท รวมท้ังความไมแนนอนของเงินปนผล

เหลานั้น และผูบริหารจะมีขอมูลเกี่ยวกับอนาคตและแนวโนมของบริษัทดีกวานักลงทุนหรือผู

ถือหุนโดยท่ัวไป ดังนั้นหากผูบริหารประกาศจายเงินปนผลท่ีมากกวานักลงทุนคาดการณไว ก็

จะเปนการสงสัญญาณ (Signal)วาผูบริหารคาดวากําไรในอนาคตจะสูงขึ้น ดังนั้นตลาดก็จะ

ตอบสนองกับ สัญญาณนี้ในทิศทางท่ีเปนบวก กลาวคือ ราคาหลักทรัพยจะเพ่ิมสูงขึ้น ในทาง

ตรงกันขามหากมีการประกาศจายเงินปนผลท่ีลดนอยลง นักลงทุนอาจจะถือเปนสัญญาณจาก

ผูบริหารวากําไรในอนาคตจะลดนอยลงเชนกัน และอาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยท่ี

ลดลง 

 Tax  Preference Theory ทฤษฎีนี้อธิบายเกี่ยวกับความแตกตางของอัตราภาษีท่ีนัก

ลงทุนจะตองจายเม่ือไดรับผล ตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของการซ้ือขายหลักทรัพย

และจากผลตอบแทนจากเงินปนผล กลงทุนบางกลุมยินดีท่ีจะใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราท่ี

ต่ําๆมากกวาอัตราท่ีสูงๆ เหตุผลเนื่องมาจากอัตราภาษีจากกําไรซ้ือขายหลักทรัพย จะต่ํากวา

อัตราภาษีของเงินปนผล นักลงทุนจึงอยากท่ีจะใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราท่ีต่ํา และเก็บ

กําไรสะสมท่ีจะจายเงินปนผลนั้นไวเพ่ือนําไปลงทุนตอ เม่ือบริษัทบริษัทมีการลงทุนมากขึ้น 

ราคาหลักทรัพยก็จะสูงขึ้นไปดวยนักลงทุนก็จะไดประโยชนในรูปของกําไรจากการซ้ือขายหุน 

(Capital gains)  

จากผลงานวิจัยในอดีตมีผูสนใจศึกษาผลกระทบตอราคาหลักทรัพยจากการประกาศ

จายเงินปนผลท้ังภายในประเทศและตางประเทศ โดย Lintner (1962) ศึกษาการตอบสนองของ

ราคาหลักทรัพยในวันประกาศจายเงินปนผล พบวาราคาหุนสามัญจะเพ่ิมขึ้นเม่ือบริษัทประกาศ

จายเงินปนผลเพ่ิมขึ้นและราคาหุนสามัญลดลงเม่ือบริษัทจายเงินปนผลลดลงจากครั้งท่ีผานมา 

ดังนั้นราคาหุนสามัญจึงมีความสัมพันธกับการจายเงินปนผล ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 

Miller และ Rock (1985) พบวาการจายเงินปนผลเปนชองทางหนึ่งในการสงขอมูลใหแกนัก
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ลงทุนดังนั้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการจายเงินปนผลจึงมีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย อภิญญา 

อารมณช่ืน (2550) ศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจายเงินปนผลทีท่ีมีตอราคาหลักทรัพย

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใชวิธีการศึกษาเหตุการณสําคัญโดยกําหนดใหมีชวง

เหตุการณจํานวน 7 วัน คือ 3 วันกอนและหลังวันประกาศจายเงินปนผล เพ่ือใชทดสอบ

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติในชวงการประกาศจายเงินปนผล การศึกษาแบงตามการเปล่ียนแปลง

จํานวนเงินปนผลออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ีประกาศจายเงินปนผลท่ีลดลงจากปกอน กลุมท่ี

ประกาศจายเงินปนผลเทากับปกอน และกลุมท่ีประกาศจายเงินปนผลเพ่ิมขึ้นจากปกอน ผล

การศึกษาพบวา การประกาศจายเงินปนผลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลตอราคา

หลักทรัพยโดยวันท่ีมีผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผลตอราคาหลักทรัพยท่ีรุนแรง

ท่ีสุดในชวงเหตุการณ 7 วัน คือวันท่ี 0 หรือวันท่ีมีการประกาศจายเงินปนผล หธัญญา ทานา 

(2554) ทดสอบผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพยในชวงการประกาศจายเงินปนผลของ

หลักทรัพยหมวดวัสดุกอสราง โดยศึกษาขอมูลการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพย

ท้ังหมด 25 หลักทรัพย การวิเคราะหขอมูลใชการศึกษาเหตุการณสําคัญ (Event Study 

Methodology) เพ่ือหาผลตอบแทนเกินปกติสะสม 2 ชวง คือกอน – หลังเหตุการณ 3 วัน และ 5 

วัน ผลการศึกษาพบวาเกิดผลตอบแทนเกินปกติสะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของหลักทรัพย

ในชวงการประกาศจายเงินปนผล ศาสฎย บุญเฉลียว (2550) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

นโยบายการจายเงินปนผลกับราคาหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน

ประกาศจายเงินปนผล (Dividend announcement Date) และวันท่ีการซ้ือขายหุนไมรวมสิทธิรับ

เงินปนผล (Ex-dividend day) โดยอาศัยขอมูลความมีสเถียรภาพของอัตราผลตอบแทนจากเงิน

ปนผล (Dividend Policy Stability) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย การศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมหลักทรัพยท่ีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลมีสเถียร

ภาพ กับกลุมหลักทรัพยท่ีอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลไมมีสเถียรภาพ พบวาอิทธิพลของ

ขอมูลจากการจายเงินปนผลมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยท้ัง 2 กลุม ในชวงวันประกาศ

จายเงินปนผลโดยราคาหลักทรัพยจะเพ่ิมขึ้นเม่ือมีการจายเงินปนผลเพ่ิมขึ้น หรือเทากับครั้ง

กอน และราคาหลักทรัพยจะลดลงเม่ือมีการประกาศจายเงินปนผลลดลง 
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สมมติฐานในการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 

H0 : อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมชวงกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XDและอัตราผลตอบแทน

เกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไมแตกตางกัน 

H1 : อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมชวงกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XDและอัตราผลตอบแทน

เกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 

H0 : อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมชวงวันหลังขึ้นเครื่องหมาย XDและอัตราผลตอบแทน

เกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไมแตกตางกัน 

H2 : อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมชวงวันหลังขึ้นเครื่องหมาย XDและอัตราผลตอบแทน

เกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกัน 

3.วิธีการศึกษา 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาในครั้งนี้ใชขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากฐานขอมูล

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผานทางเวปไซด www.setsmart.com และ www.set.or.th 

โดยประกอบไปดวยรายละเอียดของขอมูลราคาปดรายวันของแตละหลักทรัพยในชวงกอนและ

หลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) 3 วัน และ 7 วันทําการ และขอมูลราคาปด

รายวันของตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งนี้ไดแกบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ท่ีมีการจายเงินปนผลในชวงป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 โดยมีเกณฑในการเลือกบริษัทจด

ทะเบียน คือ ตองเปนบริษัทท่ีมีการจายเงินปนผล และถูกจัดใหอยูใน SET HD 30 Index 

ในชวงครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง หรืออยูท้ัง 2 ชวงเทานั้น โดยมีจํานวนของการประกาศจายเงินปน

ผลท้ังส้ิน154 ตัวอยาง 

3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 กําหนดชวงเหตุการณท่ีศึกษา (Event Period) โดยแบงเปน 2 ชวงเวลาของการเกิด

เหตุการณ คือ ชวงการเกิดเหตุการณชวงท่ี 1 จํานวน 7 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วัน และกอน-

http://www.setsmart.com/�
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หลังเหตุการณ -3,+3 วัน และชวงเกิดเหตุการณชวงท่ี 2 จํานวน 15 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วัน 

และกอน -หลังเหตุการณ –7,+7 วัน เนื่องจากเปนชวงท่ีครอบคลุมความผันผวนของหลักทรัพย

ในชวงการประกาศจายเงินปนผล 

 การศึกษาในครั้งนี้ใชดัชนีตลาดหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ

คํานวณผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คํานวณจากสมการดังนี้ 

    Rmt   =  
SETt− SETt−1

SETt−1
 

          

โดยท่ี   Rmt    =  ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยรายวันในวันท่ี t 

                    SETt   =  ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย

ในวันท่ี t 

                     SETt−1 =  ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยในวันท่ี t-

1 

 

นําผลจากการคํานวณผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยชวงเหตุการณท่ีศึกษา 7 วัน 

และ 15 วันไปแทนคาในสมการเพ่ือคํานวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลักทรัพย 

การศึกษานี้ใชราคาปดรายวันของหลักทรัพยท่ีทําการศึกษา เพ่ือคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการเปล่ียนแปลงราคาปดรายวันของหลักทรัพย โดยคํานวณ

จากสมการดังนี ้

Rit   =  
Pit− Pit−1
Pit−1

  

โดยท่ี   Rit  = ผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในวันท่ี t 

Pit  =  ราคาปดหลักทรัพย i ในวันท่ี t 

Pit−1  =  ราคาปดหลักทรัพย i ในวันท่ี t-1 
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นําผลจากการคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพยชวงเหตุการณท่ีศึกษา 7 วัน และ 15 

วัน ไปแทนคาในสมการหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลักทรัพย 

 การคํานวณหาคาเฉล่ียผลตอบแทนท่ีเกินปกติของแตละหลักทรัพยโดยใชวิธีการ

คํานวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติแบบ Market Adjusted Return ซ่ึงวิธีนี้จะเช่ือวาผลตอบแทน

แบบปกติของหลักทรัพยจะเทากับผลตอบแทนของตลาด ดังนั้นอัตราผลตอบแทนท่ีเกินปกติ

ของหลักทรัพยจึงเทากับอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง หักดวยผลตอบแทนของตลาด (อัตรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวังของหลักทรัพย) และตามแนวทางการศึกษา Event Study นี้ถือวา

เหตุการณอ่ืนท่ีมีผลตอราคาหลักทรัพยไดรวมอยูในอัตราผลตอบแทนตลาดแลว ดังนั้นอัตรา

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติ (AR) ท่ีเกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบจากเหตุการณท่ีศึกษาเทานั้น  

    ARit   =  Rit - Rmt 

โดยกําหนดให 

  ARit  = ผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลักทรัพย i ในวันท่ี t 

  Rit  = ผลตอบแทนหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย 

i ในวันท่ี t 

  Rmt  = ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย (ผลตอบแทนท่ี 

       คาดหวังของหลักทรัพย) i ในวันท่ี

t 

 นําผลจากการคํานวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติของหลักทรัพยในชวงการเกิดเหตุการณ

ไปแทนคาในสมการเพ่ือการคํานวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลักทรัพย 

 การคํานวณหาผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลักทรัพย สามารถคํานวณไดจาก 

สมการ 

    CAR𝑡   =  ∑ 𝜀𝑖𝑡𝑛
𝑡=1  

ชวงการเกิดเหตุการณที่ 1 

โดยท่ี  CAR𝑡  =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมตั้งแตวันท่ี t (-3 , +3) 

    εit  =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวันของหลักทรัพยในวันท่ี t (-3 , 

+3) 

 นําผลการคํานวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลักทรัพยในชวงเกิดเหตุการณไป 

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงการเกิดเหตุการณท่ี 1 

ชวงการเกิดเหตุการณที่ 2 

โดยท่ี  CAR𝑡  =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมตั้งแตวันท่ี t (-7 , +7) 
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    εit  =  ผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวันของหลักทรัพยในวันท่ี t (-7 , 

+7) 

 นําผลการคํานวณผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสมของหลักทรัพยในชวงเกิดเหตุการณไป 

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงการเกิดเหตุการณท่ี 2 

 3.4 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  

  3.4.1 การใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบดวย คาเฉล่ีย คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และ คาต่ําสุดของผลตอบแทนท่ีเกินปกติสะสม  

  3.4.2 การใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การศึกษานี้

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใชคาสถิติ Paired-Samples t-test ณ ระดับความเช่ือม่ันท่ี 95 

เปอรเซ็นต เพ่ือทดสอบวาชวงกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) มี

ผลตอบแทนสะสมเกินปกติของหลักทรัพยเกิดขึ้นแตกตางกับผลตอบ แทนเกินปกติของ

หลักทรัพยวันท่ีขึ้นเครื่องหมาย XD หรือไม โดยมีสมมุติฐานทางสถิติดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 

 H0 : CARกอนXD =  CAR ข้ึนXD 

 H1 : CARกอนXD ≠ CAR ข้ึนXD 

สมมติฐานที่ 2 

 H0 : CAR ข้ึนXD =  CARหลังXD 

 H1 : CAR ข้ึนXD ≠ CARหลังXD  

 

4.ผลการศึกษา 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลการประกาศจายเงินปนผล ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30 

Index ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการประกาศจายเงินปนผลใน

ระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีจํานวนของการประกาศ

จายเงินปนผลท้ังส้ิน154 ตัวอยาง แบงชวงทดสอบเปน 2 ชวงเวลาของการเกิดเหตุการณ คือ 

ชวงการเกิดเหตุการณชวงท่ี 1 จํานวน 7 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วันกอนและหลังเหตุการณ -

3,+3 วัน และชวงเกิดเหตุการณชวงท่ี 2 จํานวน 15 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วันกอนและหลัง

เหตุการณ –7,+7 วัน โดยสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive analysis) ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index 

ในชวงการเกิดเหตุการณชวงท่ี 1 จํานวน 7 วัน และชวงเกิดเหตุการณชวงท่ี 2 จํานวน 15 วัน 

 จํ า น ว น

ตัวอยาง 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้น

เครื่องหมาย XD 

154 -.33710 .02470 -0.247923 .03427195 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 3 

วันกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD  

154 -.74780 .08460 -.0041838 .06394797 

 จํ า น ว น

ตัวอยาง 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 3 

วันหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD  

154 -.13980 .08580 -.0081883 .03098616 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 7 

วันกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD  

154 -.68040 .17260 -.0002994 .06482782 

ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 7 

วันหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD  

154 -.17430 .16410 -.0082019 .04087211 
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ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงเหตุการณ 7 วัน 

ตารางที่ 2 คาสถิติ Paired-Samples t-test สําหรับชวงเหตุการณ 7 วัน 

        Mean                  Std.                 t           df               

Sig. 

                   Deviation                 

(2-tailed) 

คูที่ 1  

   3 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย XD 

  และวันขึ้นเครื่องหมาย                      -.02060851           .06709687           -3.812            153               

.000* 

คูที่ 2 

   3 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD  

  และวันขึ้นเครื่องหมาย                      -.01660396           .04737256           -4.350            153               

.000* 

 

หมายเหตุ *ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบคูท่ี 1 พบวาคาเฉล่ียของผลตางอัตราผลตอบแทนเกิน

ปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ชวง 3 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย XD  และอัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.02060851 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลตางเทากับ .06709687 โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวาระดับ

นัยสําคัญท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD  แตกตางกับอัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD 

 ผลการทดสอบคูท่ี 2 พบวาสําหรับคาเฉล่ียของผลตางอัตราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) 3 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XDและอัตราผลตอบแทนเกิน

ปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.01660396 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตาง

เทากับ .04737256 และ มีคานัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซนต เทากับ .000 ซ่ึงนอย
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กวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2 แสดงวาอัตราผลตอบแทน

เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกับ

อัตราผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD 

 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยในกลุม SET HD 30 Index 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอยางมี

นัยสําคัญ จากคาสถิติยังพบวาคา t ของท้ังสองคูมีคาติดลบซ่ึงแสดงใหเห็นวาราคาหลักทรัพย 3 

วันกอนขึ้นเครื่องหมาย วันขึ้นเครื่องหมาย และ3 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD มีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันขามกันกับอัตราผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD 

ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงเหตุการณ 15 วัน 

ตารางที่ 3 คาสถิติ Paired-Samples t-test สําหรับชวงเหตุการณ 15 วัน 

                Mean                  Std.                  t           df               

Sig. 

                   Deviation                 

(2-tailed) 

คูที่ 1  

   7 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย XD 

  และวันขึ้นเครื่องหมาย                   -.02509162              .06965232           -4.470             153               

.000* 

คูที่ 2 

   7 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD  

  และวันขึ้นเครื่องหมาย                   -.01659032              .05098393           -4.038             153               

.000* 

 

หมายเหตุ *ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบคูท่ี 1 พบวาคาเฉล่ียของผลตางอัตราผลตอบแทนเกิน

ปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ชวง 7 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย XD  และอัตรา
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ผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.02509162 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของผลตางเทากับ .06965232 โดยมีคานัยสําคัญทางสถิติเทากับ .000 ซ่ึงนอยกวาระดับ

นัยสําคัญท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD  แตกตางกับอัตรา

ผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD 

 ผลการทดสอบคูท่ี 2 พบวาสําหรับคาเฉล่ียของผลตางอัตราผลตอบแทนเกินปกติ

สะสม (Cumulative Abnormal Return) 7 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD และอัตราผลตอบแทน

เกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.01659032 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตาง

เทากับ .05098393และมีคานัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซนต เทากับ .000 ซ่ึงนอย

กวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2 แสดงวาอัตราผลตอบแทน

เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกับ

อัตราผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD 

ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยในกลุม SET HD 30 Index 

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอยางมี

นัยสําคัญ จากคาสถิติยังพบวาคา t ของท้ังสองคูมีคาติดลบซ่ึงแสดงใหเห็นวาราคาหลักทรัพย 7 

วันกอนขึ้นเครื่องหมาย วันขึ้นเครื่องหมาย และ7 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD  มีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันขามกันกับอัตราผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD

 

ภาพที่ 1 คาเฉล่ียผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวันถัวเฉล่ียในชวงเกิดเหตุการณ 7 และ 15 วัน 
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 จากภาพท่ี 2 แสดงผลตอบแทนท่ีเกินปกติรายวันถัวเฉล่ียในชวงเกิดเหตุการณ 7 และ 

15 วันพบวา ราคาหลักทรัพยเริ่มมีการปรับตัวลดลงในวันท่ี -1 และในวันท่ี 0 หรือวันท่ีขึ้น

เครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ราคาหลักทรัพยมีการเปล่ียนแปลงลดลงมากท่ีสุด โดยมี

ผลตอบแทนท่ีเกินปกติเทากับ -0.0248 

5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD 

(Exclude dividends) ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย พบวาขาวการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยในกลุม SET HD 30 

Index นั้น มีผลตอราคาหลักทรัพย โดยท้ังสองชวงเหตุการณ (7 และ 15 วัน) เกิดอัตรา

ผลตอบแทนปกติสะสมในชวงกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย และอัตราผลตอบแทนท่ีเกิน

ปกติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยวันท่ีเกิด

อัตราผลตอบแทนเกินปกติมากท่ีสุดคือ วันท่ี 0 หรือวันท่ีขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude 

dividends) หลักทรัพยมีการปรับลดลงมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาการขึ้นเครื่องหมาย XD 

(Exclude dividends) จะสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยมากท่ีสุด เนื่องจากราคาหลักทรัพย

กอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ไดรวมจํานวนเงินปนผลท่ีจะไดรับไวดวย

แลว ทําใหนักลงทุนท่ีลงทุนในวันท่ีขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) จะไมมีสิทธิรับ

เงินปนผลท่ีจายในงวดนั้น สงผลใหเกิดอัตราผลตอบแทนท่ีเกินปกติลดลงมากท่ีสุด  

 จากการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้พบวาการจายเงินปนผลเปนการสงสัญญาณท่ีสําคัญ

อยางหนึ่งแกนักลงทุน ตามทฤษฎีขัอมูลขาวสารและการสงสัญญาณ (Information Content  of  

Dividend Announcement) ซ่ึงจากผลการศึกษาในครั้งนี้เปนการสงสัญญาณในแงลบตอนัก

ลงทุน เพราะราคาหลักทรัพยเริ่มมีการปรับลดลงตั้งแตวันท่ี -1 คือ 1 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย 

XD (Exclude dividends) จะเห็นไดวานักลงทุนบางกลุมไดทําการวิเคราะหถึงผลตอบแทนท่ี

ไดรับจากเงินปนผลนั้นไมคุมคาเม่ือเทียบกับเงินสวนตางจากการขายหลักทรัพย และไม

ตองการท่ีจะรับเงินปนผลซ่ึงพฤติกรรมของนักลงทุนกลุมนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการจายเงิน

ปนผลโดยคํานึงถึงภาษี (Tax Preference) ท่ีนักลงทุนตองเสียภาษีสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับ 
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ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนและหลังวนั

ขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ซ่ึงมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ดังนั้นนักลงทุน

ควรท่ีจะใชขอมูลดานอ่ืนๆ เชน ผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือประกอบการตัดสินใจ

ระหวางการซ้ือขายหลักทรัพยในชวงนี้ 

 จากผลการศึกษาพบวาวันท่ีเกิดเหตุการณ (Event date) ราคาหลักทรัพยมีการปรับตัว

ลดลงมากท่ีสุดท้ังสองชวงเหตุการณ 7 วัน และ 15 วัน ดังนั้นนักลงทุนไมควรท่ีจะขาย

หลักทรัพยในวันท่ีเกิดเหตุการณเพราะราคาหลักทรัพยปรับลดลงอาจทําใหไดผลตอบแทนต่ํา

กวาท่ีควรจะไดรับ นักลงทุนควรถือหลักทรัพยตอไปอีกสักระยะหนึ่งเพ่ือใหราคาหลักทรัพย

ปรับตัวสูงขึ้นแลวจึงขายหลักทรัพยนั้นถาไมตองการถือหลักทรัพยนั้นตอไป 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตอไป 

 การศึกษาครั้งนี้พบวาการประกาศจายเงินปนผลทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติโดย

ใชชวงเหตุการณในการศึกษา 7 วัน และ 15 วัน สําหรับการศึกษาครั้งตอไปควรขยายชวงเวลา

ของเหตุการณท่ีศึกษาใหมากกวา 7 วัน หรือ 15 วัน เพ่ือนําผลทดสอบมาเปรียบเทียบกับ

การศึกษาครั้งนี้ 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index เพียงกลุมเดียวซ่ึงเปน

กลุมหลักทรัพยท่ีมีอัตราผลตอบแทนยอนหลัง 3 ปท่ีอยูในเกณฑดี ดังนั้นหลักทรัพยกลุมนี้อาจ

เปนท่ีสนใจจากนักลงทุนเปนพิเศษในชวงการประกาศจายเงินปนผล การศึกษาครั้งตอไปควรมี

การนํากลุมหลักทรัพยอ่ืนมาศึกษาดวย เชน SET 100 Index หริอ SET 50 Index หรือแบงตาม

ลักษณะกลุมอุตสาหกรรมพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูวาการประกาศจายเงินปนผลของแต

ละกลุมหลักทรัพย หรือกลุมอุตสาหกรรมทําใหเกิดผลตอบแทนท่ีเกินปกติเหมือนหรือแตกตาง

กันอยางไร  
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กรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอร่ี  

แอนด เฮลทแคร จํากัด 

Green Logistics :A Case Study of  Giffarine Skyline Laboratory and Health Care Co., 

Ltd. 

รุงรัตน ฮอแสงชัย[1], ผศ.ดร.พัฒน พิสิษฐเกษม[2] (มหาวทิยาลัยรังสิต) 

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง กรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน 

แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1)เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทาง

ประชากรศาสตรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร (2)เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการทางดานกรีน

ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร โดยกลุมตัวอยางคือพนักงานในบริษัท กิฟฟารีน สกาย

ไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด จํานวน 348คน วิธีการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม

ในการเก็บขอมูล และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหผานทางโปรแกรมSPSS โดยใชสถิติเชิงพรรณา

อธิบายความถ่ี(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหANOVAประกอบดวย

คาสถิติ T-test, F-test และสถิติในการทดสอบความสัมพันธ Simple Correlation 

 ผลการวิจัยพบวา ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ75.9  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนกลุมตัวอยางท่ีมีอายุ

31-40ป คิดเปนรอยละ43.1  โดยสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ

64.9 ประสบการณทํางานของพนักงานสวนมากต่ํากวา5ป คิดเปนรอยละ34.8   ผลการวิเคราะห

ขอมูลเกี่ยวกับ  กระบวนการทางดานกรีนอยูในระดับความสําคัญมาก  เพศ  อายุ คุณวุฒิ

การศึกษา ตางกันมีผลตอประสิทธิภาพขององคการไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูล

เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการดานตนทุน เวลา และความนาเช่ือถืออยูในระดับสําคัญมาก 

กระบวนการกรีนโลจิสติกสมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการในภาพรวมอยูใน

ระดับคอนขางต่ํา 

 

คําสําคัญ: กรีนโลจิสติส,โลจิสติกสม, การพัฒนากรีนโลจิสติกส 
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ABSTRACT 

 The study of Green Logistics :A Case Study of  Giffarine Skyline Laboratory and 

Health Care Co., Ltd. The purposes of this research were (1) to study the demographic 

characteristics that affect organizational performance. (2) To study green logistics process 

that affect the organizational performance. The samples of this research were employees in 

Giffarine Skyline Laboratory and Health Care Co., Ltd., 348 data were collected by 

questionnaire . The data were analyzed in SPSS program by Descriptive Method using 

frequency, percentage, mean and standard deviation. In addition, this study employed 

analysis of inferential statistic to test hypotheses. Reference statistics using T-test ,F-test  and 

Simple Correlation. 

 The results showed that demographic characteristics affecting the organizational 

performance. Most of them were female 75.9 percent. Most of the respondent were aged 31-

40 years old 43.1 percent, educational level as bachelor's degree 64.9 percent and work 

experience lower than 5 years 34.8 percent. The results of analysis about green logistics 

process found that it in the high level.  The study also found that the difference in gender  age 

and educational level were not affected in organizational performance. The organizational 

performance of cost , time and reliability found that in high level. The green logistics process 

were related to the performance of the organization  in the lower level. 

KEYWORDS: Green Logistics , Logistics, The development of green logistics 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันนี้การดําเนินงานดานโลจิสติกสเขามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจมากขึ้น 

เนื่องจากการบริหารงานดานโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสามารถชวยลดตนทุนดานการ

ขนสงและยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคา อยางไรก็ตามการขนสงสินคาถือ

เปนตัวการสําคัญท่ีกอใหเกิดมลภาวะซ่ึงสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ยกตัวอยางเชน มลพิษ
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ทางอากาศ มลพิษทางน้ําและการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนตน ฉะนั้นปญหาดาน

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นหลายคนอาจมองขามเพราะรูสึกวาเปนเรื่องไกลตัว แตในปจจุบันนี้ปญหา

ดานส่ิงแวดลอมเปนส่ิงสําคัญท่ีทุกคน ควรใหความสนใจและรวมมือกันลดการเกิดมลพิษใน

ภาคอุตสาหกรรมและดานการขนสงโลจิสติกส เนื่องจากการทําโลจิสติกสหรือการขนสงสินคา

ในแตละครั้งนั้น จะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาเปนจํานวนมาก ท้ังนี้สงผลให

ผูประกอบการสวนใหญหันมาใหความสนใจในเรื่องของการทํากรีนโลจิสติกสมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญเริ่มตระหนักถึงผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

 ถาองคกรหรือบริษัทใดท่ีไมมีการปรับตัวนั้นยอมสงผลตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต

อยางยากท่ีจะหลีกเล่ียงได เนื่องจากผูคนสวนใหญ ไมวาจะเปนผูบริหาร ผูประกอบการ ผูขาย 

ผูซ้ือ ผูบริโภค หรือผูปฎิบัติการเอง เริ่มเล็งเห็นและเขาใจถึงผลกระทบท่ีตามมาจากการทําโลจิ

สติกส จะเห็นไดจากกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวในโซนยุโรปอเมริกา และญี่ปุน เริ่มให

ความสําคัญตอการทํากรีนโลจิสติกสมากยิ่งขึ้น  

 ดวยเหตุนี้เอง หลายบริษัทจึงใหสําคัญตอการทํากรีนโลจิสติกส เนื่องจากหลายบริษัท

เริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงปญหาท่ีตามมาจากการทําโลจิสติกส ซ่ึงสงผลกระทบตอสภาพ

ความเปนอยูของพนักงานท่ีอาศัยอยูในโรงงานเองหรือผูท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบๆโรงงานอุตสา

หรรมตางก็ไดรับผลกระทบจากการทําโลจิสติกส เนื่องจากการขนสงในแตละครั้งมีการสราง

มลพิษทางอากาศ ไมวาจะเปนควันพิษท่ีมาจากทอไอเสีย และควันไฟท่ีเปนกอใหเกิดมลพิษท่ี

มากจากกระบวนการผลิตลวนเปนมลพิษท่ีทําลายระบบนิเวศทางอากาศ ทางน้ํา และทางเสียง  

ฉะนั้นการทํากรีนโลจิสติกสถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคการเองควรใหความสนใจและปรับปรุง

พัฒนาใหกระบวนการผลิตและกระบวนการขนสงมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือเปนการรักษาส่ิงแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต แทนการทําธุรกิจเพ่ือหวัง

กําไรหรือผลประโยชนเพียงดานเดียว จากเหตุผลขางตนเหลานี้ทําใหเขาใจไดวา การทํากรีน

โลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพนั้นสามารถพัฒนาระบบการผลิตและระบบขนสงสินคาไดอยาง

ยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความสําคัญท่ีจะศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพ

ทางดานกรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด 

เฮลทแคร จํากัด  
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วัตถุประสงคในการทําวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร 

 2. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการทางดานกรีนท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.ลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ

แตกตางกัน  

 2.กระบวนการกรีนโลจิสติกสมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการ  
 

ขอบเขตในการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง       

 โรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด มีจํานวน

พนักงานท้ังหมด1,500คนโดยใชวิธีของทาโรยามาเน ความคลาดเคล่ือนท่ี5% ซ่ึงขนาดของ

กลุมตัวอยางท่ีตองการจะศึกษาเทากับ316คน ในการเก็บขอมูลจริงจะกําหนดใหเก็บขอมูล

มากกวาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมประมาณ  10%  เพ่ือใชในกรณีท่ีขอมูลท่ีสุมมาไมสมบูรณ

หรือไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได ดังนั้น  ขนาดตัวอยางท่ีจะทําการศึกษา จํานวน 348  

ตัวอยาง 

 2.ตัวแปรท่ีศึกษา         

 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน: กระบวนการทางดานการจัดการเพ่ือส่ิงแวดลอมแบบ

กรีน ประกอบดวย การออกแบบผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม การดําเนินการจัดซ้ือท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม การผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และการนําซากของ

ผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล         

   ตัวแปรตาม: ประสิทธิภาพขององคกร ประกอบดวย ดานตนทุน ดาน

เวลา ดานความนาเช่ือถือ         

  3.ขอบเขตพ้ืนท่ีหรือสภาพทางภูมิศาสตร 

 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัดในเขตพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี       
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 4.ขอบเขตดานระยะเวลา       

 ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้  เริ่มตั้งแต ธันวาคม พ.ศ.2557 - เมษายน พ.ศ.2558 

1.5 กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   

 

 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

-เพศ                     

-อายุ        

-คุณวุฒกิารศึกษา        

-ประสบการณการทํางาน 

ประสิทธิภาพขององคกร 

-ดานตนทุน  

-ดานเวลา  

-ดานความนาเช่ือถือ 

 

กระบวนการทางดานกรีน 

-การออกแบบผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึง

ส่ิงแวดลอม 

-การดําเนนิการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม    

-การผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม  

-การนําซากของผลิตภัณฑกลับมารี

ไซเคิล 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

489 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ   

แบงเปนประโยชนเชิงวิชาการและประโยชนในเชิงปฏิบัติดังนี้ 

 1. ประโยชนเชิงวิชาการ       

 ผลการวิจัยและตัวแปรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถใชเปนขอมูลและแนวทาง

ในการศึกษางานวิจัยดานกระบวนการทางดานกรีนโลจิสติกสเพ่ือส่ิงแวดลอมในครั้งตอไป  

2. ประโยชนเชิงปฏิบัติ       

 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่  แอนด เฮลทแคร จํากัดสามารถนํา

ผลการวิจัยท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางดานกรีนโลจิสติกส 

องคกรธุรกิจตางๆ สามารถนําผลการวิจยัท่ีไดนี้ ไปปรับใชกับองคกรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

การดําเนินงานท่ีดีมากขึ้นและเปนประโยชนตอส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับองคกรเหลานั้นอีก

ดวย 

 นิยามศัพท 

 กรีนโลจิสติกสหรือโลจิสติกสสีเขียว (Green Logistics) หมายถึง การใหความสําคัญ

กับทุกมิติของการบริหารจัดการท้ังกิจกรรมโลจิสติกสและทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของตั้งแตการ

เคล่ือนยาย การจัดเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินคา โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ

ส่ิงแวดลอมรวมถึงการมีตนทุนการปลอยกาซเลือนกระจกนอยท่ีสุดท้ังนี้องคกรควรออกแบบ

ใหผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑมีความเปนมีตอส่ิงแวดลอม เพ่ือกอใหเกิดความเหมาะสมในการ

ขนสง จัดเก็บ เคล่ือนยายสินคา ไปจนถึงกระบวนการกําจัดซากผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมา

รีไซเคิลได 

 การออกแบบผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม (Green Design) หมายถึง การออกแบบ

ผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดชวงอายุของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Life 

Cycle Assessment; LCA) เริ่มตั้งแตการเลือกชนิดวัตถุดิบการจัดหาและการผลิตการขนสงท่ี

เกี่ยวของท้ังหมดการใชงานของลูกคาและการนําซากกลับสูกระบวนการรีไซเคิลหรือฝงกลบ

ใหตลอดชวงอายุของผลิตภัณฑมีการปลอยกาซ CO2 ออกสูบรรยากาศนอยท่ีสุดดวยตนทุนท่ี
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เหมาะสมผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมควรไดรับการสงเสริมใหติดฉลากสีเขียว (Green 

Label) เพ่ือส่ือสารใหสังคมทราบ 

 การดําเนินการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  (Green Purchasing) หมายถึง ความ

พยายามในการจัดซ้ือจัดหาจากผูสงมอบสีเขียว (Green Supplier) ดวยวิธีการท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอมเชนการใชระบบ Paperless เปนตนรวมถึงการรวมมือกับผูจัดการวัตถุดิบหรือ

บริษัทคูคาในการจัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม เพ่ือทดแทนวัสดุท่ีสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการ

ผลิตใหนอยลง  

 การผลิตดวยเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม(Green Manufacturing) หมายถึงการ

ผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) โดยมุงใชปจจัยการผลิตใหคุมคามากท่ีสุดเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงใน

ปจจุบันนิยมใชหลักการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยมุงเนนท่ีการลดความ

สูญเสีย (Waste) ท่ีแหลงกําเนิดเปนหลัก (Source) ไมใชมุงปรับปรุงท่ีภายหลังกระบวนการ 

 การนําซากของผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล(Green recycle) หมายถึงการนําผลิตภัณฑ

กลับมาใชใหมโดยผานกระบวนการรีไซเคิลซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีสารมลพิษก็จะสรางความยุงยาก

ตอการกําจัดและการรีไซเคิลวิศวกรผูออกแบบผลิตภัณฑควรไดรับการอบรมเรื่องการถอด

ประกอบซากผลิตภัณฑเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบท้ังนี้เพ่ือใหการถอด

ประกอบซากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใชความพยายามและพลังงานนอยท่ีสุด 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ

นํามาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี ้

แนวคิดดานกระบวนกรีนโลจิสติกส 

 โลจิสติกสเพ่ือส่ิงแวดลอมหรือโลจิสติกสสีเขียว Rodrigue J.P., Slack Brian and 

Comtois Claude (2001) ไดกลาวถึง "Green Logistics" ไววา Logistics เปนหัวใจของการขนสง

สมัยใหม และ Greenness เปนคําท่ีใชผูถึงส่ิงท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมและมักจะใชพิจารณาไป

ในเชิงบวก เม่ือนําคําสองนี้มารวมกันนั้นมีความหมายวา การขนสงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม
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และการมีระบบการกระจายสินคาและขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไดมีอางถึงในบทความของสิ

รินทิพย ประภากรวิมล(2552)  กรีนโลจิสติกส เปนการใหความสําคัญตอมิติการบริหาร

จัดการโลจิสติกสในสวนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท่ีจะมีผลตอสภาวะโลกรอน รวมถึง

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส ตั้งแตการ

เคล่ือนยาย การจัดเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินคา (วีรวัฒน มณีสุวรรณ และ ธนัญญา 

วสุศรีดัดแปลงมาจากMcKinnon, A.C. ,2010) การทํากรีนโลจิสติกสนั้นตองคํานึงถึงความเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอมและประสิทธิภาพในระบบการขนสงและการกระจายสินคา (สิรินทิพย 

ประภากรวิมล ดัดแปลงมาจาก J.P. Rodrigue,2010) 

 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและคํานึงถึงส่ิงแวดลอมตลอดโซอุปทานแนวคิดการจัดการหวง

โซอุปทานสีเขียว ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการออกแบบผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม (Green Design)  

 ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ  นั้นตองคํ านึ งการลดการใชวัต ถุดิบลง

(Reduced)เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด ท้ังนี้การลดปริมาณของวัสดุหรือวัตถุดิบท่ีใชใน

การผลิตลงจะสงผลใหอัตราการใชพลังงานในการผลิตลดลงดวยซ่ึงเปนการใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพท่ีสุดโดยคํานึงถึงการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดชวงอายุของวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment; LCA) เริ่มตั้งแตการเลือกชนิดวัตถุดิบการจัดหาและการ

ผลิตการขนสงท่ีเกี่ยวของท้ังหมดการใชงานของลูกคาและการนําซากผลิตภัณฑกลับคืนสู

กระบวนการรีไซเคิลหรือฝงกลบใหตลอดชวงอายุของผลิตภัณฑมีการปลอยกาซ CO2 ออกสู

บรรยากาศนอยท่ีสุดดวยตนทุนท่ีเหมาะสมผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมควรไดรับการ

สงเสริมใหติดฉลากสีเขียว (Green Label) เพ่ือส่ือสารใหสังคมทราบถึงปริมาณคารบอนท่ี

ปลอยออกมา 

2. ดานการดําเนินการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  (Green Purchasing)  

 ในขั้นตอนของการดําเนินการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตองคํานึงถึงการลด

ขั้นตอนของการติดตอส่ือสารดวยเอกสาร โดยหันมาใชในรูปแบบและวิธีการท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม (Green Purchasing) เชนการใชระบบ Paperless รวมถึงการรวมมือกับผูจัดหา

วัตถุดิบหรือบริษัทคูคาในการจัดหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสมเพ่ือทดแทนวัสดุท่ีอาจเปนอันตรายตอ

ส่ิงแวดลอมหรือจัดหาวัสดุท่ีสามารถลดของเสียท่ีเกิดจากการผลิตใหนอยลงการใหความ

รวมมือระหวางกันนี้จะสรางความยั่งยืนใหกับการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว 
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3. ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Manufacturing)   

 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)คือ กลยุทธท่ีใชในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชวัตถุดิบ และพลังงานในการผลิต ทําใหสามารถลดตนทุน โดย

การปรับปรุงผลิตภัณฑ บริการ และกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เพ่ือลดของเสียจาก

แหลงกําเนิด อันจะชวยลดภาระในการกําจัดของเสีย รวมถึงกอใหเกิดการใชพลังงาน 

ทรัพยากร และวัตถุดิบตนทุนอยางคุมคา อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับผูประกอบการ 

ชวยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก อีกท้ังยังพัฒนาความสามารถ และ

ประสิทธิภาพของธุรกิจ และเปนจุดเริ่มตนในการกาวสูมาตรฐาน ISO 14000 ของอุตสาหกรรม 

4. ดานการดําเนินการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Distribution) 

 การจัดการขนสงในโซอุปทานสีเขียว (Green Manufacturing) มีแนวคิดใน

กระบวนการขนสงท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมดวยโดยเริ่มตั้งแตการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีมี

ความเหมาะสมตอการเคล่ือนยายการเลือกรูปแบบการขนสงท่ีมีความเหมาะสมเลือกขนาดของ

ยานพาหนะและเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมรวมถึงการกําหนดเสนทางการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ดานการติดตอส่ือสารกับลูกคาเพ่ือประสิทธิภาพการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green 

Consumption)           

 ในกระบวนการติดตอส่ือสารท่ีผูบริโภคเปนองคประกอบท่ีสําคัญในหวงโซอุปทานสี

เขียวท่ีจะทําใหวัตถุประสงคของเปาหมายในการสรางความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของการ

จัดการหวงโซอุปทานบรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยจะตองส่ือสารและใหความรูแกผูบริโภค 

เพ่ือทราบถึงวิธีการใชผลิตภัณฑ และการดูแลอยางถูกวิธี และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอม

กันนั้นควรมีการจัดการความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาอยางเหมาะสม จึงจะเปนวิธีท่ีชวยใหหวงโช

อุปทานสีเขียวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. การทําโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) 

 เปนองคประกอบหนึ่งของกิจกรรมโลจิสติกสท่ีมุงเนนการบริหารจัดการการไหลของ

วัตถุดิบ ช้ินสวนระหวางผลิตหรือสินคาจากจุดบริโภค มายังจุดท่ีผลิตสินคา เปนการนําซาก

ของผลิตภัณฑท่ีใชแลวนํากลับมารีไซเคิลซ่ึงการจัดการโซอุปทานไมไดส้ินสุดลงท่ีผูบริโภคได

บริโภคหรือใชผลิตภัณฑเทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงการนําซากของผลิตภัณฑท่ีใชแลวนํา

กลับมารีไซเคิลใหม  
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แนวคิดดานประสิทธิภาพขององคการ 

 การดําเนินธุรกิจในปจจุบันนี้เต็มไปดวยการแขงขัน ธุรกิจใดท่ีสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีต่ํา ธุรกิจนั้นยอม

ไดเปรียบในเชิงแขงขันซ่ึงสงผลตอการพัฒนาองคการ  เนื่องจากการบริหารจัดการดานโลจิ

สติกส เปนตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของภาคธุรกิจในการจัดการดานตนทุน เวลา และ

การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน การจัดสงสินคา

ท่ีตรงเวลา การตอบสนองคําส่ังซ้ือ การลดตนทุนในการดําเนินการ เปนตน  

บทความของกรมอุตสาหกรรมรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (2555) กลาววา การประเมิน

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส นั้นมีการแบงกิจกรรมโลจิสติกสออกเปน 9 กิจกรรมหลัก โดย

แบงออกเปน 3 มิติ ไดแก มิติดานตนทุน (Cost) มิติดานเวลา (Time) และมิติดานความ

นาเช่ือถือ (Reliability) ซ่ึงแตละกิจกรรมลวนเปนองคประกอบหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอระบบโล

จิสติกส 

 มิติในดานตนทุน ในการวัดผลการดําเนินงานทางดานตนทุนของโลจิสติกสสามารถ

สะทอนผลการดําเนินงานดานโลจิสติกสไดชัดเจน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(2550)กลาวถึง เรื่องตนทุนวาหากตนทุนยิ่งต่ําก็จะยิ่งดี ยกเวนสําหรับกิจกรรมการส่ือสาร

ดานโลจิสติกส และกระบวนการส่ังซ้ือท่ีหากยิ่งสูงจะยิ่งดีจะถือวาอยูในระดับท่ีเทียบเทากับ

บริษัทอ่ืนๆ และหากสัดสวนตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสสูงมากๆ หมายความวาบริษัทกําลังมี

ปญหากับกิจกรรมโลจิสติกสนั้นๆอยูและอาจจะสงผลใหความสามารถทางการแขงขันของ

บริษัทลดลงตามไปดวย 

 มิติในดานเวลา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2550) กลาววาเวลาท่ีบริษัทใชใน

การดําเนินงานดานโลจิสติกสนั้นจะมีการใชเวลาแตกตางกันไปตามกิจกรรม โดยท่ัวไปแลว

หากใชเวลาดําเนินการนอยก็จะแสดงใหเห็นวาบริษัทมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถท่ีจะแขงขันไดกับบริษัทอ่ืนๆ 

 มิติในดานความนาเช่ือถือ หากเปนเรื่องของความถูกตองยิ่งมีคะแนนสูงก็จะยิ่งดี

เนื่องจากแสดงวามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดีแตหากเปนเรื่องของความเสียหายการ

สงคืนหากคะแนนต่ําก็จะยิ่งดีแสดงวามีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้นได 
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ขอมูลบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอร่ี แอนด เฮลทแคร จํากัด 

 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด กอตั้งขึ้นเม่ือ วันท่ี 17 มีนาคม 2539 กอตั้งโดย 

พญ.นสินี ไพบูลย ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท โดยความมุงม่ันของคณะแพทยและ

เภสัชกรท่ีรวมกันพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณอันยาวนานในการคนควาและ

วิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพเพ่ือคนไทย อันไดแก ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

เครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับรางกาย และ

ผลิตภัณฑอาหารสวัสดิการ ท้ังนี้เปนการนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเปนท่ียอมรับ อีกท้ังมีผลงานวิจัย

ท่ีไดมีการรับรอง(License of Network) และมีการคุมครองลิขสิทธ์ิเครือขาย (Protection of 

Network)โดยมีวัตถุประสงคจะนําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพเหลานี้ในราคาท่ียุติธรรม ผูบริโภค

สามารถซ้ือใชไดอยางตอเนื่อง ภายใตช่ือ Giffarine ซ่ึงผลิตภัณฑท้ังหมดผลิตจากโรงงานใน

กลุมบริษัทกิฟฟารีน ท่ีไดรับมาตรฐานการผลิตระดับสากล 

 ปจจุบันบริษัทกิฟฟารีน มีศูนยบริการท้ังหมด 96 แหงท่ัวประเทศ เพ่ือรองรับนักธุรกิจ

เครือขายกวา 300,000 คน และสมาชิกผูบริโภคกวา 5,000,000 คน นอกจากการขยายเครือขาย

สมาชิกในประเทศแลว กิฟฟารีนยังไดสงออกสินคาไปยังกวา 33 ประเทศท่ัวโลก อาทิเชน 

ออสเตรเลีย ฮองกง เกาหลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เปนตน  

 ผลิตภัณฑทุกชนิดไดรับการคิดคนขึ้นเปนพิเศษเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค และมีการรับประกันความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังมีสารสําคัญ 

หรือ วัตถุดิบท่ีมีผลงานวิจัยรับรอง และลงตีพิมพในวารสารทางการแพทย หรือวารสารทาง 

วิชาการอยางแพรหลายกอนนํามาผลิต มีการศึกษาทาง คลินิกถึงความปลอดภัยและ 

ผลขางเคียง ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทยและเภสัชกรผูมีประสบการณ  ท้ังยังมีการพัฒนา

สูตรใหเหมาะสมกับผิวพรรณและการบริโภค มีกระบวนการผลิตจาก เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุด ใน

โรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ออกแบบถูกตองตามหลัก GMP (Good 

Manufacturing Practice) อีกท้ังยังเปนโรงงานท่ีไดมาตรฐาน การจัดการ ส่ิงแวดลอม 

ISO14001 และไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต และ ความปลอดภัยของ อาหารในระดับ

สากล 

 จากความเปนมาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาขอมูลทางดานการพัฒนากรีน

โลจิสติกสอยางยั่งยืน ของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด 

เนื่องจากจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทขายตรง เปนธุรกิจท่ีอยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน ซ่ึงจะเห็น

ไดจากการท่ีบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนติี้ จํากัด ประสบความสําเร็จไดนั้น เนื่องดวยความ
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ตั้งใจท่ีจะสรางผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ภายใตมาตราฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลท้ังนี้

ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญถึงผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากการดําเนินงานดานโล

จิสติกส เขามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นการบริหารงานดานโลจิสติกสท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้น สามารถชวยลดตนทุนดานการขนสงและเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกการบริหาร

จัดการดานคลังสินคา ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องการทํากรีนโลจิสติกส เพราะการ

ทํากรีนโลจิสติกสถือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน และสามารถชวยในเรื่องของการสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกรอีกดวย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การบริหารงานดานโลจิสติกส เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีสามารถลดตนทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางการแขงขัน เนื่องจากในปจจุบันนี้ผูคนใหความสนใจและตระหนักในเรื่อง

ของส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น ทําใหปญหาดานส่ิงแวดลอมไดกลายมาเปนตนทุนในการดําเนิน

ธุรกิจ แนวคิดการบริหารจัดการดานโลจิสติกสท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมหรือกรีนโลจิสติกส

นั้น เกิดขึ้นเพ่ือมุงเนนในการพัฒนาและการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนการ

บริหารจดัการโลจิสติกสในระยะยาวอยางยั่งยืน 

 การจัดการโลจิสติกสเพ่ือส่ิงแวดลอมเขามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจมากขึ้นเนื่องจาก

ระดับของการตระหนักถึงปญหาความยั่งยืนเปนส่ิงสําคัญเพ่ือลดผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

ของกิจกรรมขนสงในThird party logistics(3PLs) กลาวโดย Evangelista P., Sweeney E., 

Ferruzzi G. and Carrasco J.C.(2010) ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ Ying J. and Li-jun 

Z.(2012)ท่ีวา การนําการจัดการชวงโซอุปทานสีเขียวมาใชกับองคกรช้ันนํานั้นจะตองปลูกฝง

วัฒนธรรมองคกรสีเขียวและสรางความตระหนักรับรูถึงปญหาท่ีตามมาจากการขนสงท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ  

 ท้ังนี้จะเห็นไดวาการขนสงสินคาแบบเดิมนั้นยังขาดในเรื่องของการคํานึงถึง

ส่ิงแวดลอม สนใจเพียงแตจะลดตนทุนการขนสงอยางไร ซ่ึงแตกตางจากการขนสงเพ่ือ

ส่ิงแวดลอมจะมีการคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน กลาวโดย Xiu G. and Chen X.(2012) การ

ขนสงเปนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก นั้นสงผลตอระบบนิเวศท้ังทางตรง

และทางออม ไมวาจะเปนผลกระทบจากภาวะโลกรอนท่ีสงผลใหเกิดจากมลพิษทางอากาศท่ีมี

การสะสมอยูในปริมาณมาก ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของสุวรรณี อัศวกุลชัย(2552) ท่ีวาธุรกิจ
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สวนใหญมุงเนนเฉพาะการลดตนทุนดานโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางดานการ

แขงขัน โดยไมคํานึงถึงส่ิงแวดลอม ท้ังนี้สอดคลองกับความคิดเห็นของ พงษธนา วณิชยกอบ

จินดา(2008) ท่ีวา การทําโลจิสติกสเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา การขนสง

สินคา อีกท้ังเปนการลดตนทุนและสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงการขนสงเปนตัวการสําคัญในการทําลาย

ส่ิงแวดลอม เนื่องจากการใชยานพาหนะท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกป ฉะนั้นควรจัดสงสินคาแบบ

เต็มคันรถและลดการขนสงสินคาครั้งละหลายๆรอบ และสอดคลองกับความคิดเห็นของ 

กาญจนา กาญจนสุนทร(2551)ท่ีวา ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของโลกเขามามีบทบาทสําคัญ

ในระบบโซอุปทาน จึงเปนท่ีทราบโดยท่ัวกันวาแนวโนมในการพัฒนาระบบการจัดการโซ

อุปทานและการจัดการโลจิสติกสคือ"Green Supply Chain and Reverse Logistics" นั้นเอง  

 จากบทความของ วีรวัฒน มณีสุวรรณ และ ธนัญญา วสุศรี(2557) ไดมีการกลาวถึงดาน

การบริหารจัดการแบบกรีนโลจิสติกส ไววา  ยังมีอุปสรรคและขอขัดแยงตางๆ โดยเฉพาะดาน

ตนทุนคาใชจายและยังขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงรัฐบาลควรเขามาสงเสริมและ

สนับสนุนในการนําระบบกรีนโลจิสติกสมาใช ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของ Rodrigue J.P., 

Slack Brian and Comtois Claude (2001) ท่ีวา รัฐบาลควรมีนโยบายมารองรับและสนับสนุน

ดานการทํากรีนโลจิสติกสมากยิ่งขึ้น  

 เสาวนิตย จันทรโรจน(2553) ไดศึกษา แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวเพ่ือ

การพัฒนาอยางยั่งยืน พบวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบันนั้นเต็มไปดวยการแขงขัน ดังนั้นการท่ี

ธุรกิจสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ี

ต่ํา นั้นยอมไดเปรียบในเชิงแขงขัน แตปจจุบันกระแสความนิยมในเรื่องของการรักษา

ส่ิงแวดลอมก็เปนอีกบทบาทหนึ่งท่ีธุรกิจสมัยใหมใหความสําคัญและตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม    

  จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหเราทราบวา การขนสงดานโลจิสติกสนั้นมี

บทบาทสําคัญในการลดตนทุนและพัฒนาขีดความสามารถขององคกรอยางยั่งยืน เนื่องจาก

ปจจุบันนี้หลายธุรกิจใหความสนใจในเรื่องของการทําการขนสงเพ่ือส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น ไม

เพียงแตเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรแตยังเปนการควบคุมและพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้การขนสงถือเปนปจจัยหลักท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะยาว จะ
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เห็นไดวาผลกระทบเหลานี้เปนเรื่องใกลตัวท่ีหลายคนอาจมองขาม ดวยเหตุนี้เอง เราควรให

ความสําคัญตอการรักษาส่ิงแวดลอม และการดูแลรักษาทรัพยากรท่ีมีอยูใหยั่งยืน แทนการใช

ผลประโยชนจากธรรมชาติเพียงดานเดียว ดังนั้นการจัดการดานกรีนโลจิสติกสรัฐบาลควรเขา

มามีสวนในการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจัง รวมถึงการรณรงคใหผูประกอบการใสใจใน

ส่ิงแวดลอมมากยิ่งขึ้น เพ่ือสรางจริยธรรมและคุณธรรมในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ

อยางแทจริงอีกท้ังการใหความสําคัญกับการรักษาและการอนุรักษส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการ

วางแผนการดําเนินงานนั้นตองมีความสอดคลองกัน เพ่ือสงผลใหเกิดความประหยัดและเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1. ผูวิจัยจะทําการศึกษากลุมตัวอยางพนักงานของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอ

ราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด ในเขตพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี มี

จํานวนพนักงานท้ังหมด 1,500 คน โดยประชากรกลุมตัวอยางท่ีไดนั้นไดขอมูลมาจากบริษัท 

กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด 

 2.ใชวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) การ

คํานวณระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และมีความคลาดเคล่ือน 0.05 (Taro Yamane อางถึงใน

ธานนิทรศิลปจารุ, 2550 : 47) จํานวนขนาดตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาเทากับ 316 คน ในการเก็บ

ขอมูลจริงจะกําหนดใหเก็บขอมูลมากกวาขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสมประมาณ  10%  เพ่ือใชใน

กรณีท่ีขอมูลท่ีสุมมาไมสมบูรณหรือไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได ดังนั้น  ขนาดตัวอยาง

ท่ีจะทําการศึกษา จํานวน 348  ตัวอยาง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 สวนที่1 เปนการสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่2 เปนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการทางดานกรีน 
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 สวนที่3 เปนการสอบถามถึงประสิทธิภาพขององคการประกอบดวย ดานตนทุน 

ดานระยะเวลา ดานความนาเช่ือถือ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห พบวา กลุม

ตัวอยางท้ังหมดจํานวน 348 คน เปนเพศหญิง 264 คน คิดเปนรอยละ 75.9 เปนเพศชาย จํานวน 

84 คน คิดเปนรอยละ 24.1 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30ป คิดเปนรอยละ40.2 สวนใหญมี

ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 226 คน คิดเปนรอยละ 64.9 สวนใหญมีประสบการณ

ทํางานต่ํากวา5ป 121 คน คิดเปนรอยละ 34.8  

 2.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางดานกรีน ดานการออกแบบผลิตภัณฑท่ี

คํานึงถึงส่ิงแวดลอม พบวา ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.78  ดานการดําเนินการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พบวา ในภาพรวมท้ังหมดอยู

ในระดับความสําคัญโดยมีคาเฉล่ียเทากับ3.80   ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม พบวา ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 

4.01   ดานการนําซากของผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล พบวา ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับ

ความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.4  

 3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการ ประสิทธิภาพขององคการ

ดานตนทุน พบวา ในภาพรวมท้ังหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก จากคาเฉล่ียรวมท่ี

ไดเทากับ 3.66  ประสิทธิภาพขององคการดานเวลา พบวา ในภาพรวมท้ังหมดมีความคิดเห็นอยู

ในระดับเห็นดวยมาก จากคาเฉล่ียรวมท่ีไดเทากับ 4.02  ประสิทธิภาพขององคการดานความ

นาเช่ือถือ พบวา ในภาพรวมท้ังหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก จากคาเฉล่ียรวมท่ี

ไดเทากับ 3.78   พนักงานท่ีมีเพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการทํางานตางกัน  มีความ

คิดเห็นตอประสิทธิภาพขององคการดานตนทุน ดานเวลา ดานความนาเช่ือถือ ไมแตกตางกัน 

กระบวนการกรีนโลจิสติกสมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการในภาพรวมอยูใน

ระดับคอนขางต่ํา 
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อภิปรายผล 

 การศึกษา เรื่อง กรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอ

ราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด มีประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษานํามาอภิปรายดังตอไปนี้ 

 1.กระบวนการทางดานกรีน พบวา ดานการออกแบบผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม 

ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับความสําคัญมาก เนื่องจากสอดคลองกับความคิดเห็นของ 

เสาวนิตย จันทนโรจน(2553) ท่ีวาการลดการใชวัตถุดิบลง ซ่ึงเปนการใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด ท้ังนี้การลดปริมาณของวัสดุหรือวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตลงจะสงผลใหอัตราการใช

พลังงานในการผลิตลดลงดวยซ่ึงเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ    

    ดานการดําเนินการจัดซ้ือท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใน

ภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับความสําคัญมาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับบทความของกาญจนา

กาญจนสุนทร(2551)ท่ีวาการลดขั้นตอนของการติดตอส่ือสารดวยเอกสารและมีการสรางความ

รวมมือท่ีดีระหวางกันระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ เปนรูปแบบและวิธีการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

      ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับความสําคัญมาก ซ่ึงสอดคลอกับบทความของ

กาญจนากาญจนสุนทร(2551) และสิรินทิพย ประภากรวิมล(2557) ท่ีวาการบริหารจัดการโซ

อุปทานแบบกรีนจะตองประกอบดวยกิจกรรมการจัดซ้ือจัดหาโดยการเลือกวัตถุดิบท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมรวมท้ังวิธีการไดมาซ่ึงวัตถุดิบโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมแลวนําวัตถุดิบท่ีไดมา

ผานกระบวนการผลิตท่ีสะอาดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนการประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรและไมกอใหเกิดของเสียและมลพิษตอส่ิงแวดลอม     

       ดานการนําซากของผลิตภัณฑ

กลับมารีไซเคิล ในภาพรวมท้ังหมดอยูในระดับความสําคัญปานกลาง แสดงวา องคการยังให

ความสําคัญกับเรื่องของการนําซากผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิลนอย ดังนั้นองคการควรมีการ

พัฒนาในเรื่องการนําซากกลับมาใชใหมและการถอนประกอบซากอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากการใหความสําคัญกับการนําซากผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล นั้นสามารถลดการเกิดผล

กระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมไดและยังสามารถลดตนทุนวัสดุในการจัดซ้ือ โดยการนําวัสดุท่ีใช

แลวกลับมาใชใหมผานการใชเทคโนโลยีหมุนเวียน  
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 2.ผลการการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการ พบวา ประสิทธิภาพ

ขององคการดานตนทุน ในภาพรวมท้ังหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงให

เห็นวา องคการมีบริหารจัดการดานตนทุนอยางมีประสิทธิภาพในสายตาของพนักงาน 

เนื่องจากองคการของทานมีตนทุนดานการบริหารสินคา ขนสงสินคา และตนทุนการถือครอง

สินคาคงคลังท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของWijittra Srisorn (2013)ท่ีวา การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคนั้นเปนการลดตนทุนการ

ผลิต เปนการเพ่ิมคุณคาในการประหยัดพลังงานและปองกันผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  

   ประสิทธิภาพขององคการดานเวลา ในภาพรวมท้ังหมดมีความคิด

เห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงใหเห็นวา องคการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน

เวลา เนื่องจากมีการตอบสนองตอคําส่ังซ้ือจากลูกคาท่ีรวดเร็ว มีสินคาเพียงพบตอความตองการ

ของลูกคา และมีการจัดสงท่ีรวดเร็วในสายตาของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ 

Wijittra Srisorn (2013) ท่ีวาการขนสงเพ่ือส่ิงแวดลอม เปนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ต่ําสุดแตถึงอยางไรความเร็วในการขนสงก็เปนส่ิงสําคัญ      

   ประสิทธิภาพขององคการดานความนาเช่ือถือ ในภาพรวมท้ังหมดมี

ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงใหเห็นวาองคการมีบริหารจัดการดานความ

นาเช่ือถืออยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการสงมอบสินคาของแผนกขนสงท่ีถูกตองเสมอ ไม

มีการถูกตีกลับของสินคา และมีความแมนยําในการพยากรณความตองการของลูกคา ในสายตา

ของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2550)ท่ีวา

มิติในดานความนาเช่ือถือ หากเปนเรื่องของความถูกตองยิ่งมีคะแนนสูงก็จะยิ่งดี เนื่องจาก

แสดงวามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดี 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาเรื่อง การพัฒนากรีนโลจิสติกสอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษา บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด   จากผล

การศึกษาขางตนสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้ 

1.กระบวนการทางดานกรีน ประกอบดวย 4 ดานหลัก ดังนี้ 
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 1.1 ดานการออกแบบผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม ควรมีการลดปริมาณของวัสดุ 

หรือการใชวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตท่ีไมจําเปนลง ท้ังนี้ควรมีการออกแบบโดยคํานึงถึงการ

ปลอยกาซเรือนกระจกตลอดชวงอายุของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ อีกท้ังควรไดรับการสงเสริมให

ติดฉลากสีเขียว (Green Label) เพ่ือส่ือสารใหสังคมทราบถึงปริมาณคารบอนท่ีปลอยออกมา 

 1.2 ดานการดําเนินการจดัซ้ือท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ควรมีการลดขั้นตอนของการ

ติดตอส่ือสารดวยเอกสาร โดยหันมาใชในรูปแบบและวิธีการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมเชนการ

ใชระบบ Paperless     

 1.3 ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ควรมีการลดการใช

พลังงาน การใชน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ซ่ึงหลักการของเทคโนโลยีสะอาดจะเนนท่ี

การลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการตาง ๆ ใหนอยท่ีสุด รวมท้ังการลดปริมาณของเสียท่ี

เกิดขึ้นโดยกระบวนการนํากลับมาใชซํ้า (Reuse)หรือ การนํากลับไปใชใหม (Recycle) 

จนกระท่ังของเสียเหลานั้นไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก 

 1.4 ดานการนําซากของผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล  ควรมีการนําผลิตภัณฑกลับมาใช

ใหมโดยผานกระบวนการรีไซเคิลซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีประสิทธิภาพ ในการรีไซเคิลวิศวกร

ผูออกแบบผลิตภัณฑควรไดรับการอบรมเรื่องการถอดประกอบซากผลิตภัณฑ เพ่ือใชเปน

ขอมูลประกอบในการออกแบบท้ังนี้เพ่ือใหการถอดประกอบซากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ใชความพยายามและพลังงานนอยท่ีสุด 

2.ประสิทธิภาพขององคการ ประกอบดวน 3 ดานหลัก ดังนี้ 

 2.1 ดานตนทุน ควรมีการขนสงสินคา บริหารคลังสินคา และ ถือครองคลังสินคาอยาง

เหมาะสม เพ่ือการบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 ดานเวลา  ควรมีการตอบสนองคําส่ังซ้ือ การจัดสงสินคา การตอบสนองความ

ตองการของลูกคา ท่ีรวดเร็ว เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคการมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความพรอมท่ีจะแข็งขันกับบริษัทอ่ืนได 

 2.3 ดานความนาเช่ือถือ ควรมีความแมนยําในการพยากรณความตองการของลูกคา 

การสงมอบสินคาท่ีถูกตอง การไมมีสงสินคาคืน ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความนาเช่ือถือใหกับ

องคการ 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาในเชิงสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการ กลยุทธท่ี

ใช  ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการดานโลจิสติกส เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงขององคการ เพ่ือใหทราบจุดแข็งและ

จุดออนองคการ ท้ังนี้สามารถนําผลท่ีไดมาพัฒนาองคการ 
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ปจจัยดานกระบวนการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
 

Management Process Factors that Affect Performance Effectiveness of Support Staff of 

Faculty: A Case Study of Rangsit University 
 

ปราณี ศรีอ่ิม และ เฉลิมพร เย็นเยือก 
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ  1) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดาน

ประชากรศาสตรท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ 2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดาน

กระบวนการจัดการท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต  เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 200 

คน  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 26-30 ป 

ตําแหนงงานเจาหนาท่ีธุรการ สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน

ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท และมีประสบการณทํางานมากกวา 15 ป    ขึ้นไป  ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยประชากรศาสตร ดานตําแหนงงาน  สถานภาพ และ

ประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีแตกตางกันสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานแตกตางกัน โดยเฉพาะการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางคุมคากับผลการปฏิบัติท่ี

เกิดขึ้นอยางถูกตอง แมนยํา และมีคุณภาพ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนปจจัย

กระบวนการจัดการ ดานการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา 

(Leading) และการควบคุม (Controlling) ในภาพรวมพบวามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เชนเดียวกัน ซ่ึงผลท่ีบุคลากรสวนใหญมีผลการ

ปฏิบัติท่ีถูกตอง มีคุณภาพจะทําใหเกิดประสิทธิภาพตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต

เปนอยางดี 

 

คําสําคัญ: กระบวนการจัดการ, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, บุคลากรสายสนับสนุนประจํา

คณะ 
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Abstract 

The purposes of this research were to: 1) Study a demographic factor that affects to 

performance effectiveness, and 2) Study management process factor that relates to 

performance effectiveness of academic support staff of Faculty, College, and Institution in 

Rangsit University (RSU).  The research used quantitative research method.  Questionnaires 

were conducted to collect data from 200 samples.  The result showed that those majority 

sampling group who responded were female which ages between 26 – 30 years, position in 

general officers, status single, holding Bachelor degree, monthly income between 10,001 – 

15,000 Baht and having working experiences more than 15 year.  The result of hypothesis 

test showed that the demographic factors such as working position, status and working 

experiences in Rangsit University have differently affected to the different performance 

effectiveness of RSU staff especially in using properly available resources and the accurate 

and quality working efficiency.  The result has shown a statistical significance level of 0.05.  

Then management process factors such as planning, organizing, leading and controlling were 

also related to performance effectiveness in a statistical significance level of 0.05.  As a 

result, most support staff have the correct quality and allows performance effectiveness of the 

Rangsit University as well. 

 

Keywords: Management Process, Performance Effectiveness, Support Staff of Faculty 

 

 

1. บทนํา 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกปจจุบันมีผลกระทบตอการดํารงอยูขององคการธุรกิจ

เปนอยางมากท้ังทางตรงและทางออม การท่ีองคการธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน จะปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได ยอมตองอาศัยการดําเนินการใดๆ 

ใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ กระบวนการ

บริหารจัดการ ซ่ึงถือเปนหลักการบริหารจัดการท่ีสําคัญท่ีทุกคนในองคกรควรจะมีสวนรวมใน

การปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จจนไดรับรางวัลการบริหารจัดการ

ดีเดน (Best Practice) ดานกระบวนการบริหารจัดการ อาทิเชน รางวัลการบริหารจัดการองคกร

ดีเดน: บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน), รางวัลผูนําองคกรดีเดน: นายไพรินทร ชูโชติถาวร (บริษัท 

ปตท จํากัด (มหาชน) จากพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดนประจําป 2557 (รัตตินันท: Ratinan, 
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2557) และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการบริหารงานคุณภาพ: บริษัท PTTGC สาขาท่ี 

11 (โรงโอเลฟนส 3, LDPE, LLDPE) โดย คุณสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว ประธานเจาหนาท่ี

บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการเพ่ิมผลผลิต: 

บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จํากัด โดย คุณพนา นาคสุก กรรมการผูจัดการ จากพิธีมอบรางวัล

อุตสาหกรรมดีเดน อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจําป 2557 (ขาวสารความเคล่ือนไหว 2557, 

2558) เปนตน โดยหลักการสําคัญของกระบวนการจัดการจะประกอบไปดวย หลักการวางแผน 

การจัดองคการ การเปนผูนํา และการมีระบบการควบคุมท่ีดี ซ่ึงในท่ีนี้ การวางแผน (Planning) 

จะหมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการท่ีจะทําใหบรรลุความสําเร็จ ในอนาคต สวน

การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การแบงงานหรือการมอบหมายงาน การกําหนดชวงการ

บริหาร หรือโครงสรางการบริหาร การกําหนดกลุมงาน การประสานงานและเอกภาพในการ

บังคับบัญชา สําหรับการเปนผูนํา (Leading) หมายถึง การเปนผูใหคําแนะนําและนิเทศ

ผูใต บังคับบัญชา เ พ่ือทําใหบรรลุความสํา เร็จตามท่ีไดวางแผนไว  และการควบคุม 

(Controlling) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกตองของกิจกรรมท่ีจะทําใหการ

บริหารงานประสบความสําเร็จ (รอบบินส: Robbins, 1980: 1-7) โดยในหนวยงานตางๆ รวมถึง

สถาบันการศึกษาก็เปนองคการอีกองคการหนึ่งท่ีจําเปนจะตองมีการจัดวางระบบการบริหาร

จัดการท่ีดี เพ่ือเปนการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณคาและคุณภาพออกสูสังคมตอไป 

มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันการศึกษาหนึ่งท่ีมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี และเปน

สถาบันการศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุงหมายสําคัญคือ การผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีตรงกับความ

ตองการในการพัฒนาประเทศและสาขาวิชาท่ีขาดแคลนเปนท่ีตองการของภาคธุรกิจเอกชนโดย

มุงเนนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเปนสําคัญ รวมถึงวิชาชีพ

อิสระท่ีสามารถสรางงานของตนเองได นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิตไดมุงม่ันพัฒนา ท้ัง

ทางดานกายภาพ คุณภาพทางวิชาการ และการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยาง

ครบถวน สมบูรณ ท้ังทางดานการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจน

การใหบริการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม  

มหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดการเรียนการสอน 53 หลักสูตร 133 สาขาวิชา ตั้งแตระดับปริญญา

ตรีจนถึงปริญญาเอกใน 31 คณะ (มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557-2558) 

มหาวิทยาลัยรังสิตไดแบงประเภทบุคลากรออกเปน 2 ประเภท คือ 1) คณาจารย ไดแก 

บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการ ซ่ึงอาจทําหนาท่ีดานการบริหารดวย 

ไดแก ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และ 2) เจาหนาท่ี 

ไดแก บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงเกี่ยวกับ การบริหาร บริการ และ

ธุรการ (คูมือบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต, 2558) โดยบุคลากรไมวาจะเปนสายการเรียนการสอน 
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หรือสายสนับสนุนการเรียนการสอนตองมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนใหภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยลุลวงและประสบผลสําเร็จตอไป 

ผูวิจัยซ่ึงศึกษาอยูในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ

เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเปนสวนหนึ่งท่ีตองมี

ภารกิจท้ังในดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการดําเนินงานซ่ึงอยู

ในกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปนส่ิงจูงใจใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาปจจัยดานกระบวนการจัดการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ

วางแผน ดานการจัดองคการ ดานการนํา และการควบคุม โดยศึกษาในแตละดานวามีการ

ปฏิบัติระดับใด โดยผลการวิจัยดังกลาวจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการพัฒนาการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบ มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนใหภารกิจสําคัญ

ของมหาวิทยาลัยลุลวงและประสบผลสําเร็จตอไป 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานกระบวนการจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ตั วแปรในการวิจั ย ครั้ งนี้  มีตั วแปรต น/ตัวแปรอิสระเ ปนลักษณะทางด า น

ประชากรศาสตร และลักษณะปจจัยดานกระบวนการจัดการภายในองคกร 4 ดาน อัน

ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน (Planning) 2) ดานการจัดการองคการ (Organizing)   3) ดาน

การนํา (Leading)  และ 4) ดานการควบคุม (Controlling) ทางดานตัวแปรตามเปนประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน

มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจํา

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน แตกตางกัน และการวิเคราะหปจจัยดานกระบวนการจัดการมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรท่ีเปนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

ท่ีปฏิบัติงานประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ณ เดือนกุมภาพันธ 2558 ท่ีมี

จํานวนท้ังส้ิน 388 คน (สํานักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558) 

 กลุมตัวอยาง ในการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

โดยดูจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงในเฉลิมพร เย็นเยือก และคณะ, 2556) ดวยระดับ

ความเช่ือม่ัน 95% หรือยอมใหมีความคลาดเคล่ือนสัมพัทธได 0.05 จํานวนกลุมตัวอยางจํานวนคนท่ี

ตอบแบบสอบถาม และจากการคํานวณตามสูตร กลุมตัวอยางท่ีจะตองเก็บไดขั้นต่ํา 196.95 แตการ

เก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการดําเนินการวิจัยมีคาเทากับ 200 คน คิดเปน

รอยละ 100 

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัย ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคนควา รวบรวม และเรียบเรียง

เนื้อหาท่ีเกี่ยว ของกับกระบวนการจัดการ อันประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดการ

องคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน แลวนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

2. กําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ซ่ึงมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ปจจัยประชากรศาสตรของบุคลากรสายสนับสนุน

การเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ตําแหนงงาน 

4. สถานภาพ 

5. ระดับการศึกษา 

6. ระดับรายได 

7. ประสบการณการทํางาน (อายุงาน) 

กระบวนการจัดการ 

1. P - Planning การวางแผน 

2. O - Organizing การจัดการองคการ 

3. L - Leading การนํา 

4. C - Controlling การควบคุม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายสนับสนุนการเรียนการสอนประจําคณะ/

วิทยาลัย/สถาบัน 

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 
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3. นํากรอบแนวความคิดท่ีกําหนดไวมาตั้งเปนคําถามในการจัดทําแบบสอบถาม 

เพ่ือใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

4. ทําการทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม เรื่อง “ปจจัยดาน

กระบวนการจัดการท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนประจํา

คณะ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต” ไดนํามาทดสอบกอนใชจริงกับประชากรท่ีมีลักษณะคลาย

กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (Pretest) ดวยการทดสอบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจ

ความหมายของคําถามท่ีตั้งไว ตรงกับหัวขอท่ีผูวิจัยตองการศึกษาหรือไม หลังจากนั้นนําขอมูล

ท่ีไดมาปรับใหตรงกับความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม 

5. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบมา

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ แลวจึงนําเสนอขอมูลใน

รูปแบบบรรยายตามตาราง 

6. สรุปผลและนําเสนอผลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย 

 

4. ผลการวิจัย 

 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

แตกตางกัน 

 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/

สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปจจัยประชากรศาสตร ดานตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีระดับความเห็นตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ในทุกประเด็น 

 ปจจัยประชากรศาสตร ดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีระดับความเห็นตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ในประเด็น มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางคุมคากับผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น 

และประเด็น ผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง แมนยํา และมีคุณภาพ แตกตางกัน 

 ปจจัยประชากรศาสตร ดานประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิต มีระดับ

ความเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางคุมคา

กับผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น แตกตางกัน 

 จากสมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยดานกระบวนการจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 

มหาวทิยาลัยรังสิต 
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 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/

สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเห็นดานการวางแผนในประเด็น หนวยงานมีแผนปฏิบัติการ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน ความเห็นดานการจัดองคการในประเด็น หนวยงานมีโครงสรางการบริหารท่ีระบุ

หนาท่ีอยางชัดเจน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความเห็นดานการนําใน

ประเด็น หัวหนางานสงเสริม และกระตุนใหบุคลากรทุกคน ตระหนักถึงหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความเห็นดานการควบคุมใน

ประเด็น หนวยงานมีการติดตามและดูแลการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง จะทําใหงานมีความถูกตอง

มากยิ่งขึ้น มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาในภาพรวม ถือวา

ความสัมพันธระหวางปจจัยดานกระบวนการจัดการกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวา 

ปจจัยกระบวนการจัดการ ท้ัง 4 ดาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 

 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 สามารถอภิปรายผลไดวา มีเพียงเฉพาะตําแหนง

งาน และสถานภาพ ในประเด็น มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางคุมคากับผลการปฏิบัติท่ี

เกิดขึ้น และประเด็น ผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง แมนยํา และมีคุณภาพ และ

ประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิต ในประเด็น มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยาง

คุมคากับผลการปฏิบัติท่ีเกิดขึ้น ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีความสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ยุทธกาญจน ทองรอง (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางองคการกับแรง   จูงใจของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีผลการวิจัย พบวา พนักงานท่ีมีเพศ 

อายุการทํางาน และอัตราเงินเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับการเปล่ียนโครงสรางองคการดาน

การเพ่ิมผลิตภัณฑในการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ

ตําแหนงตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนพนักงานท่ีมีตําแหนง 

และหนาท่ีตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานสัมพันธภาพในการทํางานแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานดานระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีอายุการทํางานตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน

สัมพันธภาพในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
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การวางแผนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น หนวยงานมี

แผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรพล อุนทะวารี (2555: 17) ไดกลาววา การวางแผนกลยุทธ เปนกระบวนการตัดสินใจใน

ปจจุบันอยางมีระบบและมีขั้นตอนวางแผนแบบมีทิศทาง แตก็มีความยืดหยุนในการปรับตัวเขา

กับสถานการณ และเปนการวางแผนท้ังในเชิงรุกและเชิงรับไปในตัวท่ีจะมีผลกระทบตอ

องคกรในอนาคตดังนั้น แผนกลยุทธจึงเปนเรื่องของการตัดสินใจท่ีจะทําในอนาคต และ

สอดคลองกับ สไตเนอร (Steiner, 1979: 13-15) ไดกลาวถึง การวางแผนกลยุทธมี 4 ลักษณะ 

คือ 1) เปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของการตัดสินใจในปจจุบัน  2) เปนกระบวนการกําหนด

วัตถุประสงคและวิธีการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค  3) เปนกระบวนการแหงความคิดมากกวา

แบบแผนท่ีกําหนด และ 4) มีโครงสรางซ่ึงประกอบดวย แผนกลยุทธ แผนระดับกลาง และ

แผนปฏิบัติการ สวน ปกรณ ปรียากร (2552: 41-46) ไดสรุปความหมายของการวางแผนกล

ยุทธเรียงลําดับไว 5 กลุม ไดแก 1) การวางแผน คือ การคิดเรื่องอนาคต 2) การวางแผน คือ การ

ควบคุมอนาคต 3) การ วางแผน คือ การตัดสินใจ 4) การวางแผนคือ การตัดสินใจในเชิงบูรณา

การ และ 5) การวางแผน คือ กระบวนการในการจําแนก แจกแจงเหตุผล และเช่ือมโยง ซ่ึงการ

ดําเนินการดังกลาวตองอาศัยความ รวมมือรวมใจจากคณะบุคคลและหนวยงานหลายหนวย 

และสอดคลองกับการวิเคราะหของ สันทนา คุณนา (2556: 23) ซ่ึงไดวิเคราะหวา แผนกลยุทธ

เปนเรื่องของอนาคตท่ีจะเกิดขึ้นไดนั้นตองใชกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอกเปนฐานสําคัญ ซ่ึงตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน

และท่ีสําคัญ แผนกลยุทธมีองคประกอบในดานภารกิจ ทิศทาง กลุมเปาหมายและแนวทางใน

การดําเนินงานท่ีชัดเจน ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจในปจจุบัน

อยางมีระบบและมีขั้นตอน วางแผนแบบมีทิศทาง มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน แตก็มีความ

ยืดหยุนในการปรับตัวเขากับสถานการณ สอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 

และเปนการวางแผนท้ังในเชิงรุกและเชิงรับไปในตัว ท่ีจะมีผลกระทบตอองคการในอนาคต ดัง

เพ่ือใหองคการดํารงอยูได ซ่ึงเปนอยางนี้ เนื่องจากเพราะวาบุคลากรสวนใหญมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มักใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการท่ีสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ี

ไดวางไว โดยบุคลากรสามารถทําความเขาใจในแผนปฏิบัติการท่ีหนวยงานใชและบุคลากร

สามารถนําแผนท่ีวางไวมาปฏิบัติงานสงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามแผน ซ่ึง

นั่นหมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การจัดองคการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น หนวยงาน

มีโครงสรางการบริหารท่ีระบุหนาท่ีอยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูปลัดจิตติชัย 

จิตฺติชโย (2553) ไดสรุปไววา การจัดองคการเปนกระบวนการทางการบริหารท่ีจะชวยใหทราบ
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ถึงโครงสรางการบริหารงาน อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ ชองทางของการติดตอส่ือสารของ

บุคลากรประจําตําแหนงตางๆ นอกจากนี้ยังชวยใหทราบความสัมพันธของหนวยงาน ทราบวิธี

ประสานงาน เพ่ือใหผูรวมงานทุกคนจะไดรวมกําลังกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน วงศวาสน (2554: 14) ไดสรุปแนวคิด 

การจัดองคการ หมายถึง การจัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอยใหครอบคลุมภารกิจและ

หนาท่ีของสถานศึกษา กําหนดโครงสรางและระบบงานท่ีประสานสัมพันธกัน แบงงานและ

กําหนดอํานาจหนาท่ีของงานแตละกลุม และทุกกลุมงาน กําหนดคุณสมบัติของบุคลากร และ

จํานวนคนในสถานศึกษา จัดทรัพยากร กําหนดความสัมพันธกับองคกรยอยอ่ืน ๆ รวมถึงการ

กําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถบริหารงานในสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ และศิริวรรณ เสรีรัตน (2545: 145) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ

ของการจัดองคการไววา การจัดองคการจะทําใหทราบแนวทางปฏิบัติงาน (Work flow) จึงทํา

ใหพนักงานไมทํางานซํ้าซอนหรือขัดแยงกันในหนาท่ี นอกจากนั้นยังชวยใหพนักงานไดทราบ

ขอบเขตของงาน ทําใหการติดตอประสานงานกันมีความสะดวกขึ้น จึงทําใหผูบริหารสามารถ

ตัดสินใจ (Decision making) ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และฐิติรัตน วงศวาสน (2554: 17) 

สรุปไดวา แนวคิดการจัดองคการเกิดจากปริมาณและความยุงยากของการปฏิบัติงาน ยากท่ีจะ

ทํางานนั้น ๆ ใหสําเร็จไดโดยคนคนเดียวจึง   จําเปนตองแจกแจงงานและแบงงานกันทําตาม

ความสามารถของบุคคล จําเปนตองมีการกําหนดขอบังคับระเบียบแบบแผนตางๆ ในการ

ทํางาน ท้ังนี้เพ่ือใหงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกันไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนอยางนี้ เนื่องจาก

เพราะวาบุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ และมีประสบการณการทํางาน

ในมหาวิทยาลัยรังสิต มากกวา 15 ป ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรไดทราบถึงการกําหนด

โครงสรางการบริหารงาน อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ ชองทางของการติดตอ ส่ือสารของ

บุคลากรประจําตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต ไวอยางชัดเจน เม่ือบุคลากรไดทราบถึง

การจัดองคการในมหาวิทยาลัยรังสิตอยางชัดเจน ยอมทําใหบุคลากรไมปฏิบัติงานซํ้าซอนหรือ

ขัดแยงกันในหนาท่ีทราบขอบเขตของงานชัดเจนทําใหการติดตอประสานงานกันมีความ

สะดวกขึ้น และสามารถปฏิบัติหนาท่ีรวมกันไดเปนอยางดี สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงคสําเร็จลุลวงได ซ่ึงนั่นหมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

การนํามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็น หัวหนางานสงเสริม

และกระตุนใหบุคลากรทุกคน ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบ สอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุพัตรา บริบาล (2554: 51) ไดสรุป วา ผูนํา หมายถึง บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งอยางเปน

ทางการใหมีตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานตางๆ โดยไดรับการเลือกและไดรับการ
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ยอมรับ ไดรับการยกยองใหเปนหัวหนางาน ใหเปนผูตัดสินใจ  เปนผูใชอํานาจในการปกครอง

บังคับบัญชา และเปนบุคคลท่ีมีศิลปะในการจูงใจสมาชิกในกลุมหรือทีมงานใหปฏิบัติตาม

คําส่ังของตนไดหรือช้ีนําบุคคลอ่ืนใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว และวิทยากร 

เชียงกูล (2553: 6) กลาววา ภาวะการนํา หมายถึง ความสามารถของผูนํา คณะผูนํา และสมาชิก

ทุกคนในองคกร ในการรับฟง สังเกต มีอิทธิพล จูงใจโนมนาว ชวยเหลือคนอ่ืน ๆ ใหรวมกัน

คิดรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพ่ือเปาหมายรวมกันของสวนรวม และ/

หรือเพ่ือเปล่ียนแปลงปฏิรูปองคกร ชุมชน หรือประเทศใหพัฒนากาวหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และสุพัตรา บริบาล (2554: 55) กลาววา ภาวะผูนํามีความสําคัญตอ

กระบวนการเชิงบริหารทุกระบบ ทุกงาน ซ่ึงเปนการเสริมสรางศักยภาพของผูนําใหเต็ม

ความสามารถใหเกิดพลังอิทธิพล ในการครองใจ ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน ใหความรวมมือ

รวมใจในการปฏิบัติงาน ท้ังยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูนําเกิดบารมี ไดความเช่ือม่ัน ความนับ

ถือ กําลังใจ ความอบอุน ในการรวมทีมหรือกลุมดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 238) ไดใหความหมายไววา ผูนํา

หมายถึง บุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญซ่ึงสามารถนําหรือประสานการทํางานของสมาชิกในกลุมให

ทํางานรวมกันจนประสบผลสําเร็จโดยบุคคลนั้นไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุมดวย ซ่ึง

เปนอยางนี้ เนื่องจากเพราะวาบุคลากรสวนใหญมีประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัย

รังสิต มากกวา 15 ป และมีการ ศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรยอมมีความ

รอบรูและเช่ียวชาญในการทํางาน ทราบถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนรู

เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตกําหนดไวเปนอยางดี และยอมเปนบุคลากรท่ี

ไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบหนวยงานตางๆ โดยไดรับการเลือกและไดรับ

การยอมรับ ไดรับการยกยองใหเปนหัวหนางานหรือใหเปนผูตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น

บุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานมามากกวา 15 ป บางสวนยอมเปนหัวหนางาน และยอม

สามารถช้ีแนะ ชักนํา จูงใจ สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรอ่ืนท่ีเปนท้ังผูใตบังคับบัญชา หรือ

ผูรวมงานไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบไดเปนอยางดี โดยจะสงผลใหบุคลากรทุก

คนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงก็คือการ

แสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั่นเอง 

การควบคุมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น หนวยงานมี

การติดตามและดูแลการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง จะทําใหงานมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น สอดคลอง

กับแนวคิดของ รอบบินส (Robbins, 1980: 1-7) ท่ีกลาววา การควบคุม (Controlling) หมายถึง 

กระบวนการตรวจสอบความถูกตองของกิจกรรมท่ีจะทําใหการบริหาร งานประสบความสําเรจ็ 

และสอดคลองกับแนวคิดของ อรรถพงษ ฉลาดการณ (2553: 39) กลาวโดยสรุปวา การควบคุม
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กํากับงานเปนกระบวนการสําหรับใชตรวจสอบควบคุม กิจกรรมหรือผลการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายท่ีกําหนดไวและเพ่ือเปนสัญญา เตือนผูรับผิดชอบไดทราบ 

แลวพยายามหลีกเล่ียงหรือปองกันความบกพรองผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นซ่ึงองคประกอบของการ

ควบคุมกํากับงาน ประกอบดวย สวนช้ีวัด คือ ส่ิงท่ีคาดหวังหรือมาตรฐานซ่ึงก็คือวัตถุประสงค

ของกิจกรรมหรืองานนั้นๆ สวนกํากับการ คือการตรวจสอบจากรายงานตางๆ เปรียบเทียบกับ

สวนช้ีวัดหรือส่ิงท่ีคาดหวังหรือมาตรฐาน และสวนควบคุม คือ การควบคุมอยางใกลชิดเพ่ือ

เปรียบเทียบผลงานกับสวนช้ีวัดหรือส่ิงท่ีคาดหวังหรือมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

โม ซี (MO XI, 2556: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางรูปแบบการควบคุมองคกรกับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา 1) 

บริษัทอิเล็กทรอนิกสจีนท่ีมาลงทุนในประเทศไทยใชรูปแบบการควบคุมตามความถนัด 

(Segregation of Duties) มากท่ีสุด รองลงมาไดแกการควบคุมโดยงบประมาณ (Budget control) 

การควบคุมโดยการทํางานและรับผิดชอบรวมกัน (Joint Custody) และการควบคุมโดยการ

ตรวจสอบและรับผิดชอบรวมกัน (Dual Control) ตามลําดับ และ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา รูปแบบการควบคุม 4 แบบ มีความสัมพันธ เชิงบวกกับผลการดําเนินงานดาน

ประสิทธิภาพในระดับนอย เม่ือพิจารณาในประเด็นยอย พบวารูปแบบการควบคุมท้ัง 4 แบบมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการจัดการกระบวนการผลิตในระดับนอย แตไมมีความสัมพันธกับ

การบริหารปจจัยการผลิต ซ่ึงเปนอยางนี้ เนื่องจากเพราะวาบุคลากรสวนใหญยังมีอายุระหวาง 

26-30 ป และมีสถานภาพโสด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หนวยงานตองใหความสําคัญในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมนี้เปนอยางมาก หนวยงานจึงตองมีการติดตามและดูแลการ

ปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะ

ทําใหผลงานมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย

ท่ีกําหนด ซ่ึงนั่นหมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดในท่ีสุด 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย อุไรรัตน ท่ี

กรุณาใหทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีตองการจะพัฒนา

ตนเองในการเรียนระดับอุดมศึกษา และกราบขอบพระคุณทานอาจารยท่ีปรึกษา ดร.เฉลิมพร 

เย็นเยือก ท่ีใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตลอดชวงการทําการศึกษาคนควาอิสระ 

 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูวิจัย บิดา มารดา ของคูสมรส และคูสมรส ท่ี

ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน รวมถึงกําลังใจท่ีสําคัญจาก บุตร-ธิดา ท่ีนารักของผูวิจัย 
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 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ พล.อ.อ.คธาทิพย กุญชร ณ อยุธยา คณบดี

สถาบันการบิน ท่ีใหการสนับสนุนการศึกษา และ พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา รองคณบดีฝาย

วิชาการและเทคนิค สถาบันการบิน ท่ีใหคําแนะนําในการศึกษา รวมท้ังขอกราบขอบพระคุณ

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ทุก

ทาน ท่ีกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูลในการทําการศึกษาคนควาอิสระนี้

จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ซ่ึงผูวิจัยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีทาน

เคารพนับถือใหทุกทานมีสวัสดิภาพและความสุขในการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยรังสิต 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยอืกแข็งตรา CP 

Factors affecting decision to purchase CP Frozen Ready Meal 

มนู บุญมานะวงศ1 และดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

คุณคาตราสินคา และพฤติกรรมการซ้ือ กับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก

แข็งตรา CP กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง

ตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวยการใชสถิติเชิงพรรณา การหาคาความถ่ีรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เพ่ือใชวิเคราะหขอมูล และสรุปผล การวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA t-Test & F-Test) 

เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม และวิเคราะหความถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา กับ

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 26-35 ปเปนเพศหญิง 

สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึงมีรายไดเฉล่ียมากกวา 

45,000 บาทตอเดือน ดานคุณคาตราสินคากลุมตัวอยางมีความรูจัก และคุนเคยกับตราสินคา CP 

มากท่ีสุดโดยใหความสําคัญมากกับความสะอาดถูกสุขลักษณะ เปนคนรุนใหมท่ีมีวิถีการ

ดํารงชีวิตในเมือง และไมลังเลท่ีจะแนะนําญาติ เพ่ือน และคนรูจักใหบริโภคผลิตภัณฑภายใต

ตราสินคา CP ดานพฤติกรรมการซ้ือกลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลหลักในการซ้ือเนื่องจาก

สามารถเลือกซ้ือไดโดยสะดวก โดยซ้ือ จากราน 7-Eleven ครั้งละ 1 -2 ช้ิน และซ้ือ 2-3 ครั้งตอ

สัปดาห ดานการตัดสินใจซ้ือใหความสําคัญมากท่ีสุดกับการผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง และมี

มาตรฐาน ดานความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล กับการตัดสินใจซ้ือ อายุ และอาชีพท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ สวนเพศ ถานะ ระดับการศึกษา และระดับรายไดท่ีแตกตาง

กันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ดานความสัมพันธระหวางปจจัยคุณคาตราสินคาท่ี กับการ

ตัดสินใจซ้ือ คุณคาตราสินคาในทุกดานมีความสัมพันธในระดับสูงกับการตัดสินใจซ้ือ ดาน

ความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับการตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรมการซ้ือทุกดานท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

คําสําคัญ : คุณคาตราสินคา การตัดสินใจซ้ือ อาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก 
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Abstract 

This independent study aims at assessing factors affecting decision to purchase CP 

Frozen Ready Meal. The factors include demographic factor, brand equity and purchasing 

behavior. Questionnaires were collected from 400 CP Frozen Ready Meal clients in Bangkok 

during October 2014 to February 2015. Frequency, mean and standard deviation are used for 

descriptive analysis. ANOVA t-Test and F-Test are employed to analyze the variance of 

independent and dependent variable means. The research model is tested by Multiple 

Regression Analysis at the significant level of 0.05. The findings report that most of the 

respondents are aging between 26-35 years, female, single, employees of private companies 

with bachelor degree and average salary of 45,000 baht. Brand equity in this study is 

characterized by brand awareness, perceived quality, brand association and brand loyalty. In 

tern of brand awareness, they are more likely to be familiar with CP brand. For perceived 

quality, they put more emphasis on sanitary of CP Frozen Ready Meal. Under association of 

the brand issue, respondents who emphasize on CP Frozen Ready Meal are more likely to be 

young, trendy and urbanized. For brand loyalty, they are willing to introduce CP products to 

their relatives, friends and acquaintances.  For purchasing behavior, most of them select CP 

ready meal due to convenience. They can get them from 7-11 shops with 1-2 pieces per visit 

and 2-3 times per week. In term of purchasing decision, they decide to purchase CP Frozen 

Ready Meal as they are manufactured under rigorous standard by reputable company. The 

results reveal that variations of demographic factors affect decision to purchase CP Frozen 

Ready Meal. Nevertheless, age and occupation are only the two major demographic factors 

affecting such decision. For the relationship of brand equity and decision to purchase CP 

Frozen Ready Meal, all of the four dimensions of brand equity are strongly related with 

decision to purchase CP Frozen Ready Meal. For the differences on purchasing behaviors, 

purchasing reasons, location, amounts and frequency affect decision to purchase CP Frozen 

Ready Meal. 

Keywords : Brand equity, Decision to purchase, Frozen ready meal 
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บทนํา 

เนื่องจากในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคสมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม 

และวิถีการดํารงชีวิตท่ีปรับเขาสูความเปนเมืองมากขึ้น ทําใหผูบริโภคเพ่ิมความสําคัญกับความ

สะดวก สบาย ความเร็วในการบริโภค นอกเหนือไปจากเรื่องความสะอาดปลอดภัย และคุณคา

ทางโภชนาการดังเชนในอดีต จึงทําใหอาหารสําเร็จรูปพรอมทานกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมี

โอกาสในการขยายตลาดอยางตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บรักษาไดนาน

กวาอาหารสด ขนาด รูปแบบการบรรจุสะดวกตอการขนสง และการกระจายสินคาตอไปยัง

กลุมผูบริโภคไดรวดเร็วกวาสินคาอาหารสดโดยผานรานสะดวกซ้ือ ซุปเปอรมารเก็ต หรือ

ซุปเปอรสโตร โดยอาหารสําเร็จรูปพรอมทานสามารถแบงตามความนิยมของผูบริโภคไดเปน 

2 ประเภทไดแก อาหารแชแข็ง (Frozen Food) โดยเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศา

เซลเซียส มีขอดีคือเก็บรักษาไดนานถึง 18 เดือน แตขอเสียคือรสชาติท่ีอาจดอยลงไปบาง และ

อาหารแชเย็น (Chilled Food) โดยเก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา มีขอดีคือ

ความสดใหม ใกลเคียงกับอาหารท่ีไมไดผานกระบวนการแปรรูป แตมีขอเสียคือมีระยะเวลา

เก็บรักษาอยูท่ีประมาณ 3-7 วันเทานั้น 

อาหารสําเร็จรูปพรอมท่ีมีจําหนายในปจจุบันมีใหผูบริโภคเลือกซ้ือหลากหลายตรา

สินคา ดังนั้นผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานตราสินคาใดยอมแสดงวา 

คุณคาตราสินคา (Brand Equity) ของตราสินคานั้นแข็งแกรงและมีคุณคาทําใหผูบริโภคมี

ทัศนคติท่ีดีตอคุณสมบัติของสินคา และช่ืนชอบตราสินคานั้น ซ่ึงประกอบไปดวย การรูจักตรา

สินคา (Brand Awareness) การรับรูคุณภาพตราสินคา (Perceived Quality) ความเช่ือมโยงตรา

สินคา (Brand Association) และความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

สําหรับบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผูผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอมทาน

ภายใตตราสินคา CP บนพ้ืนฐานการบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) ซ่ึง

บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ และส่ิงแวดลอมในการผลิตวัตถุดิบตางๆ ตั้งแตการคัดเลือกสาย

พันธุสัตวเพ่ือเล้ียงสัตว การคัดเลือกเมล็ดพันธุเพ่ือใชผลิตอาหารสัตวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหการ

ผลิตอาหารมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับไดทุก

ขั้นตอน (Traceability) เพ่ือใหผูบริโภคมีความม่ันใจไดวาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปภายใตตรา

สินคา CP ทุกช้ินเปนสินคาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบริโภคไดอยางม่ันใจ 

ภายใตพันธกิจ “ครัวของโลก”  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณคาตราสินคาใหมี

คุณคาทําใหผูบริโภคเกิดความรูจัก เช่ือถือ นึกถึง และซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก
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แข็งตรา CP เพ่ือจะไดเปนแนวทางแกในการสรางคุณคาของตราสินคา และพัฒนากลยุทธทาง

การตลาดท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

วัตถุประสงคในการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

3. เพ่ือศึกษาความแตกตางของพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบ ดวย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก

แข็งตรา CP แตกตางกัน 

2. คุณคาตราสินคาท่ีประกอบดวย การรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความ

เช่ือมโยงของตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP  

3. พฤติกรรมการซ้ือท่ีประกอบดวย เหตุผลหลักในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ จํานวนท่ีซ้ือตอ

ครั้ง และความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช

เยือกแข็งตรา CP แตกตางกัน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือนําผลการศึกษา และขอคนพบมาเปนแนวทางในการวางหลักสูตรการศึกษาดาน

การตลาด 

2. เพ่ือนําผลการศึกษา และขอคนพบจากมาเปนแนวทางในการวิจัยเชิงลึกดานคุณคาตรา

สินคา 

3. เพ่ือนําผลการศึกษา และขอคนพบไปใชประโยชน และเปนขอมูลใหแกผูสนใจ และผู

ท่ีตองการพัฒนาคุณคาตราสินคา 

4. เพ่ือนําผลการศึกษา และขอคนพบ ไปใชดําเนินธุรกิจในดานการวางแผนกําหนดกล

ยุทธทางการตลาดของธุรกิจอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตการวิจัย  

1. ขอบเขตดานปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการ ศึกษาในสวนท่ีเปนปจจัยสวนบุคคล คุณคาตราสินคา และ

พฤติกรรมการซ้ือมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง

ตรา CP เทานั้น 

3. ศึกษาโดยอางอิงกลุมตัวอยางคือผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

4. ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 

5. ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

ปจจัยสวนบุคคล 

- อายุ 

- เพศ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

คุณคาตราสินคา 

- การรูจักตราสินคา 

- การรับรูคุณภาพตราสินคา 

- ความเช่ือมโยงของตราสินคา 

- ความภักดีตอตราสินคา 

พฤติกรรมการซ้ือ 

- เหตุผลหลักในการซ้ือ 

- สถานท่ีซ้ือ 

- จํานวนท่ีซ้ือตอครั้ง 

- ความถ่ีในการซ้ือ 

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

คุณคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง ตราสินคาท่ีทําใหลูกคามองเห็นวามีคุณคา 

ลูกคามีทัศนคติท่ีดี เกิดความช่ืนชอบจงรักภักดี ลูกคาเกิดการรับรูถึงคุณภาพ และรูจักช่ือตรา

สินคานั้นอยางดี ดังนั้นคุณคาตราสินคาท่ีสูงจะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น

เม่ือตราสินคามีคุณคา และมีความหมายอยางยิ่งตอผูประกอบการ จึงจําเปนตองหาวิธีการ

จัดการเกี่ยวกับตราสินคา ใหผูบริโภคเกิดความรูสึกท่ีดีใหตราสินคาอยูในใจผูบริโภคเสมอ 

(พิบูลย ทีปะปาล, 2549, หนา 230) 

แนวคิดแบบจําลองคุณคาตราสินคา (Brand Equity Model) ของ Aaker ซ่ึงอธิบายวา 

คุณคาตราสินคามีองคประกอบ 5 สวน คือ 

1. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) คือ การจดจําหรือระลึกไดถึง ตราสินคาของ

ผูบริโภค 

2. การรับรูคุณภาพตราสินคา (Perceived Quality) เปนการรับรูคุณภาพโดยรวมของ

ผูบริโภคท่ีมีตอสินคา ซ่ึงจะทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการเงิน กลยุทธของธุรกิจ รวมถึงดาน

อ่ืนๆ ของตราสินคาดวย 

3. ความเช่ือมโยงของตราสินคา (Brand Associations) เปนความสัมพันธซ่ึงเช่ือมโยงส่ิง

ตางๆ ของตราสินคาเขากับความทรงจําของผูบริโภค และจะชวยสรางทัศนคติเชิงบวกใหกับ

ตราสินคา 

4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) เปนท่ีส่ิงแสดงถึงความยึดม่ันท่ีผูบริโภคมีตอ

ตราสินคา เปนองคประกอบท่ีสําคัญของคุณคาตราสินคา เพราะจะเปนเครื่องสะทอนความ

เปนไปท่ีผูบริโภคจะเปล่ียนไปใชตราสินคาอ่ืน หรือไม 

5. สินทรัพยประเภทอ่ืนๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Equity) ไดแก 

เครื่องหมายการคา (Trade Mark) สิทธิบัตร (Paten) รางวัล (Prize) และมาตรฐาน (Standard) 

เชน ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.(Aaker, 1995 อางถึงใน อรวรรณ หาญพิทักษ

พงศ, 2553, หนา 16) 

กระบวนการตัดสินใจ และพฤติกรรมการซ้ือผูบริโภคแมวาจะมีความตองการท่ี

แตกตางกัน แตมักจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีเหมือนกัน ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือแบง

ออกเปน 5 ขั้นตอนคือ  

1. การรูจักปญหาหรือความตองการ (Problem of Need Recognition) กอใหเกิดความ

ตองการเติมเต็มในสวนตางระหวางสภาพในอุดมคติกับสภาพความเปนจริง 
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2. การแสวงหาขอมูล (Search for Information) ประกอบดวย 2 แหลงคือ แหลงขอมูล

ภายใน โดยเริ่มจากความทรงจําภายในท่ีสามารถระลึกไดในขณะนั้น และแหลงขอมูลจาก

ภายนอกท่ีสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑได 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) คือการเตรียมขอมูลท่ีเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ

ของผูบริโภคผานส่ือตางๆ ซ่ึงอาจจะเปนราคา รูปแบบ หรือคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับความ

ตองการหรือสถานะของผูบริโภค  

4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Making) ผูบริโภคแตละคนมีความตองการขอมูล และ

ระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน 

ในการตัดสินใจซ้ือแตละครั้งผูบริโภคจะตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑนั้นหรือไม (Do you want to buy or not?) ซ่ึงมี 3 ทางเลือกคือ 

ซ้ือ ซ้ือสินคาอ่ืนทดแทน หรือไมซ้ือเลย 

2. เลือกท่ีจะซ้ือยี่หออะไร (Which brand do you want to buy?) 

3. จะซ้ือท่ีไหน (Where do you want to buy?) 

4. จะซ้ือเปนจํานวนเทาไหร (How much do you want to buy?) 

5. จะซ้ืออยางไร (How do you want to buy?) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, หนา.49) 

การศึกษาตลาดใหมใดๆ ก็ตามใหตั้งคําถามถามตนเอง 7 ขอ เรียกวา “Seven O’s Model” 

โดยคําตอบตอคําถามท้ัง 7 ขอจะเปนขอมูลการตลาดสําหรับตลาดเปาหมายนั้น ซ่ึงจะนําไปใช

เปนเครื่องมือในการพัฒนาสวนประสมการตลาด (4P’s) เพ่ือใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย

มากท่ีสุดตอไป ไดแก ใครอยูในตลาดนั้น (Occupants) ตลาดตองการซ้ืออะไร (Objects) ทําไม

ตลาดจึงซ้ือ (Objectives) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Organization) ตลาดซ้ืออยางไร 

(Operation) ตลาดซ้ือเม่ือไหร (Occasion) ตลาดซ้ือท่ีไหน (Outlets) (พิบูลย ทีปะปาล, 2549, 

หนา.103) 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อรวรรณ หาญพิทักษพงศ (2553) ไดทําการศึกเรื่อง “ คุณลักษณะและภาพลักษณตรา

สินคาสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาของผูใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)” 

พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาของผูใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับ

มากท้ังในภาพรวมและรายดาน หากพิจารณารายดานแลว ดานการตระหนักถึงตราสินคามี

ระดับมากท่ีสุด และดานการภักดีตอตราสินคาอยูในระดับนอยท่ีสุดโดยอยูระดับปานกลาง

ลักษณะประชากรศาสตรท่ีสงผลตอคุณคาตราสินคา พบวา เพศท่ีตางกันสงผลตอการรับรู

คุณคาตราสินคาของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดานการภักดีแตกตางกัน และการศึกษาท่ี
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ตางกันสงผลตอคุณคาตราสินคาดานการเช่ือมโยงและการภักดีตอตราสินคาตางกัน สวนอาย ุ

อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาของธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ไมแตกตางกันคุณลักษณะและภาพลักษณตราสินคาสงผลตอการรับรูคุณคาตรา

สินคาของผูใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท้ังภาพรวมและรายดาน หากพิจารณา

รายดานแลว พบวา คุณลักษณะตราสินคาสงผลตอคุณคาตราสินคาดานการรับรูคุณภาพมาก

ท่ีสุด และดานการตระหนักถึงตราสินคานอยท่ีสุด สวนดานภาพลักษณตราสินคาท่ีสงผลตอ

การรับรูคุณคาตราสินคาดานการเช่ือมโยงตราสินคามากท่ีสุด และดานการตระหนักถึงตรา

สินคานอยท่ีสุด 

เสาวลักษณ มีสวัสดิ์ (2554) ไดทําการศึกเรื่อง “ภาพลักษณของอาหารสําเร็จรูปแช

แข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก ตามการรับรูของผูบริโภคในจังหวัดระยอง” พบวา ผลการเปรียบเทียบ

ความแตกตางตามการรับรูของผูบริโภคท่ีมีตอภาพลักษณโดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง 

ตราสินคาอีซ่ีโก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีการ

รับรูตอภาพลักษณโดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก แตกตางกัน เม่ือจําแนก

การรับรูในแตละดาน พบวาเพศท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอดานตราสินคาไมแตกตางกัน ยกเวน

ดานผลิตภัณฑ และดานการส่ือสารท่ีแตกตางกัน อายุท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณ

โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก แตกตางกัน เม่ือจําแนกการรับรูในแตละ

ดาน พบวาอายุท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอดานตราสินคาดานผลิตภัณฑ และดานการส่ือสารท่ี

แตกตางกัน สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณโดยรวมของอาหาร

สําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก แตกตางกัน จําแนกการรับรูในแตละดานพบวากลุมตัวอยางท่ี

มีสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณดานตราสินคาและดานผลิตภัณฑท่ีแตกตาง

กัน แตดานการส่ือสารไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณ

โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก แตกตางกัน เม่ือจําแนกการรับรูในแตละ

ดานพบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณดานตราสินคา 

ดานผลิตภัณฑ และดานการส่ือสารแตกตางกัน อาชีพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณ

โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก แตกตางกัน เม่ือจําแนกการรับรูในแตละ

ดานพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณดานตราสินคา ดาน

ผลิตภัณฑ และดานการส่ือสารแตกตางกัน รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอ

ภาพลักษณโดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซ่ีโก แตกตางกัน เม่ือจําแนกการ

รับรูในแตละดานพบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน มีการรับรูตอ

ภาพลักษณดานตราสินคา ดานผลิตภัณฑ และดานการส่ือสารแตกตางกัน 
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ศศิธร พูนโสภิณ. (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

อาหารแชแข็ง ย่ีหอ อีซ่ีโก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโภคท่ีมี อายุ 

แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดาน

ปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑตอครั้งและดานคาใชจายในการซ้ือตอครั้งแตกตางกัน รูปแบบการ

ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแช

แข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานความถ่ีในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ใน

ทิศทางเดียวกัน รูปแบบการดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานปริมาณการซ้ือผลิตภัณฑตอครั้งและ

ดานคาใชจายในการซ้ือตอครั้ง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน รูปแบบ

การดําเนินชีวิต ดานความคิดเห็น มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

อาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานความถ่ีในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันใน

ระดับต่ํา ในทิศทางเดียวกัน คุณคาตราสินคา ดานการรูจักช่ือตราสินคา มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานคาใชจายในการซ้ือตอ

ครั้ง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ในทิศทางตรงขามกัน คุณคาตราสินคา ดานคุณภาพท่ี

รับรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดาน

ความถ่ีในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน คุณคาตรา

สินคา ดานความสัมพันธของตราสินคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานความถ่ีในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธ

กันในระดับต่ํา ในทิศทาง คุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานความถ่ีในการบริโภคตอ

เดือน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ในทิศทาง พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

อาหารแชแข็งยี่หอ อีซ่ีโก ในดานความถ่ีในการบริโภคตอเดือน มีความสัมพันธกับ แนวโนม

การซ้ือผลิตภัณฑ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ใน

ทิศทางเดียวกัน  

วิโรจน ตระกูลสุขสันต (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ปจจัย

สวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน มี

ผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ัง 

วัตถุประสงคในการซ้ือ เหตุผลในการซ้ือ ประเภทของอาหารท่ีซ้ือ ยี่หอในการซ้ือ สถานท่ีใน



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

528 

 

การซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือและชวงเวลาในการซ้ือ ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดท่ีแตกตางกัน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากราน

สะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน ดานราคา ท่ีแตกตางกัน ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครฯ 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “คุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช

เยือกแข็งตรา CP ” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการสํารวจ 

(Survey Research Method) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรท่ีใชใน

การศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมสามารถนับจํานวนไดจึงคํานวณหาตัวอยาง (Sample size) โดย

ใชสูตรของ W.G. Cochran เทากับ 385 ตัวอยาง การสุมตัวอยาง ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ

เปนขอมูลท่ีไดจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ดวยการใชแบบสอบถามของกลุม

ตัวอยาง คือ ผูบริโภคท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 

ราย โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีมี

กลุมคนทํางาน และกลุมผูพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจํานวนมากรวม 4 เขตพ้ืนท่ี ไดแก 

เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตวัฒนา ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 

กุมภาพันธ พ.ศ.2558 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติเชิงพรรณา โดยการหาคาความถ่ีรอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช

วิเคราะหขอมูล และสรุปผลสําหรับปจจัยดานขอมูลประชากรศาสตร ปจจัยดานคุณคาตรา

สินคา ปจจัยดานพฤติกรรมการซ้ือ และการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง

ตรา CP  

สถิติเชิงอางอิง วิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA t-Test & F-Test) เพ่ือศึกษาความ

แตกตางระหวางตัวแปรตนซ่ึงประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือ กับตัวแปร

ตามการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP และวิเคราะหความถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา 

กับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 
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ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 26-

35 ปเปนเพศหญิง สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึงมี

รายไดเฉล่ียมากกวา 45,000 บาทตอเดือน 

ดานคุณคาตราสินคาเรื่องการรูจักตราสินคากลุมตัวอยางมีความรูจัก และคุนเคยกับตรา

สินคา CP มากท่ีสุด เรื่องการรับรูคุณภาพตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญมากกับหัวขอความ

สะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เรื่องการความ

เช่ือมโยงของตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญมากกับหัวขอผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอม

ทานแชเยือกแข็งตรา CP เปนคนรุนใหมท่ีมีวิถีการดํารงชีวิตในเมือง และเรื่องความภักดีตอตรา

สินคาผูบริโภคเห็นดวยอยางมากโดยไมลังเลท่ีจะแนะนําญาติ เพ่ือน และคนรูจักใหบริโภค

ผลิตภณัฑภายใตตราสินคา CP  

ดานพฤติกรรมการซ้ือกลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลหลักในการซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานตรา CP ในเรื่องสามารถเลือกซ้ือไดโดยสะดวก โดยซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน

แชเยือกแข็งตรา CP จากราน 7-Eleven ซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ครั้ง

ละ 1 -2 ช้ิน และซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ซ้ือ 2-3 ครั้งตอสัปดาห 

ดานการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP กลุมตัวอยาง

ตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดกับ

หัวขออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง และมี

มาตรฐาน 

ตารางที่ 1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ สถิติ Sig. ผล ก าร ท ดสอ บ

สม ม ติ ฐ า น ก า ร

วิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล    

อายุ F-Test 0.017* ยอมรับ 

เพศ t-Test 0.417 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test 0.454 ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.298 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.002* ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.728 ปฏิเสธ 
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ตัวแปรอิสระ สถิติ Sig. ผล ก าร ท ดสอ บ

สม ม ติ ฐ า น ก า ร

วิจัย 

คุณคาตราสินคา    

การรูจักตราสินคา MRA 0.000* ยอมรับ 

การรับรูคุณภาพตราสินคา MRA 0.000* ยอมรับ 

ความเช่ือมโยงของตราสินคา MRA 0.000* ยอมรับ 

ความภักดีตอตราสินคา MRA 0.000* ยอมรับ 

พฤติกรรมการซ้ือ    

เหตุผลหลักในการซ้ือ F-Test 0.000* ยอมรับ 

สถานท่ีซ้ือ F-Test 0.019* ยอมรับ 

จํานวนท่ีซ้ือตอครั้ง F-Test 0.000* ยอมรับ 

ความถ่ีในการซ้ือ F-Test 0.000* ยอมรับ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

อภิปรายผลการวิจัย 

ดานปจจัยสวนบุคคลผลการวิจัยพบวาผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 26-35 ป

เปนเพศหญิง สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชนซ่ึงมีรายได

เฉล่ียมากกวา 45,000 บาทตอเดือน ท่ีเปนเชนนั้นเนื่องมากจากผูบริโภคเปนกลุมประชากรท่ี

เรียกวา มนุษยเงินเดือน (ผูมีรายไดจากเงินเดือนประจํา) ท่ีมีวิถีชิวิตท่ีตองตื่นแตเชามาทํางานใน

เมือง และกลับท่ีพักในชวงค่ําซ่ึงตองเสียเวลาในการเดินทางมาก หรือแมแตเวลาพักเท่ียงสวน

ใหญมีเพียง 1 ช่ัวโมงเทานั้นจึงเหตุผลหลักๆ ในการเลือกบริโภคอาหารสําเร็จพรอมทานแช

เยือกแข็งตรา CP ท่ีตอบสนองปจจัยดานความสะดวกสบาย ความเร็วในการบริโภค นอกจากนี้

ผลการศึกษาวิจัยดานความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล กับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ซ่ึงสอดคลองกับวิโรจน ตระกูล

สุขสันต (2556, หนา 448) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

แชแข็งจากรานสะดวกซ้ือของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน

อายุ อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซ้ือของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดานคุณคาตราสินคาผลการวิจัยพบวา เรื่องการรูจักตราสินคากลุมตัวอยางมีความรูจัก 

และคุนเคยกับตราสินคา CP มากท่ีสุด เรื่องการรับรูคุณภาพตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญ

มากกับหัวขอความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

เรื่องการความเช่ือมโยงของตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญมากกับหัวขอผลิตภัณฑอาหาร

สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เปนคนรุนใหมท่ีมีวิถีการดํารงชีวิตในเมือง และเรื่อง

ความภักดีตอตราสินคาผูบริโภคเห็นดวยอยางมากโดยไมลังเลท่ีจะแนะนําญาติ เพ่ือน และคน

รูจักใหบริโภคผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CP ท่ีเปนเชนนั้นเพราะในมุมมองของผูบริโภคตอ

คุณคาตราสินคา CP ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา CP ซ่ึงสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท ซ่ึงประกอบธุรกิจตั้งแตการเพาะปลูกเมล็ดพันธุเพ่ือนํามาผลิตเปนอาหารสารท่ีมี

คุณภาพสําหรับเล้ียงสัตวในฟารมจนถึงกระบวนแปรรูปเนื้อสัตวเปนอาหารสําเร็จรูป ซ่ึงการ

บริหารจัดการหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํามาเปนระยะเวลามากกวา 80 ปใน

ประเทศไทย และขยายตราสินคาไทยไปยังตางประเทศมากกวา 20 ป ยอมเปนการรับประกัน

ไดวา ผลิตภัณฑอาหารภายใตตราสินคา CP ท่ีผูบริโภครูจักและคุนเคย ซ่ึงเปนหลักประกันได

วา ผูบริโภคจะไดรับบริโภคผลิตภัณฑสะอาดถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคจึงมีความม่ันใจท่ีจะเชิญ

ชวน หรือแนะนําเพ่ือน และญาติบริโภคผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CP โดยไมลังเล ประกอบ

กับเทคโนโลยีในการผลิตอาหารขั้นสูง ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากท้ังใน และตาง 

ประเทศทําใหความสะดวกในการเตรียมอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ใชเวลา

ไมมากนัก แตยังคงไดรสชาด และคุณภาพใกลเคียงกับอาหารปรุงสุกปกติ จึงเหมาะกับวิถีชิวิต

ของคนในเมืองท่ีตองการความรวดเร็วในการดําเนินชีวิต นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัยดาน

ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคาท่ีประกอบดวย การรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตรา

สินคา ความเช่ือมโยงของตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา กับการตัดสินใจซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP พบวาปจจัยดานคุณคาตราสินคาในทุกดานมี

ความสัมพันธในระดับสูงกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

ซ่ึงสอดคลองกับศศิธร พูนโสภิณ. (2555, หนาท่ี 192) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซ่ีโก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึง

พบวาคุณคาตราสินคาดานการรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความเช่ือมโยงของ

ตราสินคา และความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันตอการตัดสินใจซ้ือ

อาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซ่ีโก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณคาตราสินคามีผลตอการสรางความแตกตางท่ีโดดเดน ทําใหผูบริโภค

เช่ือม่ันในคุณภาพของสินคาภายในตราสินคา ซ่ึงจะกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ประเภทเดียวกันภายใตตราสินคาท่ีแตกตางกัน และกอใหเกิดความภักดีตอตราสินคาจน
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ผูบริโภคทําการซ้ือซํ้าในท่ีสุด (Aaker, 1995 อางถึงใน อรวรรณ หาญพิทักษพงศ, 2553, หนา 

12) 

ดานพฤติกรรมการซ้ือผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลหลักในการซ้ืออาหาร

สําเร็จรูปพรอมทานตรา CP ในเรื่องสามารถเลือกซ้ือไดโดยสะดวก โดยซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP จากราน 7-Eleven ซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง

ตรา CP ครั้งละ 1 -2 ช้ิน และซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ซ้ือ 2-3 ครั้งตอ

สัปดาห ท่ีเปนเชนนั้นเนื่องจากแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางสังคมครอบครัวจากครอบครัว

ใหญสูครอบครัวท่ีเล็กลง และการใชชีวิตในเมืองมีท่ีมีคาครองชีพสูง กับมีชวงระยะเวลาในการ

พักทานประทานอาหารท่ีจํากัด ผูบริโภคท่ีไมตองการแกงแยงกันสถานท่ีรับประทานอาหาร 

หรือไมยอมจายในราคาท่ีแพงกวาปกติเพ่ือแลกกับการนั่งรับประทานอาหารในรานอาหารใน

ชวงเวลาเรงรีบ ผูบริโภคสมัยใหมท่ีใชชีวิตในเมืองจึงหันมาเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอม

ทานแชเยือกแข็งตรา CP กันมากขึ้น ซ่ึงประกอบกับสามารถเลือกซ้ือไดจากรานสะดวกซ้ือ 7-

Eleven ท่ีมีอยูทุกถนนในเมืองจึงสรางความสะดวกในการหาซ้ือ นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัย

ดานความแตกตางของพฤติกรรมการซ้ือกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก

แข็งตรา CP พบวาพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงประกอบดวย เหตุผลหลักท่ีซ้ือ สถานท่ีซ้ือ จํานวนท่ีซ้ือ

ตอครั้ง และความถ่ีในการซ้ือท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน

แชเยือกแข็งตรา CP ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีดานพฤติกรรมการซ้ือเม่ือผูบริโภคตระหนักถึง

ปญหา และตองการจะกําจัดปญหาท่ีเกิดขึ้น ก็จะเริ่มแสวงหาขอมูลท้ังจากแหลงขอมูลภายใน 

และภายนอก จากนั้นจึงเริ่มประเมินทางเลือกจนกอใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด (ฉัตยาพร 

เสมอใจ, 2550, หนา 49) 

ดานการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลการวิจัยพบวา 

ผูบริโภคตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยใหความสําคัญมาก

ท่ีสุดกับหัวขออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง และมี

มาตรฐาน ท่ีเปนเชนนั้นเนื่องจากอาหารเปนหนึ่งในปจจัยส่ีท่ีผูบริโภคตองบริโภคในทุกๆ วัน 

ซ่ึงมีผลโดยตรงตอรางกาย กรณีท่ีผูบริโภคอาหารท่ีปนเปอนหรือผลิตจากบริษัทท่ีไมมี

มาตรฐานการผลิตระดับสากลอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย

ของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ท่ีมุงเนนดานคุณภาพ และความปลอดภัย

ของอาหาร (Quality and Food Safety) โดยบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพ” 

สินคาท่ีผลิตตองมีความปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย ภายใต

กระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐาน เริ่มตั้งแตการออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการ 

และผลิตภัณฑดวยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถตรวจสอบ
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ยอนกลับไปถึงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต และสายการผลิตทุกขั้นตอนเปนไปตาม

มาตรฐานสากล ไดแก ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หลักเกณฑการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต 

(Good Manufacturing Practices: GMP) ระบบการวิเคราะหจุดวิกฤติท่ีตองควบคุมเพ่ือความ

ปลอดภัยอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) เปนตนนั่นหมายถึง

คุณคาตราสินคา ดานทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึงไมไดอยูในขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปใชทางธุรกิจ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมครอบครัวจากครอบครัวใหญ สูครอบครัวท่ี

เล็กลง และมีการยายถ่ินฐานจากชนบทสูเมืองหลวง ทําใหวิถีชีวิตในการรับประทานอาหาร

เปล่ียนแปลงไป และปจจุบันอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ไมใชเปนอาหาร

ทางเลือก แตอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เปนอาหารท่ีคนทุกเพศ ทุกวัย ทุก

อาชีพ บริโภคเปนปกติในชีวิตประจําวันในวิถีการดํารงชีวิตท่ีตองดิ้นรนในสภาวะเศรษฐกจิท่ีมี

การแขงขันอยางรุนแรง โดยเหตุผลในการเลือกบริโภคขึ้นกับคุณคาตราสินคา ท่ีสะทอนให

เห็นถึงความแตกตางอยางโดดเดนจากคูแขงขัน อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ดานปจจัยสวนบุคคลดานอายุท่ีแตกตางกันมีผลกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผูประกอบการควรเพ่ิมผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช

เยือกแข็ง สําหรับชวงอายุท่ีตางกันอีก 2 ผลิตภัณฑโดยเลือกสรรวัตถุดิบท่ีเหมาะสม และตั้ง

ราคาท่ีเหมาะสมไดแก 

1.1 ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับกลุมอายุต่ําวา 15 ป โดย

เนนเรื่องคุณสมบัติของรสชาด คุณคาทางอาหาร ท่ีเหมาะสําหรับชวงวัยดังกลาวท่ีตองการการ

เจริญเติบโต เสริมสรางภูมิคุมกันทางรางกาย และการพัฒนาสมองโดยการทํา Multi-Brand 

ผลิต ภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับเด็ก เชน CP-Kid ท้ังนี้ฝายพัฒนา

ผลิตภัณฑของผูประกอบการตองคํานึงถึงเมนูอาหารท่ีดึงดูดความสนใจของผูบริโภคท่ีมีอายุต่ํา

วา 15 ป ดวย 

1.2 ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับผูรักสุขภาพตั้งแตอายุ 55 ป

ขึ้นไป โดยเนนเรื่องคุณสมบัติของรสชาด คุณคาทางอาหาร ท่ีเหมาะสําหรับชวงวัยดังกลาวท่ี

ตองการการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอของรางกาย และปราศจากสารเคมีโดยทํา Multi-Brand 

ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับผูรักษาสุขภาพ เชน CP-Healthy ท้ังนี้

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการตองคํานึงถึงเมนูอาหารท่ีดึงดูดความสนใจของผูรักษา

สุขภาพดวย 
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2. ดานปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูป

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผูประกอบการควรทําการส่ือสารทางการตลาดดวยวิธีการตางๆ 

เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูบริโภคในทุกกลุมอาชีพรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภัณฑ สถานท่ีจัดจําหนายท่ีหาสามารถเลือก

ซ้ือไดโดยสะดวก รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดตามสถานท่ีตางๆ เพ่ือใหผูบริโภคในทุก

กลุมอาชีพรับรูขอมูล และเปล่ียนทัศนคติวาอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

ไมไดเปนเพียงอาหารทางเลือกอีกตอไป แตเปนอาหารท่ีคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพบริโภคเปน

ปกติในชีวิตประจําวัน 

3. ดานคุณคาตราสินคามีความ สัมพันธกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน

แชเยือกแข็งตรา CP ในทุกดานอยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบการควรรักษาไวซ่ึงคุณคาตราสินคา 

CP เพ่ือดํารงความภักดีตอตราสินคา CP และกอใหเกิดการซ้ือซํ้าหรือนึกถึงตราสินคา CP เม่ือ

นึกถึงผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง ผูวิจัยมีความเห็นวาผูประกอบการควร

สรางภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เพ่ือสรางความแข็งแรงของคุณคาตราสินคา ดังนี้ 

3.1 ดานภาพลักษณขององคกร (Image of Market/Corporate Image) โดยการรับผิดชอบ

ตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตอบแทนสังคมจากกิจกรรมท่ีบริษัทดําเนิน

ธุรกิจอยูแลว ไดแก การฝกอบรมเกษตรกรในทองถ่ินทุรกันดารใหมีความรู ทักษะในการปลูก

พันธุพืชท่ีใชเปนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว การใหเกษตรกรเขารวมโครงการ

เล้ียงสัตวตามมาตรฐานการเล้ียงสัตวท่ีดีเพ่ือใชเปนวัตถุดิบคุณภาพในการผลิตอาหาร รวมถึง

โครงการสรางอาชีพ และอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนโดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ องค

ความรูในการเล้ียงสัตวภายในโรงเรียนโดยใหเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสมือนหนึ่งเปนยุว

เกษตรกร เม่ือไดผลผลิตก็นํามาเปนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 

3.2 ดานภาพลักษณของสินคา (Image of Product) โดยการทําการส่ือสารทางการตลาด

ดวยวิธีการตางๆ เชน การโฆษณา การประชา สัมพันธ เพ่ือใหผูบริโภครับทราบขอมูลเกี่ยวกับ

ความสะดวกสบาย คุมคากับราคาท่ีจายไป เพ่ือใหผูบริโภครับรูวาอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช

เยือกแข็งตรา CP เปนอาหารท่ีเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม 

3.3 ดานภาพลักษณของผูใชตราสินคา (Image of User) โดยการทําการส่ือสารทาง

การตลาดโดยใชผูมีช่ือเสียงในวงการตางๆ เชน ดารานักแสดงวัยรุน นักธุรกิจท่ีประสบ

ความสําเร็จ มาเปนผูนําเสนอสินคา (Presenter) และทูตตราสินคา (Brand Ambassador) เพ่ือ

สรางกระแสใหผูบริโภคท่ีนิยมชมชอบในผูมีช่ือเสียงเหลานั้นบริโภคตาม และเกิดความ

ภาคภูมิใจท่ีไดมีบุคคลิกลักษณะ หรือการดํารงชีวิตเชนเดียวกับผูท่ีมีช่ือเสียงเหลานั้น 
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4. ดานพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางมีผลกับการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน

แชเยือกแข็งตรา CP ในทุกดานอยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคให

ความสําคัญกับความสะดวกในการซ้ือจากรานสะดวกซ้ือครั้งละ 1-2 ช้ิน สัปดาหละ 2-3 ครั้ง 

ดังนั้นผูประกอบการควรเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายเพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้นใน

ปริมาณท่ีมากขึ้นโดยการเพ่ิมศูนยจําหนายอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

พรอมอุนเพ่ือรับประทานตามเขตตางๆ โดยใหผูบริโภคสามารถส่ังไดจากทางโทรศัพท หรือ

ทางเวปไซต โดยคิดคาบริการจัดสงภายในเขตเหมือนรานอาหารจานดวน 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

การวิจัยเรื่อง “คุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช

เยือกแข็งตรา CP” ผูวิจัยมีขอจํากัด และขอสังเกตุท่ีพบจากผลการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเรื่อง “คุณคาตราสินคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน

แชเยือกแข็งตรา CP” ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางเฉพาะผูท่ีซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช

เยือกแข็งตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร เทานั้น ซ่ึงเปนตัวแทนของประชากรท่ีมีวิถีชีวิตใน

เมือง ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา นอกเหนือจากการบริโภคในบริเวณท่ีพํานักอาศัย หรือสถานท่ี

ทํางานปกติ ผูทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ควรทําการศึกษาวิจัยจากกลุมประชากรท่ีอยูในหัวเมือง

ใหญ และแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเพ่ิมเติม 

2. จากผลการวิจัยดานการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP 

กลุมตัวอยางตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยใหความสําคัญ

มากท่ีสุดกับหัวขออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง 

และมีมาตรฐาน ซ่ึงเปนคุณคาตราสินคาในสวนของสินทรัพยอ่ืนแตไมอยูในของเขตของการ

วิจัยครังนี้ ผูวิจัยจึงมีความเห็นวานอกเหนือเหนือจากการศึกษาคุณคาตราสินคาดานการรูจกัตรา

สินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความเช่ืองโยงของตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา 

ผูทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ควรทําการศึกษาวิจัยในดานสินทรัพยอ่ืนเพ่ิมเติม 

3. จากผลการวิจัยคุณคาตราสินคา หัวขอการรับรูคุณภาพตราสินคา พบวาผูบริโภคเห็น

ดวยมากกับความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เปน

อันดับแรก รองลงมาเปนอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งมีมาตรฐานตรงตามท่ีระบุใน

ภาชนะบรรจุ ซ่ึงในมุมมองของผูวิจัยปจจัยหลักท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภคผูบริโภค

นาจะคํานึงถึงรสชาดของอาหารมาเปนอันดับแรก ดังนั้นผูประกอบการควรทําการวิจัยเรื่อง

รสชาดของอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับมาทําการ

พัฒนาสูตรอาหารใหมีรสชาดท่ีเปนท่ีช่ืนชอบของผูบริโภ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปดวย (1) ปจจัยสวนบุคคล 

(2) ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค (3) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P และ (4) การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บแบบสอบถามจาก

นักทองเท่ียวจํานวน 400 คน ท่ีเขามาเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก วิเคราะหดวยขอมูลดวยสถิติ

เชิงพรรณนา โดยแสดงคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอางอิงในการ

นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยคือการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA analysis) และวิเคราะหคาสหสัมพันธขอเพียรสัน (Pearson’s Correlation Analysis) 

ผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย

ระหวาง 21 – 25 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน สวน

ใหญ เปนพนักงานเอกชน ชอบดื่มกาแฟโบราณรูปแบบเย็น ประเภทเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ 

กาแฟเย็น ชอบรสชาติท่ีเขมขน มีความถ่ีในการดื่มกาแฟโบราณตอวัน 1-2ถวย คาใชจายในการ

ใชบริการรานกาแฟโบราณ ต่ํากวา 40 บาทตอแกว และสวนใหญใหเหตุผลในการเลือกดื่ม

กาแฟโบราณและใชบริการรานกาแฟโบราณอยากล้ิมลองกาแฟโบราณมากท่ีสุด ในสวนของ

ดานสวนประสมทางการตลาด 7p ทุกดานมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

 การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนบุคคล มีแตระดับการศึกษาท่ีแตกตาง ท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียว ในสวนของสมมติฐานดานสวนประสม

ทางการตลาด 7p ทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 
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ABSTRACT 

 The purpose of the study was to examine consumers’ decisions on traditional coffee 

buying in Samchuk Market, Suphanburi. The study was divided to focus more on 4 parts: (1) 

Personal Factors (2) Consumer-Behavior-Related Factors (3) Marketing Mix ‘7Ps and (4) 

Decision-Making on Traditional Coffee Buying. The data was analyzed using 400 copies of 

the questionnaires filled by travelers in Samchuk Market. Descriptive Statistics was used in 

the data analysis process, showing Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D.). Also, 

Inferential Statistics, One-way ANOVA analysis and Pearson’s Correlation analysis, was 

applied to the study’s Hypothesis Testing. 

The findings indicated the points following: Most of the participants were female, aged 

between 21 and 25, graduated bachelor degrees. Mostly, they were office workers having 

salaries of 10,001 – 20,000 per month. The most favorite and the most-frequently-bought 

type of coffee among the participants was the rich iced traditional coffee. The average 

amount of traditional coffee consumption was a cup or two a day. The participants spent no 

more than 40 baht for a cup of coffee. Most of them mentioned the coffee’s taste as the main 

reason in choosing the shop. Furthermore, every Marketing Mix ‘7Ps factor had an influence 

on the consumers’ decision making over traditional coffee buying in Samchuk Market, 

Suphanburi.  

 The Hypothesis Testing on Personal Factors showed that only the level of education 

had an influence on participants’ decision making.  However, the Hypothesis Testing on 

Marketing Mix ‘7Ps suggested that every factor of Marketing Mix ‘7Ps had positively 

influenced the participants. The influence was statistically significant at 0.05 level. 

บทนํา 

 กาแฟโบราณเปนเครื่องดื่มท่ีคนไทยรูจักและนิยมบริโภคกันหรือคุนเคยมาเปน

เวลานาน โดยเฉพาะผูบริโภคท่ีหลงใหลความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของกาแฟโบราณท่ีมี

ความเขมขนท้ังรสชาติ ความหอม และเปนท่ีช่ืนชอบของคนคอกาแฟ กระแสของกาแฟโบราณ
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ยังไมมีจางหายไปท่ีไหน มีรานกาแฟโบราณท่ีอรอยก็ตองมีคอกาแฟคอยตามหาตามลองชิม 

เพราะยังมีขาย หาซ้ือไดตามสถานท่ีตางๆ เชน  รานขางทาง รถเข็นกาแฟโบราณ สถานท่ี

ทองเท่ียวในประเทศไทย เชน ตลาดรอยปสามชุก เพลินวาน ตลาดน้ําอยุธยา ตลาดน้ํา4ภาค 

ฯลฯ  แตในขณะเดียวกันการดื่มกาแฟของคนไทยเริ่มท่ีจะปรับเปล่ียนจากเดิม หันไปดื่มกาแฟ

สด-กาแฟสําเร็จรูปมากขึ้น จนทําใหกาแฟโบราณเริ่มท่ีจะหางหายไปในปจจุบัน ปจจุบันราน

กาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุก มีสภาวะการแขงขันท่ีสูงขึ้น คูแขงขันมากขึ้น รวมไปถึง

คูแขงทางออมดวย ไดแก รานกาแฟสด เปนตน ท่ีเขามาแบงสวนทางการตลาดอยางเห็นได

ชัดเจน รานกาแฟโบราณจึงจะตองมีการปรับภาพลักษณ มีกลยุทธ เพ่ือปองกันสวนแบงทาง

การตลาดของตนเอง 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวดัสุพรรณบุร ี

 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตดัสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวดัสุพรรณบุร ี

 3.  เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด7p ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวดัสุพรรณบุร ี

 4.  เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

 2.   ปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟ

โบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 

  3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด7p มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศกึษาวิจัยคร้ังนี ้

 1. ทราบถึงรายละเอียดปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนําไปปรับใชและทําการตลาดให

สอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

 2. ทราบถึงพฤติกรรมของการตัดสินใจซ้ือกาแฟโบราณของผูบริโภคของนักทองเท่ียว

ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการกําหนดรูปแบบทาง

การตลาด 

 3. ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการ7p ท่ีมีความสัมพันธในการตัดสินใจซ้ือกาแฟ

โบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนําไปใชปรับเปล่ียนหรือ

พัฒนากลยุทธ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

 4. ทราบถึงขอมูลการตัดสินใจซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี นําไปกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพ่ือนําไปใชตอบสนองความตองการ

ของนักทองเท่ียวหรือกลุมเปาหมาย 

 5. ทราบขอมูลเบ้ืองตนท่ีเจาของธุรกิจสามารถนําผลวิจัยนี้เปนแนวทางในการปรับปรุง

สงเสริมกลยุทธ เพ่ือการพัฒนาวางแผนทางการตลาด เพ่ือนําไปใชในอนาคตใหเหมาะสม ตรง

ใจกับกลุมผูบริโภคกาแฟ และผูท่ีสนใจสามารถนําขอมูลไปศึกษาได 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคิด ทฤษฎี  

 แนวความคิดและทฤษฎีในการศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคลหรือลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน 

ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกัน มีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมและความ

สนใจแตกตางกัน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538:41-42) กลาววา ปจจัยสวนบุคลคลประกอบไปดวย อายุ เพศ 

ขนาดครอบครัว รายได อาชีพและการศึกษา ส่ิงเหลานี้เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบงสวนทาง

การตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญเพราะเปนสถิติท่ีวัดไดของ

ประชากรท่ีจะชวยในการกําหนดเปาหมาย  ชวยในการอธิบายถึงความคิด ความรูสึกของ

กลุมเปาหมาย ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน เปนขอมูลของปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน   ทําให
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รับรูขอมูล เขาถึง มีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย มีความสําคัญตอนักการตลาด มี

องคประกอบตอไปนี้ 1.เพศ 2.อายุ 3.การศึกษา 4.อาชีพ และ 5.รายได 

พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลทําการซ้ือ  

คนหา การประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑและบริการ  ท่ีตอบสนองความตองการของบุคคล

หนึ่ง ซ่ึงนักการตลาดใหความสําคัญอยางมากในการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการ

กระทําของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือเกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคา 

Kollat and Blackwell (1968) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทํา

ของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือเกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคาหรือการกระทําของ

บุคคลหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการใชสินคาและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจในการ

ตัดสินซ้ือสินคาและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว  

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 7Ps คือ เครื่องมือทางการตลาดมีบทบาทท่ีสําคัญ

นํามาใชในการวางแผนธุรกิจทางการตลาดจะเปนตัวควบคุมธุรกิจ  เพ่ือบริหารธุรกิจใหมี

คุณภาพ สรางยอดขาย สรางคุณคาใหกับผูบริโภค ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ

ใหแกกลุมเปาหมายหรือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการของผลิตภัณฑและบริการ 

ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ วงจรกระบวนของการตัดสินใจซ้ือสินคา โดยมีวัตถุประสงค

หรือจุดมุงหมายท่ีจะตองตัดสินใจซ้ือสินคา ในกาตัดสินใจซ้ือสินคาจะตองมีการรวบรวมขอมูล

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตัดสินใจ ซ่ึงจะมีการพิจารณาขอมูลท่ีไดรับ มีการคิดและ

นํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับทางเลือกท่ีมีความเปนไปได ดังนั้นการตัดสินใจซ้ือจะขึ้นอยู

กับ ประสบการณในอดีต ความปรารถนาของตัวบุคคล ฯลฯ ซ่ึงการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพ

หรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับ2ส่ิง คือ ขอมูลท่ีรวบรวมมาวิเคราะหและน้ําหนักในการคาดคะเนท่ีมี

ความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สรรชนก ธํารงธีรภาพ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการดื่มกาแฟในราน

กาแฟจากตางประเทศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางนี้สวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงจะมีอายุ

ระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ี 10,001-

20,000 บาท และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จะใชบริการรานกาแฟจากตางประเทศ

เฉล่ีย 2-3 ครั้งตอเดือน ในการใชบริการตอครั้งจะมีคาใชจายคนละ 101-200 บาท โดยจะมาใช

บริการรานกาแฟจะมากับเพ่ือนรวมงานหรือกับเพ่ือนมากท่ีสุด จุดประสงคในการมาใชบริการ

รานกาแฟนั่นคือมาเพ่ือนดื่มกาแฟหรือทานของวางและพบปะเพ่ือนฝูง สวนใหญชวงเวลาการ

ดื่มกาแฟจะไมแนนอน รานกาแฟของกลุมตัวอยางเลือกท่ีจะไปดื่มหรือใชบริการมากท่ีสุด คือ 
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รานสตารบัคส เพราะช่ืนชอบท่ีรสชาติของกาแฟมากท่ีสุด สวนในเรื่องของปจจัยท่ีมีผลตอการ

ดื่มกาแฟในรานกาแฟจากตางประเทศมากท่ีสุด คือ รสชาติของกาแฟ ลําดับรองลงมาคือสถาน

ท่ีตั้งสะดวกในการซ้ือ การบริการของพนักงานและมีราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณตามลําดับ 

 ชนาภา ตรีวัฒนา (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคท่ีใชการคั่วบด ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟคั่วบดของผูบริโภคมากท่ีสุด คือ รสชาติ

ของความอรอยของกาแฟ รองลงมาคือ บรรยากาศของรานท่ีดี และการจัดตกแตงรานทีสวยงาม

ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟคั่วบดนอยท่ีสุด คือ ปจจัยดานการโฆษณา 

ผูบริโภคท่ีไดเคยใชบริการรานกาแฟคั่วบดและมีความช่ืนชอบมากท่ีสุด คือ แบล็คแคนยอน 

รองลงคือ บานไรกาแฟ และ สตารบัคส ในสวนของการดื่มกาแฟคั่วบดของผูบริโภคนั้น คือ 

ความพึงพอใจกับรสชาติเพ่ือแกงวงและเพ่ือความสดช่ืนตามลําดับและจากท่ีไดศึกษาครั้งนี้ 

พบวาระดับรายไดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความถ่ีในการใชบริการกาแฟคั่วบด 

 ณัฐพล เพชรวิสูตร (2550) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือกาแฟดอยชางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม

จากนักศึกษามหาวิทยาลัย 90 ตัวอยาง จาก 12 คณะ พบวา สวนใหญผูบริโภคเปนเพศหญิง

กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี4 รายไดเฉล่ียตอเดือน 3,000 – 5,000 ตอเดือน และ

วัตถุประสงคในการใชบริการรานกาแฟดอยชางคือ ดื่มเพ่ือลดอาการงวงนอน โดยจะบริโภค

วันละ 1 แกว ความถ่ีในการบริโภคจะอยูท่ี 3-4 ครั้งตอเดือน สวนคาใชจายตอครั้งอยูท่ี 51-100 

บาท สวนจะบริโภคกาแฟเย็น คาปูชิโน มากกวากาแฟรอน สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกใชบริการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด คือ รสชาติของกาแฟ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ความ

สะอาดภายในราน การแตงกายของพนักงานท่ีสะอาดและการจัดทําบัตรสมาชิก 

 วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดโดยรวมอยูท่ีระดับมาก แต

ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง และปจจัยดาน

ผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ คุณภาพและความปลอดภัยของกาแฟสด ปจจัยดานราคาท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

ความสะอาดภายในรานและบริเวณราน ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 

การใหบริการของพนักงาน 

 มณีรัตน นิ่มนวล (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือ

กาแฟทรีอินวันของผูบริโภควัยทํางานยานสีลม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานจะให
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ความสําคัญกับปจจัยดานการผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

สงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมาก จากสมมติฐาน ท่ีระดับ 0.05 สามรถสรุปผลไดดังนี้ 1. 

กาแฟท่ีซ้ือ มีความสัมพันธ อายุ รายได อาชีพ และผลิตภัณฑ 2. ลักษณะการซ้ือกาแฟมี

ความสัมพันธกับ อายุ รายได ระดับการศึกษาสูงสุด และดานผลิตภัณฑ 3. สถานท่ีซ้ือกาแฟ มี

ความสัมพันธกับ เพศ อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ และดานผลิตภัณฑ 4. จํานวนในการซ้ือกาแฟ

ตอครั้ง มีความสัมพันธกับ อาชีพและ ผลิตภัณฑ 5.ประโยชนท่ีแสวงหาจากกาแฟทรีอินวัน มี

ความสัมพันธกับ อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนายและดาน

สงเสริมทางการตลาด 6. ประเภทรสชาติ มีความสัมพันธกับ เพศ อายุและอาชีพ 7. ความถ่ีใน

การซ้ือกาแฟโดยเฉล่ียตอเดือน มีความสัมพันธกับ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและดาน

ผลิตภัณฑ และ 8. คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือกาแฟตอครั้ง มีความสัมพันธกับ อายุ และดาน

ผลิตภัณฑ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การรวบรวมขอมูล 

 ประชาการและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมนักทองเท่ียวหรือกลุม

ผูบริโภคท่ีเขามาเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซ่ึงในแตละวันมีจํานวน

ประชากรไมแนนอน (Infinite Population) ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใชสูตร Cooper and 

Pamela (cooper and Pamela.1995)  ในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวน

ประชากร 

จากสูตร  n         =       
𝑍2(𝑝𝑞)+1

𝐷2
 

ตามสูตรท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสัดสวน

ประชากร เทากับ 0.05มีระดับความเช่ือม่ัน 95%  ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจากการคํานวณสูตร 385 ตัวอยาง ผูวิจัยจะเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 

400 ชุด ใชวิธีแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) ใหครบจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

โดยจะเก็บกลุมตัวอยางจากนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีเขามาซ้ือ

กาแฟโบราณและใชบริการรานกาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุกท้ังหมด 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถาม ได

สรางขึ้นจากการเก็บรวบรวมขอมูลและแนวคิดจากขอคําถามจะประกอบไปดวย แบบเปดและ
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คําถามปดเปนแบบสอบถาม 1 ชุด ซ่ึงแบงจะเปน 5 สวน ไดแก สวนท่ี1 แบบสอบถามขอมูล

ท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวน สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ัวไป ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

การเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงจะ

ประกอบไปดวย ปจจัย 2 ดาน ไดแก ดานพฤติกรรมของผูบริโภค และดานสวนประสมทาง

การตลาด 7p (วัดระดับแบบ อันตรภาคช้ัน (Interval Scale5 ระดับ)  สวนท่ี 3 เปนคําถามท่ี

เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียว

ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี(วัดระดับแบบ อันตรภาคช้ัน (Interval Scale 5 ระดับ) 

สวนท่ี 4  เปนความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆท่ี

เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยป จังหวัด

สุพรรณบุรี ลักษณะคําถามจะเปนแบบปลายปด ใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ

คิดเห็นไดอยางอิสระ 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)   คาสถิติท่ีใช คือ 

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และ คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีการนําเสนอในรูปแบบตรารางประกอบเชิงอธิบาย เพ่ือ

อธิบายขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมของผูบริโภคหรือนักทองเท่ียว และ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณในตลาดรอยป

สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statisics) 

  1. คาสถิติ t-test ใชในการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมเพ่ือทดสอบสมมติฐานในความแตกตางของปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัด

สุพรรณบุร ี

  2. คาสถิติ One-Way ANOVA ใชทดสอบปจจัยทางดานประชากรศาสตรคา

ความแตกตางระหวางอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีมี

ความแตกตาง พฤติกรรม และสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอของนักทองเท่ียวในตลาด

รอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
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  3. สถิติ Pearson Correlation  (R) ใชเพ่ือหาความสัมพันธแปรอิสระและตัว

แปรตามท่ีกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประกอบ สวนประสมทางการตลาด 7P   ท่ีมี

ผลตอการเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.0   มีอายุเฉล่ียระหวาง 21 – 

25 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 248 คน คิดเปน

รอยละ 62.0 เปนมีรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน จํานวน150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 เปน

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน132คน คิดเปนรอยละ 33.0 

 ผลการศึกษาขอมูลดานพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอย างท่ีตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 400 คน สวนใหญชอบบริโภครูปแบบเย็น จํานวน 373 คน คิดเปนรอย

ละ93.9 ประเภทของการเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ กาแฟเย็น จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.8  

ชอบรสชาติของกาแฟโบราณท่ีมีรสชาติเขมขน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 ความถ่ีใน

การดื่มกาแฟโบราณตอวัน 1-2ถวยหรือนอยกวานั้น จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 88.8 คน 

สวนใหญคาใชจายในการใชบริการรานกาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุก ต่ํากวา 40 บาท 

จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 เหตุผลท่ีเลือกดื่มกาแฟโบราณและใชบริการรานกาแฟ

โบราณในตลาดรอยปสามชุก อยากล้ิมลองกาแฟโบราณ จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ55.8 

ผลการศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให

ความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑดานภาชนะบรรจุภัณฑมีความสะอาดถูกหลักอนามัย โดยมี

คาเฉล่ีย 4.925 ดานราคาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับความเหมาะสมกับ

ปริมาณของกาแฟโบราณ โดยมีคาเฉล่ีย 4.3150 ดานชองทางการจัดจําหนายบรรยากาศผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับในการตกแตงรานกาแฟท่ีมีเอกลักษณ โดยมีคาเฉล่ีย 

4.3850 ดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการจัดรายการ

สงเสริมการขายชวงเทศกาลในตลาดรอยปสามชุกโดยมีคาเฉล่ีย 3.8025 ในดานบุคลากร

พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการความเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี

โดยมีคาเฉล่ีย 4.3850 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให

ความสําคัญกับบรรยากาศภายในรานมีกล่ินอายของกาแฟ โดยมีคาเฉล่ีย 4.3600 ดาน

กระบวนการใหบริการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการตอนรับของ

พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีโดยมีคาเฉล่ีย 4.3950 
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 ผลการศึกษาขอมูลดานการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาด

รอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400คน ให

ความสําคัญกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับสูงโดยคาเฉล่ีย 4.3150 กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานภายหลัง

การซ้ือกาแฟโบราณทานมีการประเมินส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีไดรับจากการซ้ือ ซ่ึงผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะคาดหวังกับส่ิงท่ีไดรับจากการซ้ือและประเมินการซ้ืออยางชัดเจน 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

 

ตัวแปรอิสระ สถิติคาทใีช 
 

คานัยสําคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท ี1 ปจจัยดานสวนบุคคล 

เพศ t-Test 0.734 ปฏิเสธ 

อายุ F-Test 0.143 ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.006* ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.306 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.982 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท ี2 ดานพฤตกิรรมของผูบริโภค 

รูปแบบของกาแฟ    F-Test 0.942 ปฏิเสธ 

ประเภทของกาแฟ F-Test 0.023 ยอมรับ 

รสชาติของกาแฟ F-Test  0.002* ยอมรับ 

ความถ่ีในการดื่มกาแฟ F-Test 0.027 ยอมรับ 

คาใชจายในการใชบริการรานกาแฟ

โบราณ 

F-Test 0.360 ปฏิเสธ 

ตัวแปรอิสระ สถิติคาทใีช 
 

คานัยสําคัญ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เหตุท่ีเลือกดื่มและใชบริการรานกาแฟ

โบราณ 

F-Test 0.083 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7p 
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ดานผลิตภัณฑ r 0.000* ยอมรับ 

ดานราคา r 0.000* ยอมรับ 

ดานชองทางจัดจําหนาย r 0.000* ยอมรับ 

ดานการสงเสริมการตลาด r 0.000* ยอมรับ 

ดานบุคลากร r 0.000* ยอมรับ 

ดานสภาพแวดลอมกายภาพ r 0.000* ยอมรับ 

ดานกระบวนการใหบริการ r 0.000* ยอมรับ 

*อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  

 

อภิปรายผล 

    ผลปจจัยสวนบุคคลเฉพาะดาน ระดับการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 ระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตาง เปนปจจัยท่ีทําใหเกิด

การตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

แตกตางกัน เนื่องจากระดับการศึกษาหรือบุคคลท่ีมีระดับสูงกวาจะมีการเลือกบริโภคสินคาท่ีมี

คุณภาพมากกวาบุคคลท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาหรือมีความสนใจในเรื่องหลักเหตุผลมา

สนับสนุน เพ่ือนําเหตุผลนั้นมาประกอบกาตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใชบริการรานกาแฟโบราณ 

   ผลดานพฤติกรรมของผูบริโภคเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

 ประเภทท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด รสชาติของกาแฟ และความถ่ีในการดื่มกาแฟ จากผลวิจัย

กลุมนักทองเท่ียวสวนใหญในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีตัดสินใจซ้ือกาแฟ

โบราณในตลาดรอยปสามชุกจะเลือกจากประเภทท่ีตนเองชอบ  รสชาติท่ีถูกใจ และทําใหเกิด

พฤติกรรมการบริโภคกาแฟโบราณ ซ่ึงดานพฤติกรรมมีความแตกตางกันตามปจจัยทางการ

ตลาดและทําใหเกิดความถ่ีในการดื่มกาแฟในแตละวันท่ีเขาใชบริการรานกาแฟโบราณ  

   ผลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7p จากการทดสอบสหพันธระหวางดานสวนประสม

ทางการตลาด7psและการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธทุกดานดังนี้ 
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 ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียว

ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.222) ซ่ึงมีความสัมพันธเชิง

บวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุกในระดับ

คอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวใน

ตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.231) ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวก

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุกในระดับคอนขาง

ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.377) ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยป

สามชุกในระดับคอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.175) ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยป

สามชุกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานบุคลากรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวใน

ตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.340) ซ่ึงมีความสัมพันธเชิงบวก

กับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก ในระดับคอนขาง

ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานสภาพแวดลอมกายภาพมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.427) ซ่ึงมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยป

สามชุกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 ดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของ

นักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.437) ซ่ึงมี
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ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยป

สามชุกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช 

1.   รานกาแฟโบราณ ควรนํากลยุทธทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาด7P 

มาเปนตัวชวยในการวางแผนในการทําธุรกิจภายในรานกาแฟโบราณ เพ่ือสรางกลยุทธและ

สามารถพัฒนาองคประกอบตางๆของสวนประสมทางการตลาด7P จนสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายหรือตอบสนองของลูกคาใหมากท่ีสุด 

2. จากขอเสนอแนะผูตอบแบบสอบถาม พบวา รานกาแฟโบราณในตลาดรอยป

สามชุก ควรท่ีจะอนุรกัษหรือคงอนุรกัษไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือนั่งแลวไดรับรูถึง

บรรยากาศท่ีเกาแกและโบราณจริงๆ จึงสมควรท่ีจะอนรุักษตอไปไมใหหายไปจากประเทศไทย 

 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ฉะนั้นผูวิจัยท่ีจะทําการวิจัยครั้งตอไป ควรท่ี

จะทําการศึกษาเชิงคุณภาพรวมดวย โดยมีการสัมภาษณในเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการรานกาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให

ไดขอมูลท่ีเชิงลึกและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น   

 2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปท่ีสวนประสมทางการตลาด ฉะนั้นผูท่ีจะทําการวิจัย

ครั้งตอไป สามารถวิจัยถึง ความพึงพอใจ การับรู หรือ ทัศนคติ ของผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือก

ซ้ือกาแฟโบราณของนักทองเท่ียวในตลาดรอยปสามชุก เพ่ือเปนการตอยอดสําหรับใชเปนแนว

ทางการพัฒนากลยุทธตอไป 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภค                                                                                   

ในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Factor Effecting Decision of Housing Estate Purchasing in Consumer 

In Min Buri District, Bangkok Province 
 

ขนิษฐา  พวงมณี1     ผศ.ดร.รุจาภา  แพงเกสร2 

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงการตลาด มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีน

บุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ

ใหบริการ  ดานลักษณะทางกายภาพ ของบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางท่ีใชทําการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนซ่ึงเปนผูบริโภคใน

เขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS โดยใชสถิติ

เชิงพรรณนาอธิบาย คาความถ่ี (Frequency) และสัดสวนรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอางอิง โดยใชวิธี 

ANOVA (t-test  F-test ) และ Multiple regression analysis : MRA และคาวัดการกระจายความ

คลาดเคล่ือนเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัย

ปรากฏดังนี้ 

 ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 – 30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 

30,000 บาท 

สมมุติฐานท่ี 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโครงการบานจัดสรรไมแตกตางกัน 

สมมุติฐานท่ี 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
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การจัดจําหนาย ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดาน

ลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจ ซ้ือบานจัดสรร อยางมีนัยสําคัญ 

คําสําคัญ: บานจัดสรร  การตัดสินใจซ้ือ 

ABSTRACT 

 The study of Factor Effecting Decision of Housing Estate Purchasing in Consumer 

In Min Buri District, Bangkok Province had objectives; 1) to study individual factor, gender, 

age, status, education levels, occupation, income averaging of the consumer in Min Buri 

District, Bangkok Province, 2) to study marketing mix, products, prices, channel of 

distribution, promotions, personality, services and physical description of Housing Estate in 

Min Buri District, Bangkok Province, and 3) To study factor effecting decision of Housing 

Estate Purchasing, in Consumer in Min Buri District, Bangkok Province. A sample was 

selected from 400 citizens who live in Min Buri district, Bangkok province. The research 

tools were questionnaires. Data was analyzed using SPSS program, Descriptive Statistics 

with frequency, percentage, mean and standard deviation and Inferential Statistics with 

ANNOVA (T-test), and Multiple regression analysis: MRA, measurement of error 

propagation for correlation analysis at 0.05 levels. 

   The findings indicated that almost of gender was female between 26-30 years old, 

they had bachelor degree, their occupation was officer and average income was lower or 

equal 30,000 Baht. 

  Hypothesis 1, the individual factor which was age, status, education, occupation, 

average income was different, there was house purchasing decided.  Hypothesis 2, the 

marketing mix which products, prices, channel of distribution, promotions, personality, 

services and physical description was affected to Housing Estate purchasing decision of 

significance. 

Definitions: Housing Estate, Purchasing Decision 

 

บทนํา 

ธุรกิจบานจัดสรรถือไดวาเปนธุรกิจขนาดใหญในระบบเศรษฐกิจ เปนธุรกิจท่ีมีเม็ดเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีมีความหลากหลายในตนเอง มี

หนวยงานหลายภาคสวนเขามาเกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูจัดจําหนายวัสดุกอสราง ผูรับเหมา 

สถาปนกิ วิศวกร รวมไปถึงธนาคารพาณิชยตางๆ ทําใหธุรกิจบานจัดสรรมีผลตอเนื่องตอภาค
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เศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกหลายสาขา ธุรกิจบานจัดสรรจึงถือเปนภาคเศรษฐกิจนํา (Leading Sector) ท่ี

สําคัญสําหรับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) และภาคการเงิน (Money Sector) เพราะเปนท้ัง

ปจจัยและเครื่องมือท่ีเอ้ือตอการผลิต และการลงทุนของประเทศไทย โดยเปนผลการผลิตของ

ภาคการกอสราง และเปนผูบริโภคของภาคการผลิต  

เนื่องจากธุรกิจบานจัดสรร เปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนสูง และถือเปนสินทรัพยทุนท่ี

สําคัญ ทําใหธุรกิจบานจัดสรรมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเงิน ท้ังตลาด

ทุนและตลาดเงิน จะเห็นไดวาเม่ือใดก็ตามท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัว ธุรกิจบานจัดสรรมีการ

เติบโตตามไปดวยไมวาจะเปน บานเดี่ยว ตึกแถว ทาวนเฮาส อาคารสํานักงาน เพ่ือตอบสนอง

การขยายตัวของธุรกิจ และความตองการท่ีสูงขึ้น  

แนวโนมสําหรับธุรกิจบานจัดสรร ในสวนท่ีเพ่ิมขึ้น นาจะเปนโครงการบานจัดสรร

ขนาดเล็ก เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการยังติดขัดปญหาในเรื่องของการขอสินเช่ือ และขอ

กฎหมายจัดสรรท่ีมีความเขมงวดขึ้น ทําใหการจัดทําโครงการบานจัดสรรในปจจุบันและ

อนาคต มีขนาดท่ีเล็กลงโดยเริ่มจากพัฒนาพ้ืนท่ีขนาด 30-40 ไร ใหญสุดก็ประมาณ 80-90 ไร 

ท้ังนี้หากมีการพัฒนาโครงการจัดสรรท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 100 ไรตอโครงการ ก็จะตองดําเนินเรื่องให

ผานส่ิงแวดลอมกอน จึงจะดําเนินการได ดังนั้นผูประกอบการจะตองหาแนวทางและรูปแบบ

ในการพัฒนาโครงการคือ 1.  ในอนาคตรูปแบบของโครงการบานจัดสรรมีขนาดพ้ืนท่ีไมใหญ

มากนัก 2. การเนนเรื่องของพ้ืนท่ีสวนกลางไมวาจะเปนการจัดทําซุมบริเวณทางเขาโครงการ 

สโมสร สถาปตยกรรม ความหรูหรา บรรยากาศ ความรมรื่นเหมือนรีสอรท เพ่ือสรางความ

ประทับใจใหกับลูกคา 3. สวนประกอบของรูปแบบบานในอนาคตผูประกอบการจะตอง

คํานึงถึงประโยชนในการใชสอยพ้ืนท่ีภายในบาน บานท่ีมีผูสูงอายุ เพราะจํานวนประชากรจะ

เพ่ิมขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นในอีกระยะเวลา 10-15 ปขางหนา บานจะตองมีหองสําหรับผูใหญ มี

หองน้ําท่ีปลอดภัย สะดวก การปรับเปล่ียนสวนประกอบของหองคนรับใชนอยลงไป ดาน

เทคโนโลยีท่ีนํามากอสรางหลักๆ จะเปนระบบการกอสรางสําเร็จรูป 

ธุรกิจบานจัดสรรในกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันโครงการบานจัดสรรมีจํานวนลดลง 

หากมีการพิจารณาตัวเลขการจดทะเบียนของโครงการบานจัดสรรในชวง 2-3 ป ท่ีผานมา 

สัดสวนของตัวเลขการจดทะเบียนมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ ซ่ึงเปรียบเทียบกับสัดสวนการจด

ทะเบียนของคอนโดมิเนียมทีมีจํานวนเพ่ิมสูงขึ้น ปจจัยท่ีสงผลทําใหสัดสวนตัวเลขจดทะเบียน

บานจัดสรรลดนอยลงมาจากสาเหตุดังนี้ 1. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค 2. การ

พัฒนาสาธารณูปโภคของภาครัฐ 3. ขนาดครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีขนาดเล็กลง 4. การ

ขอกูสินเช่ือกับธนาคารเพ่ือจัดทําโครงการท่ีอยูอาศัยมีความเขมงวดมากขึ้น ปจจัยท่ีเกิดขึ้น

ท้ังหมดอาจทําใหโครงการบานจัดสรรมีจํานวนลดลง แตอยางไรก็ตามบริษัทขนาดกลาง และ
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ขนาดใหญในปจจุบันตางก็มียอดขายท่ีดีขึ้น เพราะวาผูบริโภคโดยสวนใหญก็ยังมีความ

ตองการบานเดี่ยวท่ีมีพ้ืนท่ีวางเพ่ือทําสวน และสนามสําหรับให ลูกหลานเลน ดังนั้น

ผูประกอบการท่ียังทําโครงการบานจัดสรรก็ยังสามารถขายไดดี 

สําหรับทิศทางในอีก 3 ปขางหนา (ป 2558 - 2560)  คาดวาตลาดท่ีอยูอาศัยไทย ยังมี

โอกาสขยายตัวไดอีกมาก เนื่องจากในป พ.ศ. 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ทําใหมีการรวมกันทางเศรษฐกิจกิจของประเทศไทยในเขตอาเซียนมากขึ้น และเม่ือ

เปรียบเทียบประเทศในกลุม AEC ท้ังหมด ประเทศไทยมีความนาสนใจในระดับตนๆ ประกอบ

กับสภาพแวดลอมโดยรวม เอ้ือตอการท่ีจะคนตางชาติเขามาใชประโยชนในแงการพักผอน การ

อยูอาศัย การลงทุน ซ่ึงจะสงผลทําใหมีการขยายตัวในดานการใชประโยชนท่ีดิน มีการ

เปล่ียนแปลงทางดานผูบริโภค โดยจะมีผูบริโภคในกลุมคนตางชาติเขามามากขึ้นการเติบโต

ของท่ีอยูอาศัยจะขยายตัวไปสูเมืองใหญๆ รูปแบบการอยูอาศัยในอนาคตจะมีการเปล่ียนไปจะ

เนนในเรื่องของการทําท่ีอยูอาศัยในเชิงเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงานและความ

ปลอดภัยมากขึ้น ขนาดของครอบครัวในเมืองไทยจะไปในทิศทางท่ีเล็กลง ท่ีอยูอาศัยจะมีขนาด

ยูนิคเล็กลง แตมีประโยชนใชสอยมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการและผูบริโภคจะตองเขาใจ

สภาพแวดลอมท่ีจะเปล่ียนไป และปรับตัวใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณท่ีจะเกิดขึ้น

ในอีกไมกี่ปนับจากนี้ไป  

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยมีความสนใจและตองการศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนประโยชน สําหรับผูประกอบการ หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไข ใหเหมาะสมกับ

ความตองการของผูบริโภคท่ีคิดจะเลือกซ้ือบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีน

บุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

  1.  ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบไดดวย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได, การศึกษา และ

สถานภาพท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรท่ีแตกตางกัน 

2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดาน

ชองทางในการจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากร, ดานกระบวนการใหบริการ, 

ดานการนําเสนอลักษณะกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร         

ขอบเขตการวิจัย 

1.  ดานประชากร คือ ผูบริโภคบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2.  ดานระยะเวลา ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

3.  ดานเนื้อหาการศึกษาเรื่องปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัย

การตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภค ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.  ไดทราบรายละเอียดปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ในเขตมีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนขอมูลในการไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของโครงการบาน

จัดสรร ใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดตรงความตองการของผูบริโภค 

2.  ไดทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพ่ือเปนขอมูลในการใชปรับปรุง 

เปล่ียนแปลงแกไข ในการวางแผนการตลาดใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดตรง

กับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 

3.  ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการแกไขและปรับเปล่ียนปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด เพ่ือใหการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรไดเร็วขึ้น 

 นิยามศัพทเฉพาะ 

  ธุรกิจบานจัดสรร  หมายถึง  การลุงทุนดานการจัดการท่ีดิน (Land  subdivision)  โดย

แบงท่ีดินออกเปนแปลงยอยๆ เพ่ือสรางบานจัดสรรขายใหแกผูบริโภค พรอมกับจัดใหมีระบบ

สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตามสมควร ซ่ึงมีท้ังลักษณะของการขายสด

และผอนชําระแตกตางกันออกไป 

สวนประสมทางการตลาด   หมายถึง  เครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจนํามาใช เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกวา 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 

ราคา สถานท่ีจําหนาย และการสงเสริมการขาย 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

557 

 

  การตัดสินใจเลือกซ้ือ  หมายถึง  กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งจาก

ทางเลือกตาง ๆ ท่ีมีอยูซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการ

อยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยท่ีผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัด

ของ สถานการณ ซ่ึงถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภค การ

กระจายสินคาและสรางความยอมรับของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การตัดสินใจและกระทําการใดๆ ของผูบริโภคใน

สภาวการณตางๆ ซ่ึงเปนหนวยเศรษฐกิจมูลฐาน ดานการซ้ือสินคาและบริการตางๆ เพ่ือการ

บริโภคสวนบุคคลไมใชเพ่ือการผลิตหรือนําไปขายตอ 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตัวแปรตน                                                                                  ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- รายได 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

-ผลิตภัณฑ 

-ราคา                                                                                                  การตัดสินใจซ้ือบาน

จัดสรร 

-ชองทางการจัดจําหนาย 

-การสงเสริมการตลาด 

-ดานบุคลากร 

-ดานกระบวนการใหบริการ 

-ดานการนําเสนอลักษณะกายภาพ 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนําเสนอหลักการ และทฤษฎีท่ีมีสวนเกี่ยวของเพ่ือเปน

แนวทางในการวิจัย ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้ 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 : 219) กลาววา ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

(Buyingdecision process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากการสํารวจ

รายงานของผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการซ้ือ พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 

ขั้นตอน คือ 

1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

recognition) การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิง

กระตุนภายในและภายนอก เชนความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด 

ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตองการทางรางกาย (Physiological needs) ความตองการท่ีเปนความ

ปรารถนา อันเปนความตองการทางดานจิตวิทยา(Psychological needs) ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นเม่ือถึง

ระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิงกระตุน บุคคลจะเรียนรู ถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจาก

ประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร 

2. การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และส่ิงท่ี

สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลท่ี

เกี่ยวของมากขึ้นแหลงขอมูลท่ีผูบริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการ

เลือก 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูล

มาแลวจากขั้นท่ีสอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ กระบวนการ

ประเมินพฤติกรรมของผูบริโภคมีดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ 

3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน นักการ

ตลาดตองพยายามคนหาและจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

3.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือถือเกี่ยวกับสินคา เนื่องจากความเช่ือถือของ

ผูบริโภคขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเช่ือถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะ

เปล่ียนแปลงไดเสมอ 
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3.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่มตน

ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

ตราตางๆ 

4.  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบ

มากท่ีสุด   และปจจัยตางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ 3 

ประการ คือหลังจากประเมินทางเลือก กอนท่ีจะเกิดความตั้งใจซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซ้ือ 

5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) ภายหลังจากท่ีผูบริโภคไดซ้ือ

สินคาหรือบริการแลว พฤติกรรมหลังการซ้ือบางอยางก็จะตามมา เชน อาจซ้ือเพ่ิมขึ้น หรืออาจ

ประเมินการซ้ือท่ีไดตัดสินใจซ้ือไปแลว ในหลายกรณี เม่ือผูซ้ือสินคาหรือบริการอยางหนึ่ง

อยางใดไปแลว ก็จะทําใหแรงดลใจ ทําใหเกิดการซ้ือสินคาหรือบริการอีกอยางตามมา 

อดุลย จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดใหความหมาย การตัดสินใจซ้ือวาเปนกระบวนการ

ตัดสินใจขององคกรโดยกําหนดความตองการของสินคาและบริการท่ีตองซ้ือแลวระบุ ประเมิน

และเลือกตรายี่หอและผูขายรายตางๆ 

ทิพยวัลย สีจันทรและคณะ (2546 : 110) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือก

มาเปนแนวทางในการแกปญหา ซ่ึงตองมีทางเลือกหลายๆ ทางเลือกเกิดขึ้นกอน แลวนํามา

เปรียบเทียบกันจนไดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคานั้น โดยพ้ืนฐานจะมีอยู 4 ตัว

ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด (Kotler 1997, อาง

ถึงในชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63) ใหความหมายวา สวนประสมทางการตลาดของตลาด

บริการจะมีความแตกตางกันออกไปกลาวคือ จะตองมีการเนนถึง พนักงาน กระบวนการ

ใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ัง 3 สวนนั้นเปนปจจัยในการสงมอบบริการ ดั้งนั้น

สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 7’Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด พนักงาน กระบวนการใหบริการ และ

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Payne 1993, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63-81) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อภิรัทธ  วงศปน (2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ี

สงผลตอผูบริโภคในการซ้ือบานจากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัด

เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบาน
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จากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูท่ีระดับมาก 

โดยท้ัง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมากเชนเดี่ยวกัน  

ยุทธพงษ  สอนเจริญกุล (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในนิคม

อุตสาหกรรมปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  

ชัยเกียรติ  สิงหวรกุล  (2552 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือบานเดี่ยวของโครงการบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจากโครงการบาน

จัดสรร ภาพรวมอยูท่ีระดับมาก โดยท้ัง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ภิมลภรณ  แสงลี  (2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร โครงการบานฟาปยรมย ผลการศึกษา ผูเขาเยี่ยมโครงการท่ีมี

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโครงการบานจัดสรรไมแตกตางกัน  ปจจัยสวน

ประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจากโครงการบานจัดสรร ภาพรวมอยูท่ี

ระดับมาก โดยท้ัง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

พงศภัคธนา  วงศไชยลึก  (2555:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของ

ผูบริโภคในการซ่ือจากโครงการบานจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม 

ณัฐพร  ศิริสานต  (2555 : บัทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

ภัฐฬเดช  มาเจริญ (2555 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการ

เลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน 

อัญชนา  ทองเมืองหลวง (2554 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ี

มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ ซ้ือบานเดี่ยวของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจํากัด (หมาชน) 

เพ็ญประภา  ทาใจ (2556:บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานเดี่ยวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อุบล  รองพล (2554 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยท่ี

มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

3.1   ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขตมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุมผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือบาน

จัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใน

กรณีทราบขนาดประชากร โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamance ) โดยใหมีความ

คลาดเคล่ือนจากการสุมรอยละ 5 ท่ีระดับความเช่ือมันรอยละ 95 ไดจํานวนตัวอยาง 399 ใช

แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 

 

3.2   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและนํามาประยุกตเปนลักษณะและขอคําถามในแบบสอบถาม ซ่ึง

ประกอบไปดวย 4 สวน จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด และไดเก็บรวบรวม

แบบสอบถามโดยทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีกลุม

ตัวอยางทําการตอบ แยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก และวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ไดคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม (Relibility Cronbach’s  Alpha) 0.93 

 

3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  

F-test  และ MRA 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 30,000 

บาท  

2.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสําคัญตอการซ้ือบานจัดสรรใน

ระดับมาก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
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บุคลากรมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัย

ของพนักงานขาย  อยูในระดับมาก  รองลงมา ดานผลิตภัณฑ คุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ/

อุปกรณท่ีใชในการกอสรางบาน อยูในระดับมาก อันดับสาม ดานกระบวนการใหบริการ

กระบวน การสรางบานมีขั้นตอนชัดเจน นาเช่ือถือ อยูในระดับมาก  อันดับส่ี ดานลักษณะทาง

กายภาพ ความสะอาดเรียบรอยภายในโครงการ อยูในระดับมาก  อันดับหา ดานราคา ราคาของ

บานถูกกวากับบานมีลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง อยูในระดับมาก อันดับหก 

ดานการสงเสริมการตลาด การแจกของแถม เชนการแตงสวน, การตกแตงภายใน,แอร, ซ้ือบาน

แถมรถยนต อยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย ดานชองทางการจัดจําหนาย  สามารถติดตอ

สอบถามขอมูลทาง อินเตอรเน็ตได อยูในระดับมาก  

3.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือซ้ือ

บานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม กระบวนการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร มีความสําคัญตอการซ้ือบาน

จัดสรร ในระดับมาก โดยกระบวนการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ตอการซ้ือบานจัดสรร 

คือ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก เปรียบเทียบขอมูล คือศักยภาพของทําเลท่ีตั้งโครงการกอน

ทําการตัดสินใจเลือกซ้ือ  และมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร ในระดับมาก  

รองลงมาคือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ คือตัดสินใจซ้ือเพราะทําเลท่ีตั้งโครงการ/เดินทางสะดวก

โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร ในระดับมาก อันดับสาม คือขั้นตอนการรับรู

ถึงความตองการ คือตองการความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิตโดยมีความสําคัญตอการ

ตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร ในระดับมาก อันดับส่ี คือขั้นตอนความรูสึกภายหลังการซ้ือ คือพึง

พอใจในคุณภาพท่ีอยูอาศัย โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร ในระดับมาก และ

อันดับสุดทาย คือขั้นตอนการคนหาขอมูล คือกอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียด

โครงการจากเว็บไซตโครงการกอนเขาชม  โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร 

ในระดับมาก  

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโครงการบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1  

ผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลกับ

การตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร 

คานัยสําคัญ  Sig ย อ ม รั บ

สมมติฐานการ

วิจัย 

ไ ม ย อ ม รั บ

สมมติฐานการ

วิจัย 

เพศ 0.586  x 

อายุ 0.263  x 

สถานภาพ 0.556  x 

ระดับการศึกษา 0.153  x 

อาชีพ 0.087  x 

รายไดตอเดือน 0.197  x 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดาน

ลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะหการถดถอยเพ่ือ

ทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ  ดานลักษณะทางกายภาพ 

ท่ีมีผลกับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมมติฐานทาง

สถิติดังนี้ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน

จัดสรร 

                                                 

                                                   คาสัมประสิทธ์ิ 

       B   Std. Error   Beta (β) t-value t-prob 

คาคงท่ี 1.503 0.188  8.012 0.000 

ดานผลิตภัณฑ 0.086 0.051 0.082 1.695 0.091 

ดานราคา 0.096 0.042 0.105 2.286   0.023* 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.098 0.043 0.096 2.304 0.022* 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.092 0.047 0.094 1.975 0.049* 
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ดานบุคลากร/พนักงาน 0.250 0.050 0.268 4.951 0.000* 

ดานกระบวนการใหบริการ 0.046 0.051 0.050 0.908 0.364 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.255 0.043 0.264 5.979 0.000* 

F-Value   = 61.829 ,  F-Prob  =  0.000 ,  R = 0.724 ,  R Square  = 0.525, 

R Square Adjusted = 0.516  , Std. Error of the Estimate = 0.44356 

* มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  

 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 

ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบาน

จัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และมีตัวแปรท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มี 5 ตัวแปร ท่ีมีคา

นัยสําคัญ นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการคนควาอิสระ เรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคใน

เขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดขอสรุปท่ีนาสนใจหลายประการดังนี้ 

1.จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ป มี

สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน

ต่ํากวาหรือเทากับ 30,000 บาท การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร  ศิริ

สานต  (2555 : บทคัดยอ) ,เพ็ญประภา  ทาใจ (2556:บทคัดยอ) ,พงศภัคธนา  วงศไชยลึก  

(2555:บทคัดยอ) ,อัญชนา  ทองเมืองหลวง (2554 : บทคัดยอ)   

2.  จากผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การพิจารณาเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัยของ

พนักงานขาย อยูในระดับมากมากท่ีสุดรองลงมา ดานผลิตภัณฑ คุณภาพและมาตรฐานของ

วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการกอสรางบาน อยูในระดับมาก อันดับสาม ดานกระบวนการใหบริการ 

กระบวนการสรางบานมีขั้นตอนชัดเจน นาเช่ือถือ อยูในระดับมาก อันดับส่ี ดานลักษณะทาง

กายภาพ ความสะอาดเรียบรอยภายในโครงการ อยูในระดับมาก อันดับหา ดานราคา ราคาของ

บานถูกกวากับบานมีลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง อยูในระดับมาก อันดับหก 
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ดานการสงเสริมการตลาด การแจกของแถม เชนการแตงสวน, การตกแตงภายใน,แอร, ซ้ือบาน

แถมรถยนต อยูในระดับมาก  และอันดับสุดทาย ดานชองทางการจัดจําหนาย สามารถติดตอ

สอบถามขอมูลทางอินเตอรเน็ตได อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานบุคลากรมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี

จังหวัดกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด โดยหากพนักงานขายมีบุคลิกภาพท่ีดี มีมารยาทและอัธยาศัย

ท่ีดี มีความเอาใจใสลูกคาท่ีเขามาติดตอเยี่ยมชมโครงการ มีความรูเกี่ยวกับบานภายในโครงการ 

มีความรวดเร็วในการตอบสนองกับลูกคา ถาผูประกอบการบานจัดสรรมีการฝกอบรมพนักงาน

ขายใหมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑตลาด และมีเทคนิคการขายท่ีดี จะสามารถ

ทํายอดขายไดเพ่ิมขึ้น ซ่ึงลูกคาจะช่ืนชอบพนักงานขายท่ีไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี และ

จะซ้ือกับพนักงานขายท่ีมีความรู สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาได อาจทําใหมีการตัดสินใจ

ซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีของ (Payne 1993, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63-81) กลาววา บุคลากร 

พนักงานจะประกอบดวยบุคลากรท้ังหมดในองคกรท่ีใหบริการนั้น ซ่ึงจะรวมตั้งแตเจาของ 

ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ ซ่ึงบุคคลดังกลาวท้ังหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ 

เจาของและผูบริหารมีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ การกําหนด

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการในการใหบริการ

รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ สวนพนักงานผูใหบริการเปนบุคคลท่ีตองพบปะและ

ใหบริการกับลูกคาโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุนก็จะตองทําหนาท่ีใหการสนับสนุน

ดานตางๆ ท่ีจะทําใหการบริการนั้นครบถวนสมบูรณ แตถึงแมวาดานบุคลากรจะมีความสําคัญ

ตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด แต

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอ่ืนๆ ก็เปนส่ิงท่ีผูประกอบการบานจัดสรรจะมองขามไป

ไมไดเชนเดียวกัน ท้ังนี้หากมองการคนพบของการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดาน

การสงเสริมทางการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ

บานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากเชนกัน ดังนั้น

การทําการตลาดของบานจัดสรรจึงไมควรท่ีจะเนนดานใดดานหนึ่งจนละเลยความสําคัญของ

การตลาดดานอ่ืนๆ ไปจนหมด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ (Kotler 1997, อางถึงในชัย

สมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63) สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ใหความหมายวา 

สวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกตางกันออกไปกลาวคือ จะตองมีการ

เนนถึง พนักงาน กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ัง 3 สวนนั้นเปน

ปจจัยในการสงมอบบริการ ดั้งนั้นสวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 
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7’Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด พนักงาน 

กระบวนการใหบริการ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ยุทธพงษ  สอนเจริญกุล (2556 :บทคัดยอ) ,ภิมลภรณ  แสงลี  (2547 : บทคัดยอ)  ,

อภิรัทธ  วงศปน (2555:บทคัดยอ) ,ชัยเกียรติ  สิงหวรกุล  (2552 : บทคัดยอ)  พบวา ปจจัยสวน

ประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจากโครงการบานจัดสรร ภาพรวมอยูท่ี

ระดับมาก โดยท้ัง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมาก 

3. จากผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมกระบวนการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร มี

ความสําคัญตอการซ้ือบานจัดสรร ในระดับมาก โดยกระบวนการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญมาก

ท่ีสุดตอการซ้ือบานจัดสรร คือขั้นตอนการประเมินทางเลือก คือเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพ

ของทําเลท่ีตั้งโครงการกอนทําการตัดสินใจเลือกซ้ือ รองลงมาคือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ คือ

ตัดสินใจซ้ือเพราะทําเลท่ีตั้งโครงการ/เดินทางสะดวก อันดับสาม คือขั้นตอนการรับรูถึงความ

ตองการ คือตองการความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต อันดับส่ี คือขั้นตอนความรูสึก

ภายหลังการซ้ือ คือพึงพอใจในคุณภาพท่ีอยูอาศัย  และอันดับสุดทาย คือขั้นตอนการคนหา

ขอมูล คือกอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียดโครงการจากเว็บไซตโครงการกอนเขา

ชม โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 

กระบวนการตัดสินใจท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอการซ้ือบานจัดสรร คือขั้นตอนการประเมิน

ทางเลือก คือเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพของทําเลท่ีตั้งโครงการกอนทําการตัดสินใจเลือกซ้ือ  มี

การเปรียบเทียบแบบบานของแตละโครงการท่ีอยูใกลเคียงกันกอนท่ีจะทําการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

มีการเปรียบเทียบราคาบานกับโครงการอ่ืนกอนทําการตัดสินใจเลือกซ้ือ และมีการเปรียบเทียบ

ช่ือเสียงบริษัท/โครงการกอนทําการตัดสินใจเลือกซ้ือ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ ทิพย

วัลย สีจันทรและคณะ (2546 : 110) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือกมาเปน

แนวทางในการแกปญหา ซ่ึงตองมีทางเลือกหลายๆ ทางเลือกเกิดขึ้นกอน แลวนํามา

เปรียบเทียบกันจนไดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ อดุลย จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดใหความหมาย การตัดสินใจ

ซ้ือวาเปนกระบวนการตัดสินใจขององคกรโดยกําหนดความตองการของสินคาและบริการท่ี

ตองซ้ือแลวระบุ ประเมินและเลือกตรายี่หอและผูขายรายตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี

ของ คอตเลอร (Kotler. 2000: 176-178) กลาววา วิธีการท่ีผูบริโภคทําการตัดสินใจ

ประกอบดวยปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติของ

ผูบริโภคซ่ึงจะสะทอนถึงความตองการ ความตระหนักในการท่ีมีสินคาใหเลือกหลากหลาย 

กิจกรรมท่ีมีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลท่ีมีอยู หรือขอมูลท่ีฝายผูผลิตใหมา และ

สุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น 
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4. จากสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือน ตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภค

ในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน  การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ภิมลภรณ  แสงลี  (2547:บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร โครงการบานฟาปยรมย  พบวา ผูเขาเยี่ยมโครงการท่ีมีเพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

แตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือโครงการบานจัดสรรไมแตกตางกัน  

5. จากสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ  สอนเจริญกุล 

(2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในนิคม

อุตสาหกรรมปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 

1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรพิจารณาใหความสําคัญ

กับคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการกอสรางเพ่ือใหลูกคาเกิดความเช่ือมันและมัน

ใจในตัวสินคา 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ผูประกอบการควรมีการพิจารณาใหความใน

เรื่องของการตั้งราคาของบานใหมเหมาะสมเพราะจากกลุมตัวอยางจะใหความสําคัญกับราคาของ

บานถูกกวากับบานมีลักษณะเดียวกันของโครงการอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง 

3.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรพิจารณา

เพ่ิม 

ชองทางการจัดจําหนายทางดานอินเตอรเน็ตใหเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีลูกคาสามารถติดตอสอบถาม

ขอมูลไดตลอดเวลา มีเจาหนาท่ีคอยใหขอมูลกับลูกคาไดตลอด เพราะจากกลุมตัวอยางสวนใหญจะ

ใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตมากกวาชองทางอ่ืน 

 4.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด ผูประกอบการควรพิจารณา

เพ่ิมการสงเสริมทางการตลาด โดยมีการนําของแถมมาเปนสวนกระตุนใหเกิดยอดขายเพ่ิมขึ้น 
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 5.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร ผูประกอบการควรมีการพิจารณาใหมีการ

ฝกอบรมใหพนักงานขายมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเอาใจใสตอลูกคา มีการใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับบานจัดสรรใหพนักงานขายทุกเดือน เพ่ือท่ีพนักงานจะไดมีความรูความสามารถและ

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได 

 6.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการควรให

ความสําคัญกับกระบวนการสรางบานใหมีขั้นตอนชัดเจน นาเช่ือถือ 

 7.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรให

ความสําคัญในเรื่องความสะอาดเรียบรอยภายในโครงการ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต 

1.  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภคในชวงท่ีเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดกลับมาเปนแนวทางในการปรับกลยุทธในการ

ดําเนินธุรกิจใหไดรับการตอบรับจากลูกคามากยิ่งขึ้น 

2.  ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขายบานจัดสรรใน

เขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครเพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของลูกคา เพ่ือนําไป

ปรับปรุงการบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

กรณีศึกษา รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง 

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

MARKETING MIX FACTORS CHOOSING OF SEAFOOD  RESTAURANT SERVICE: A 

CASE STUDY OF JAEPORN-PAKTAI SEAFOOD RESTAURANT IN MAE 

RAMPHUENG BEACH AREA, MUANG DISTRICT, RAYONG PROVINCE 

ณัฐฐิรา วิเชียรลํ้า ¹  ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร ² 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช

บริการรานอาหารทะเล  กรณีศึกษา รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง         เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้ ไดแก ประชากรซ่ึงเปนผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาด

แมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบคาเฉล่ีย 2 กลุมตัวอยาง (T-test) 

ทดสอบคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม (F-test) ทดสอบคาเฉล่ียรายคู (Multiple Comparison) โดย

วิธีการของ Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะหความถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) 

ผลการวิจัย กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 20-30 ป จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียบุคคลตอเดือน มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป มีสถานภาพ 

แตงงาน/สมรส มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย 
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ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

บุคลากร/พนักงาน ตามลําดับ และปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให

ความสําคัญเฉล่ียในระดับมาก ดานการรับรูถึงปญหา ดานการตัดสินใจใชบริการ  ดานการ

ประเมินทางเลือก  ดานการแสวงหาขอมูล ตามลําดับ ยกเวนดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ

ใหความสําคัญเฉล่ียในระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคดานเพศ อายุ การศึกษา 

รายไดเฉล่ียบุคคลตอเดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร

ทะเลท่ีไมแตกตางกัน  และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ

ใหบริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล ยกเวนดานราคาไมมีอิทธิพลในการ

เลือกใชบริการรานอาหารทะเล  

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด,รานอาหารทะเล 

ABSTRACT 

The study of Marketing mix factors choosing of seafood restaurant service: A case 

study of Jaeporn-paktai seafood restaurant in Mae Ramphueng Beach area, Muang district, 

Rayong province. The purposes of this study were: 1) to study personal factor of consumer, 

2) to study marketing mix factors, 3) to decision factor in choosing services. By sampling 

group in this study such as population which were a customer and choose Jaeporn-paktai 

seafood restaurant in Mae Ramphueng Beach area, Muang district, Rayong province total 

400 samplings. By using questionnaire was a implement to keep data, using simple random 

sampling method and using statistics analysis such as statistic descriptive, percentage, mean 

and standard deviation. Inferential statistics mean test 2 sampling group (T-Test), mean test 

more than 2 sampling group (F-test), multiple comparison by the method of least square 

difference (LSD) and recession analysis by multiple liner regression (MRA).   
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 The findings showed, the most of samplings was a female who had age between 20 – 

30 years old, graduated in bachelor degree, salary per month more than 50,000 baht, status 

married, occupation as personal business. Marketing mix factors was found the most of 

sampling group emphasis mean in high of product, place, physical evidence, process, price, 

promotion and people respectively. Factor affecting decision was found the most of sampling 

group emphasis mean in high of problem recognition, servicing decision, evaluation of 

alternatives, information search respectively except post purchase evaluation. After using 

services emphasis mean in medium level. 

 Hypothesis result, the findings showed personal factor of customer in gender, age, 

education level, salary per month, status, occupation which were different, decision to choose 

servicing with seafood restaurant was not different and marketing mix factors in product, 

place, promotion, people, physical evidence, process were influent to choose services seafood 

restaurant except pricing was not influent in choosing services seafood restaurant. 

 

KEYWORDS : MARKETING  MIX  FACTORS , SEAFOOD RESTAURANT 

บทนํา 

อุตสาหกรรมรานอาหารเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมรานอาหารขึ้นเรื่อยตามกาลเวลา มีหลายปจจัยท่ีเขามามีบทบาท

สําคัญตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมรานอาหาร ไดแก แนวโนมของ

จํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมมากขึ้นทุกปทําใหมีการเลือกรับประทานอาหารท่ีมากขึ้นและ

แตกตางกัน วิถีการดําเนินชีวิตของคนท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหเกิดการเลือกรับประทานอาหารท่ี

เปล่ียนไปจากเดิม การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทําใหวัฒนธรรมการรับประทาน

อาหารท่ีแปลกจากเดิม สภาพแวดลอมท่ีสับสนวุนวายสงผลใหผูบริโภคเกิดความตองการ

รับประทานอาหารท่ีแตกตางจากสภาพแวดลอมเดิม สงผลใหรานอาหารจะตองทํากลยุทธและ

วางแผนพรอมรับมือกับผูประกอบการรายใหมและรายเกาท่ีจะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม
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รานอาหาร รวมท้ังตองมีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพรานอาหารเพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาดอยู

ตลอดเวลา   

ธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นท้ังในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติเพราะ ผูบริโภคเลือกรับประทานอาหารมากขึ้นและแตกตางกัน ผูบริโภคเลือก

รับประทานอาหารท่ีแปลกใหมหรือเปล่ียนไปจากเดิม ปญหาความเรงรีบในชีวิตทําใหไมมีเวลา

ในการประกอบอาหารท่ีบาน ตองการเปล่ียนบรรยากาศในการรับประทาน ตองการ

รับประทานอาหารนอกบาน สงผลใหผูประกอบการตองบริหารและการจัดการอาหารใหมี

ประสิทธิภาพ ตั้งแตกระบวนการส่ังซ้ือวัตถุดิบ การวิเคราะหตนทุนอาหาร การประมาณการ

ยอดขาย การวางแผนจัดทําเมนู การจัดการสงเสริมการขาย เทคนิคการใหบริการ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและนํามาซ่ึงรายไดพรอมประสบความสําเร็จทางธุรกิจ  

จังหวัดระยองมีทะเล ชายหาดทะเล ทําใหมีผูประกอบการเปดรานอาหารทะเลขึ้น

เรื่อยๆ รานอาหารทะเลเกิดขึ้นเปนจํานวนมากตามเขตตางๆในจังระยอง อาทิเชน หาดแมรําพึง

หาดแหลมแมพิมพ ชายหาดพลา ชายหาดน้ําริน ชายหาดสนกระซิบ ชายหาดสุชาดา ชายหาด

กนอาว และในเกาะเสม็ด ซ่ึงรานอาหารทะเลเขตตางๆในจังหวัดระยองมีท้ังรานท่ีเปด

ใหบริการและสามารถดํารงอยูไดแตยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ผูประกอบการบางราย

ปดกิจการลงเพราะขาดทุน เกิดจากท่ีตั้งรานอาหารทะเลไมเปนท่ีรูจักมาก ไมไดรับความนิยม

จากผูบริโภค ไมสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได แตกตางจากเขตหาดแมรําพึงเปน

แหลงรานอาหารทะเลท่ีคนไทย ชาวตางชาติ และนักทองเท่ียว เขามาใชบริการรานอาหารทะเล

เปนจํานวนมาก เนื่องจากหาดแมรําพึงเปนท่ีนิยมของคนชอบอาหารทะเล มีรานอาหารทะเล

ตลอดแนวหาดเปน 10 กิโลเมตร ท้ังสองขางทางเต็มไปดวยรานอาหารทะเลสดๆและบังกะโล 

รีสอรท คอนโดมิเนียม 

รานอาหารทะเลในเขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง บางรานอาหารทะเล

สามารถดําเนินธุรกิจและมีผลกําไรอยางตอเนื่อง บางรานประสบปญหาการขาดทุนแตยัง

ดําเนินธุรกิจไดและบางรานไมสามารถดําเนินธุรกิจไดจนยกเลิกธุรกิจท้ิง เพราะธุรกิจ

รานอาหารทะเลแตละรานในเขตหาดแมรําพึงมีคุณภาพท่ีไมเหมือนกัน เชน ความสดใหม

อาหารทะเล ความสดใหมวัตถุดิบ รสชาติอาหาร ราคาท่ีเหมาะสม ความใสใจดูแลลูกคา 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

575 

 

บรรยากาศส่ิงแวดลอมของรานอาหารทะเล การบริการ เปนตน จะเห็นไดวารานอาหารทะเล 

จะตองอาศัยความพึงพอใจของผูบริโภคในการทําใหดําเนินธุรกิจขับเคล่ือนตอไปได ถา

รานอาหารทะเลสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยการบริการท่ีตรงใจผูบริโภค

ท่ีเหนือกวาคูแขงมากเทาไหร จะสงผลความพึงพอใจท่ีดีโดยตรงตอผูบริโภคและยิ่งสงผลให

ความสําเร็จทางดานรานอาหารทะเลอยูใกลมากขึ้น อยางไรก็ตามหากผูประกอบการ ถาไม

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ก็มีโอกาสจะประสบปญหาการขาดทุนและ

สงผลความลมเหลวตอรานอาหารทะเลอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

เพราะผูบริโภคมีโอกาสเลือกท่ีรับบริการจากรานอ่ืนท่ีมีมากในหาดแมรําพึงท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการไดดีกวา 

ปญหาองครวมของธุรกิจรานอาหารทะเลหลายราน ในเขตชายหาดแมรําพึง อําเภอ

เมือง จังหวัดระยอง คือ ยังคงประสบปญหาตางๆ อาทิเชน จํานวนผูบริโภคท่ีมาใชบริการ 

สถานท่ีไมเหมาะสม ขาดแคลนวัตถุดิบในการประกอบการ ตนทุนสูง กําไรนอย รายไดไม

พอเพียงกับรายจาย ปญหาดานความสะอาดสาธารณูปโภค ความสดอาหารทะเล ราคาไมเปน

มาตรฐาน ลูกคาไมนิยมจะกลับมาใชบริการรานเดิมอีก ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอ

ผูดําเนินการรานอาหารท้ังหลายอยางหลีกเล่ียงไมได   

ดังนั้น การท่ีผูประกอบการรานอาหารทราบการตัดสินใจเลือกใชบริการจะเปน

ประโยชนกับธุรกิจ ผูวิจัยจึงทําการวิจัย ปจจัยทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหาร

ทะเล กรณีศึกษา รานอาหารทะเล  เจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

เพ่ือใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลจากการวิจัยนําไปประยุกตใชทําการตลาดรานอาหาร

ทะเล รวมท้ังผูประกอบการทราบถึงผูบริโภคท่ีเลือกใชบริการและเห็นชองวางของปญหาเพ่ือ

นําไปปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไข พัฒนาใหดีขึ้น พรอมท้ังรับมือกับการแขงขันในตลาด

รานอาหารทะเลตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขต

หาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขต

หาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ รานอาหารทะเลเจพร

ปกษใต        เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดานเพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉล่ียบุคคลตอ

เดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารทะเลท่ีแตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

กระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร คือ ผูบริโภครานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแม

รําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาเรื่องปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลตอ ปจจัยสวนประสมสวนทางตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

กรณีศึกษารานอาหารทะเล  เจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแตกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2558 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ไดทราบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาด

แมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานนําไปปรับปรุงและพัฒนารานอาหาร

ทะเล ใหมีประสิทธิภาพท่ีสามารถตอบสนองไดตรงความตองการของผูบริโภคแตละกลุมได 

2. ไดทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพ่ือนําไปวางแผนและสรางกลยุทธ

ทางการตลาดของตัวผลิตภัณฑและการบริการใหตรงตามความตองการของผูบริโภคท่ีมาใช

บริการได 
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3. ไดทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เพ่ือนําปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดไปปรับเปล่ียน ปรับปรุง แกไข ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใน

การตัดสินใจเลือกใชบริการครั้งตอไปท่ีงายขึ้น 

นิยามศัพท 

อาหารทะเล หมายถึง สัตวทุกประเภทท่ีอยูในน้ําเค็มสามารถบริโภคไดโดยไมเปนพิษ

ตอรางกาย เชน กุงมาลายทะเล กุงแชบวย ปูมา ปูทะเล หอยหวาน หอยแครง หอยตลับ 

หอยแมลงภู หอยนางรม หอยเชลล หอยโขง หอยชักตีน ปลาหมึกไข ปลาหมึกหอม กั้งกระดาน 

กั้งแกว แมงดา ปลาเกา ปลาฉลาม ปลาสําลี ปลาอินทรีย เปนตน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ หลัก 7Ps เปนแนวคิดสําหรับการวิเคราะหจุดออน

จุดแข็งของสินคาและบริการในดานการตลาดโดยพิจารณาจากปจจัย 7 ประการ ประกอบดวย 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร 

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ 

การตัดสินใจ หมายถึง  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ

ทางเลือกท่ีไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค  

การบริการ คือ กิจกรรม กระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล

หรือองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข และความ

สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  

ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยู

กับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

  

 

 

 

                                                                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศัย

แนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนําเสนอเปนประเด็นตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ  

2. อายุ  

3. การศึกษา  

4. รายไดเฉล่ียบุคคลตอเดือน 

5. สถานภาพ  

6. อาชีพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ดานผลิตภัณฑ  

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  

4. ดานการสงเสริมการตลาด  

5. ดานบุคลากร  

6. ดานลักษณะทางกายภาพ 

7. ดานกระบวนการใหบริการ 

การตัดสินใจเลือกใชบรกิาร 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  

 รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548 : 29 - 33) กลาวถึง สวนประสมทางการตลาดสําหรับ

ธุรกิจบริการ ประกอบไปดวย 7 ประการ มีดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตนไม

สามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว คุณภาพของ

บริการ ระดับช้ันของบริการ ตราสินคา สายการบริการ การบริการหลังการขาย เปนตน 

 2. ราคา (Price) ราคาเปนส่ิงท่ีกําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําให

ธุรกิจมีรายไดสูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจนั้นต่ําซ่ึงอาจจะนําไปสูภาวะ

ขาดทุนได หากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมีคุณภาพสูงกวาคูแขง

มากเทากับราคาท่ีเพ่ิม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็

จะนํามาสูงสงครามราคา เนื่องจากคูแขงรายอ่ืนสามารถลดราคาตามไดในเวลาอันรวดเร็ว 

ดังนั้นจะตองพิจารณาถึงขอบเขตดานราคา ระดับราคา สวนลด เนื่องจากราคามีสวนในการทํา

ใหบริการตางๆ มีความแตกตางกันและมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาท่ีไดรับจากบริการ

โดยเปรียบเทียบระหวางราคากับคุณภาพของบริการ 

 3. ชองทางการจําหนาย (Place) เปนการนําผลิตภัณฑไปสูตลาดเปาหมาย กลาวคือ 

ผลิตภณัฑจะตองมีไวใหบริการแกลูกคา ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว ถึงมีการกําหนดชองทางในการกระจาย

สินคาใหครอบคลุมเหมาะสม เพ่ือใหบริการแกลูกคาอยางท่ัวถึง และสถานท่ีจัดจําหนายจะตอง

งายและสะดวกตอการเขาไปใชบริการดวย   ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีสําคัญของการตลาด

บริการ 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเพ่ือ

แจงขาวสารจูงใจ เตือนความทรงจําของลูกคาตอผลิตภัณฑและบริการ ทําไดโดยการขายโดย

ใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การโฆษณา การบอกกลาวแบบปาก

ตอปาก 
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 5. บุคลากร (People) พนักงานจะประกอบดวย บุคคลท้ังหมดในองคกรท่ีใหบริการนั้น ซ่ึง

จะรวมตั้งแตเจาของ ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ บุคคลดังกลาวท้ังหมดมีผลตอคุณภาพของ

การใหบริการและบุคลากรหรือพนักงานจะตองใหบริการท่ีดีตอลูกคาเพราะมีสวนจําเปนอยาง

มากสําหรับการตลาดบริการ  

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก การสรางสภาพแวดลอม การสราง

บรรยากาศ การเลือกใชสี แสง เสียงภายในราน การจัดสัดสวนราน เคานเตอรใหบริการ การ

ตกแตงสถานท่ี หองน้ํา เปนสวนประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเขาใชบริการเพราะเปน

ส่ิงท่ีลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบริการกลาวคือ ลูกคาจะอาศัยส่ิงแวดลอม

ทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น ส่ิงแวดลอมทางกายภาพดูหรูหราและ

สวยงามเพียงใดบริการนาจะมีคุณภาพตามดวย 

 7. กระบวนการ (Process) กระบวนการใหบริการเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิด

กระบวนการท่ีสามารถสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพได เนื่องจากการใหบริการโดยท่ัวไปมักจะ

ประกอบดวยหลายขั้นตอน ไดแก การตอนรับ การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน 

เปนตน ซ่ึงในแตละขั้นตอนตองเช่ือมโยงกันอยางดีหากมีขั้นตอนใดไมดีแมแตขั้นตอนเดียว

ยอมทําใหการบริการไมเปนท่ีประทับใจแกลูกคา 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2538: 193-198) กลาวถึง โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค หรือ S-R 

Theory (Stimulus-Response Theory) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความตองการท่ีกระตุน

ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิต

หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดและความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือก็จะไดรับอิทธิพลจากปจจยัตาง 

ๆ รวมไปถึงขบวนการตัดสินใจของผู ซ้ือเองจนในท่ีสุดก็จะเกิดการตอบสนองของผูซ้ือ 

(Buyer’s purchase response) 
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ 

 สุมนา อยูโพธ์ิ (2544: 132-133) อธิบายถึงการตลาดบริการ (Service Marketing) ดังนี้ 

 1. บริการไมสามารถจับตองได (Intangibility) กลาวคือ บริการไมสามารถมองเห็นไดหรือ

รูสึกไดกอนซ้ือ ผูบริโภคจะรับรูบริการไดจากความรูสึกสวนบุคคลในขณะท่ีไดรับบริการหรือ

หลังจากรับบริการไปแลว 

 2. บริการไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) เนื่องจากการบริการมีขอจํากัดในเรื่อง

ของผูใหบริการท่ีเปนบุคคลและเวลาจึงทําใหสามารถบริการไดเพียงครั้งละราย ในขณะท่ี

สินคาสามารถผลิตไดจํานวนมาก และสามารถแบงยอยขายใหผูบริโภคพรอมกันหลายๆรายได 

 3. บริการมีความไมแนนอน (Variability) การควบคุมคุณภาพของการบริการเปนไปไดยาก

ซ่ึงตางจากการผลิตสินคาท่ีสามารถควบคุมวัตถุดิบและเครื่องจักรไดจะเห็นไดจากการท่ีเราไป

รานตัดผมและเลือกตัดผมกับชางคนเดิมก็อาจตัดผมไดไมเหมือนกันในแตละครั้ง 

 4. บริการจัดทํามาตรฐานไดยาก (Heterogeneous) เนื่องจากปจจัยหลักของการบริการ คือ 

คน      การสรางมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนจึงเปนเรื่องยาก 

 5. บริการไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีการซ้ือและ

รับบริการในขณะเดียวกัน ซ่ึงตางจากธุรกิจสินคาท่ีผูผลิตสามารถคาดคะเนลวงหนาและทําการ

ผลิตสินคาเก็บไวเพ่ือรองรับความตองการซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2546 :128) กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค

(Five - stage model of the consumer buying process) โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้  

 1. การรับรูถึงความตองการ (Problem Recognition) การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการของ

ตนเองซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุนความตองการภายในบุคคล  
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2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและส่ิงท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการหาขอมูลเกี่ยวกับความ

ตองการเหลานั้น 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจาก

ขั้นท่ีสองผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ  

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะชวย 

ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ เปนทางเลือกโดยท่ัวไปผูบริโภคจะ

ตัดสินใจ ซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด 

 5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ (Post purchase Evaluation) หลังซ้ือและทดลองใชผลิตภัณฑ

ท่ีซ้ือมาแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กรกนก เพ็ชรตระกูล. (2549) ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภค

สวนใหญเลือกรับประทานอาหารทะเลเปนหลัก เลือกท่ีนั่งบริเวณโลง บุคคลในครอบครัวจะ

เปนผูมีสวนชักชวน ไปรับประทานอาหารท่ีรานอาหาร วิธีการส่ังอาหารมารับประทานนั้น จะ

ส่ังตามเมนู/รายการอาหาร ส่ือท่ีทําใหรูจักรานอาหาร คือ เพ่ือนหรือผูอ่ืนแนะนํา โดยประทับใจ

ในเรื่องของอาหาร จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ

ตัดสินใจเลือกรานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูบริโภคตัดสินใจจากปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและปจจัยดาน

ชองทางการจําหนาย 

 นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด

จําหนาย ดานกระบวนการ ดานการบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ โดยดานพนักงาน
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ใหบริการทานไดอยางถูกตองรวดเร็วเปนและดานลักษณะทางกายภาพปจจัยยอยความสะอาด

ภายในรานอาหารเปนอันดับแรก ในดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาท่ีรานอาหารญ่ีปุน ฟูจิมากท่ีสุดและใช

บริการท่ีรานอาหารญี่ปุนฟูจิบอยท่ีสุด 

 นริศ บุญประสิทธ์ิ (2549) ไดศึกษาเรื่องการบริหารจัดการรานอาหารท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การใชบริการและความพึงพอใจของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริโภคมีความ

พึงพอใจใน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี และดานสงเสริมการตลาด สงเสริม

การตลาดจึงเขามาใชบริการ       ดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นของตอการบริหารจัดการรานท่ีแตกตางกัน 

 สุชญา พิณทอง (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารของผูบริโภค ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา ผูบริโภคมีปจจัยการ

ตัดสินใจมากเปนอันดับแรกดานผลิตภัณฑในดานรสชาติของอาหาร ดานสถานท่ี ตั้งอยูใน

บริเวณท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดีสะดวก การแสดงราคาชัดเจนในเมนูอาหาร มีสถานท่ีจอดรถสําหรับ

ลูกคาอยางเพียงพอมีการแสดงดนตรีขับกลอมลูกคา  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม โดยพิจารณาจากกรอบ

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาสรางเปนแบบสอบถาม ไดดังนี้ 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรท่ีมาใชบริการรานอาหารทะเล เขตหาดแม

รําพึง       อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 400 ตัวอยาง และทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ-

พฤษภาคม 2558 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบคาเฉล่ีย 2 กลุม

ตัวอยาง   (T-test) ทดสอบคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม (F-test) ทดสอบคาเฉล่ียรายคู (Multiple 
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Comparison) โดยวิธีการของ Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะหความถดถอย

แบบเสนตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอเดือน เปนแบบสอบถามท่ีมีคําถามแบบปลายปด 

(Close-ended Form) ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List คือใหเลือกตอบ

คําตอบเดียว (Multiple Choice Questions) โดยเลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดใหหลายคําตอบ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย  ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน

ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหาร

ทะเล กรณีศึกษารานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Likert Scale) มีลักษณะแบงระดับท่ีมีผลออกเปน 5 ระดับ 

ซ่ึงเปนระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval  Scale)  โดยจากระดับ 5 ใหระดับ

ความสําคัญมากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 1 ใหระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ ประกอบไปดวย ดานการรับรูถึงปญหา 

ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจใชบริการดานพฤติกรรม

หลังใชบริการ ในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล กรณีศึกษารานอาหารทะเลเจพรปกษใต 

เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Likert Scale) 

มีลักษณะแบงระดับท่ีมีผลออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงเปนระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคช้ัน 

(Interval  Scale) โดยจากระดับ 5 ใหระดับความสําคัญมากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 1 ใหระดับ

ความสําคัญนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 55.2 มีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 38.3 จบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี คิดเปนรอยละ 57.5มีรายไดเฉล่ียบุคคลตอเดือน มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

17.0 มีสถานภาพ แตงงาน/สมรส คิดเปนรอยละ 53.7 มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปน

รอยละ 41.7  

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P) 

 ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑเฉล่ียใน

ระดับมาก (4.15) โดยใหความสําคัญกับอาหารทะเลมีความสด ดานชองทางการจัดจําหนาย 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเฉล่ียในระดับ

มาก (4.04) โดยใหความสําคัญกับสถานท่ีจอดรถเพียงพอและมีความสะดวก ดานลักษณะทาง

กายภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพเฉล่ียใน

ระดับมาก (3.92) โดยใหความสําคัญกับรานมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ดานกระบวนการใหบริการ 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการเฉล่ียในระดับ

มาก (3.82)โดยใหความสําคัญกับความถูกตองในการจัดเสิรฟอาหาร ตามรายการท่ีส่ังไว ดาน

ราคา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเฉล่ียในระดับมาก (3.73) 

โดยใหความสําคัญกับราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดเฉล่ียในระดับมาก 

(3.60)โดยใหความสําคัญกับมีการแนะนํารายการอาหารจากพนักงาน ดานบุคลากร/พนักงาน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร/พนักงานเฉล่ียในระดับมาก 

(3.56) โดยใหความสําคัญกับพนักงานท่ีใหบริการมีจํานวนเพียงพอ 
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ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจ 

 ดานการรับรูถึงปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานการรับรูถึง

ปญหาเฉล่ียในระดับมาก (4.19 )โดยใหความสําคัญกับตองการรับประทานอาหารทะเลท่ีสด

ใหมสะอาด ดานการตัดสินใจใชบริการ (4.18)  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการตัดสินใจใชบริการเฉล่ียในระดับมากโดยใหความสําคัญกับมีอาหารทะเลสด

หลายชนิด ดานการประเมินทางเลือก (4.03 ) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอ

ปจจัยดานการประเมินทางเลือกเฉล่ียในระดับมากโดยใหความสําคัญกับรานเปนท่ีรูจักมี

ช่ือเสียง ดานการแสวงหาขอมูล (3.69 )พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย

ดานการแสวงหาขอมูลเฉล่ียในระดับมากโดยใหความสําคัญกับคนในครอบครัว เพ่ือน คนรูจัก 

ท่ีเคยใชบริการแนะนํา ดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ (3.38 )พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

ใหความสําคัญตอปจจัยดานพฤติกรรมหลังการใชบริการเฉล่ียในระดับปานกลางโดยให

ความสําคัญกับกลับมาใชบริการ  

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดานเพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉล่ียบุคคลตอ

เดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารทะเลท่ีแตกตางกัน

โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติ

วิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัว

แปรอิสระอายุ การศึกษา รายไดเฉล่ียบุคคลตอเดือน สถานภาพ อาชีพ 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทาง

การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

กระบวนการใหบรกิาร มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล  
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ท่ีระดบันัยสําคัญ 0.05 

ผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคล

กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

คานัยสําคัญ 

Sig. 

ยอมรับสมมติฐานการวจิัย ไมยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เพศ 0.586  X 

อายุ 0.313  X 

การศึกษา 0.238  X 

รายไดเฉล่ียบุคคลตอเดือน 0.512  X 

สถานภาพ 0.745  X 

อาชีพ 0.537  X 

 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการทดสอบปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

เลือกใชบริการ 

คานัยสําคัญ   

Sig. 

ยอมรับสมมติฐานการวจิัย ไมยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ดานผลิตภัณฑ 0.000* X  

ดานราคา 0.284  X 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 0.000* X  

ดานการสงเสริมการตลาด 0.002* X  

ดานบุคลากร / พนักงาน  0.000* X  

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.050* X  

ดานกระบวนการใหบริการ 0.004* X  

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

กรณีศึกษา รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดนํา

แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
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1. ปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจ 

  ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดานเพศ อายุ การศึกษา รายได

เฉล่ียบุคคลตอเดือน สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารทะเลท่ี

ไมแตกตางกัน  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับอิทธิพลในการเลือกใชบริการ 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  ดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน

กระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล ยกเวนดานราคาไมมี

อิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

ยกเวนดานราคาไมมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล 

 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา อาหารมีรสชาติอรอย อาหารทะเลมีความสด มี

การจัดวางอาหารและตกแตงท่ีสวยงาม ความหลากหลายของรายการอาหารทะเล มีคา Sig 

(0.000*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหาร

ทะเล สอดคลองกับ สุชญา พิณทอง (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานอาหารของผูบริโภค ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา ผูบริโภคมี

ปจจัยการตัดสินใจมาก ดานผลิตภัณฑในดานรสชาติของอาหารเปนอันดับแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีปายบอกทางไปรานอาหาร

ชัดเจน สถานท่ีจอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ท่ีตั้งของรานสามารถสังเกตไดงาย รานตั้งอยู

ในสภาพแวดลอมท่ีดี มีคา Sig (0.000*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลใน

การเลือกใชบริการรานอาหารทะเล สอดคลองกับ สุชญา พิณทอง (2548) ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของผูบริโภค ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม พบวา ผูบริโภคมีปจจัยการตัดสินใจมาก ดานสถานท่ี ในดานท่ีตั้ง อยูในบริเวณท่ีมี

ส่ิงแวดลอมท่ีดีสะดวกเปนอันดับแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยดานสงเสริมการตลาด พบวา มีการแนะนํารายการอาหารจาก

พนักงาน มีบัตรสวนลดราคาอาหาร รานมีเว็บไซตเปนส่ือกลาง มีการโฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพ   
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มีคา Sig (0.002*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการ

รานอาหารทะเล สอดคลองกับนริศ บุญประสิทธ์ิ (2549) ศึกษาการบริหารจัดการรานอาหารท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 

ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดจึงเขามาใชบริการ 

 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยดานบุคลากร/พนักงาน พบวา พนักงานมีการดูแลเอาใจใส พนักงาน

ใหการตอนรับและมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี พนักงานแตงกายสะอาด มีบุคลิกท่ีดี สุภาพ พนักงานท่ี

ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ มีคา Sig (0.000*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล สอดคลองกับ นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) 

ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอปจจัยยอย พนักงานใหบริการทานไดอยางถูกตองรวดเร็วเปนอันดับแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา รานมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ภายในราน

กวางขวาง ไมอึดอัดสบาย รานมีบรรยากาศดีโปรงสบาย จัดสรรพ้ืนท่ีในรานเปนสัดสวน มีคา 

Sig (0.050*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการ

รานอาหารทะเล สอดคลองกับ นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนผสม

การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย ดาน

ลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยความสะอาดภายใน

รานอาหารเปนอันดับแรก 

 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา  มีบริการรับจัดเล้ียงท้ังในและนอก

สถานท่ี มีบริการโทรส่ังจองอาหารลวงหนา ความรวดเร็วในการปรุงอาหาร ความถูกตองใน

การจัดเสิรฟรายการอาหารตามรายการท่ีส่ังไว มีคา Sig (0.004*) แสดงวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล สองคลองกับ กรกนก เพชร

ตระกูล. (2549) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภค ในการตัดสินใจเลือก

รานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาในหัวขอ การจัดการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต เพ่ือทราบการบริหาร

จัดการและกระบวนการใหบริการรานอาหารทะเล ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ควรมีการศึกษาถึงองคประกอบ ในแนวทางการประเมิน ความพึงพอใจ การรับรู ทัศนคติ 

ตอการใชบริการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต 

 

 

 

 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

591 

 

บรรณานุกรม 

กรกนก    เพ็ชรตระกูล. (2549). “ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ

ตัดสินใจเลือก รานอาหารในจังหวดัสมุทรสาคร.” การคนควาอิสระ, บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต,           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

การะเกด  แกวมรตก. (2554). “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผลตอการเลือกใชบริการ

โรงแรมของนักทองเท่ียว  ชาวไทยในจังหวัดกระบ่ี.”วิทยานิพนธ,บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

เกษริน  ศรีสวัสดิ์. (2553). “พฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารทะเลของรานอาหารในจังหวัด

พังงา.” การคนควาอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

คธาวุธ  ผดุงกมล. (2551). “พฤติกรรมและปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการมมาใชบริการ

ภัตตาคาร.” การศึกษาคนควาอิสระ, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชูศรี         สงศรัตนะ. (2543). เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย. พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพมหานคร : 

ศูนยหนังสือ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทรงศักดิ์   ภูสีออน. (2551).การประยุกตใช SPSS วิเคราะหขอมูลงานวิจัย. กาฬสินธุ : ประสาน

การพิมพ 

นภดล     เจริญวิริยะธรรม.(2551). “ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการ รานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร.” 

การคนควาอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก 

นิตยา      กนัลัยพันธ.(2546). “พฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือก

รับประทานอาหารเวียดนามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.” การ

คนควาอิสระ, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ  

นริศ         บุญประสิทธ์ิ. (2549). “ศึกษาการบริหารจดัการรานอาหารท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการและความพึงพอใจของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา.” การคนควาอิสระ

, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

บุญธรรม   จิตตอนนัต. (2540).การวิจัยทางประชากรศาสตร.กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

     ผศ.ดร. อรสา จรูญธรรม. (2556).สถิติขั้นสูงและการวิเคราะหขอมูล. กรุงเทพมหานคร: คณะครุ

ศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

592 

 

เผด็จ       มากเจรญิ. (2548). “ ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของผูบริโภค ใน

เขตเทศบาลนครปฐม  จังหวัดนครปฐม.” การคนควาอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

รศ.ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย. (2548). การตลาดบริการ. กรงุเทพมหานคร:ภาควิชาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ราชาวดี      ดวงศิริรุงโรจน. (2551). “พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารใน

เขตอําเภอเมืองสันทราย จังหวัดเชียงใหม.” การศึกษาคนควาอิสระ, บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแมโจ 

วีระรัตน     กจิเลิศไพโรจน. การตลาดธุรกิจบรกิาร. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2549. 

วัฒนา        รัตนเรืองรักษ. (2551). “ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูบริโภคใน

การตัดสินใจเลือกใชบรกิารรานอาหาร ประเภทติ่มซํา ในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม.” การคนควาอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ศศิธร         เตชะสถิตกุล. (2553). “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิาร การนวดแผน

ไทยของผูบริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา รานกลวยไม นวดแผนไทย.” 

การคนควาอิสระ, หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต แขนงการการตลาด, 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ศิริวรรณ     เสรีรตัน. (2538).พฤติกรรมผูบริโภค ฉบับพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาศึกษา  

ศิริวรรณ     เสรีรตัน. (2541).การบริหารการตลาดยุคใหม.กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซ

เท็กซ 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ. (2546 ). อางถึง Kotler. (1997). กระบวนการตดัสินใจซ้ือ. 

กรุงเทพมหานคร: A.N.การพิมพ 

สิปปศิณี    บาเรย. (2555). “ปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการสปาในประเทศ

ไทยของนักทองเท่ียวชาวจนี กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต.” วิทยานิพนธ, บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

สุจิตราภรณ วงษศรีแกว.(2549). “ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรานอาหารในเขตอําเภอ

เมือง     จังหวัดเลย.” การคนควาอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย 

สุชญา        พิณทอง.(2548). “ปจจัยการตดัสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของผูบริโภค ในเขต

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.” การคนควาอิสระ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

593 

 

สุรชัย         ไชยนิตย.(2552) “พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของประชาชนในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธ บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สุมนา         อยูโพธ์ิ. (2544).ตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: บ๊ิกโฟร เพรส 

เสรี            วงษมณฑา. (2542). กลยุทธการตลาด.กรุงเทพมหานคร: ธีระฟลมและไซเท็กซ  

โสภา          เจริญสุข.(2546).พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยทางการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจ

บริโภคอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.” 

การคนควาอิสระ, หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ 

อดุลย         จาตุรงคกุล. (2538). การตดัสินใจซ้ือ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

594 

 

ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลอืกใชบริการธุรกิจที่พัก อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรีของ

นักทองเทีย่วในเขตกรุงเทพมหานคร 

Factor influencing on customer purchase of resort in Suan  Pheung district.                    

Ratchaburi provience of Bangkokians 

จตุพร สุสรดิษฐ 

นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต 

ถนน พหลโยธิน ตําบลหลักหก            อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

อาจารยประจํา หลักสูตร บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตําบล

หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 

E-mail: noobiw_89@outlook.co.th 

 

บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

(Independent Sample Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน 

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบรกิารธุรกจิท่ีพัก อําเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา25 ป มีอาชีพ

เปนนักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา

ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญกับสภาพหองพักมากท่ีสุด ดานราคาใหความสําคัญกับการ

กําหนดราคาหองพักมากท่ีสุด ดานชองทางการจดัจําหนายใหความสําคัญกับการสํารองหองพัก

ผานอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด ดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับการจัดโปรโมช่ันมาก

ท่ีสุด ดานบุคคลากรใหความสําคัญกับการบริการท่ีเปนมิตรมากท่ีสุด ดานลักษณะทางกายภาพ

ใหความสําคัญกับระบบรกัษาความปลอดภัยมากท่ีสุด ดานกระบวนการใหความสําคัญกับการ

แกไขปญหาเฉพาะหนามากท่ีสุด ปจจัยดานการตัดสินใจดานการรับรูความตองการให

ความสําคัญกับการเลือกใชบรกิารตามกลุมอางอิงมากท่ีสุด ดานการคนหาขอมูลขาวสารให

ความสําคัญกับขอมูลอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด ดานการประเมินทางเลือกใหความสําคัญกับ

เปรียบเทียบอําเภออ่ืนอําเภอสวนผ้ึงมีช่ือเสียงดานธุรกิจท่ีพักมากท่ีสุด ดานการตัดสินใจให
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ความสําคัญกับการเลือกธุรกิจท่ีพักเพราะมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากท่ีสุด ดานพฤตกิรรม

ภายหลังการซ้ือใหความสําคัญกับหลังจากท่ีไดมาพักแลวเกิดความประทับใจมากท่ีสุด 

ผลทดสอบสมมติฐานท่ี1 เพศ อายุ มีผลดานการรับรูท่ีแตกตางกัน สวน อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ

เดือนมีผลดานการรับรูท่ีไมแตกตางกนั เพศ อายุ อาชีพมีผลดานการรับรูขอมูลขาวสารท่ีไม

แตกตางกัน รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลการรับรูขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน อายุ อาชีพมีผลดาน

การประเมินทางเลือกท่ีแตกตางกัน เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลดานการะประเมินทางเลือกท่ี

ไมแตกตางกัน เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลดานพฤตกิรรมภายหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน 

อายุ อาชีพ มีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือท่ีแตกตางกนั ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี2 ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับดานการรับรูความตองการ ดานการคนหาขอมูล

ขาวสาร และดานการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับดานการ

ตัดสินใจและดานพฤตกิรรมภายหลังการซ้ือมากท่ีสุด 

Abstract  

        The purposes of this research are for 1)Studying a personal Factor influencing on 

customer purchase of resort in Suan Pheung district, Ratchaburi province. 2)Studying about 

factors of composition which influence the customer decision for using resort business in 

Suan Phueng, Ratchaburi. The statistic alternatives we used for information analysis are 

Frequency, Percentage, Average, Independent Sample Test, One way ANOVA and Pearson's 

Theory.   

        The study found that a personal factor does affect on decision making for using resort 

business in Suan Pheung district, Ratchaburi province. The study also found that most of 

samples are female which are less than 25 years old. They are students and has average 

income about less than 10,000 a month. The factors of component found that for the product 

section, they focus on the atmosphere of rooms. For the price section, they focus on the 

pricing strategy of rooms. For the opportunities of distribution, they mostly focus on reserved 

rooms via the internet. For market supporting section, they mostly focus on promotional. For 

person, they mostly  focus on friendly service. For physical types, they focus on safety. For 

the process, they focus on how the business can face with unexpected problems. For the 

requisite of accepting needs, they focus on following previous users. For information 

searching, they focus on information from the internet. For alternative estimations, they focus 

on comparison of other districts. Suan Pheung is very famous for Resort business. About 
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determination, they focus on making decision because the price is reasonable, compared with 

its quality. About after-sales service, they focus on the impression from the 

service.  Hypothesis test1 for accepting needs, occupations, income, they have the same 

acceptation. For sex and age, they have the different acceptation. For information searching, 

sex, and occupations, the ways they search for information are not so different.  Sex and age 

affect differently. For searching information and the news, it found that sex ,age and 

occupations affected to the way they search for information to be not different. Average 

income also affect to how they receive information to be different. For the estimation of 

alternatives, age and occupation affect to the way of estimation to be in the different,too. For 

sex, average income also has an effect to the estimation. For determination, it has the effect to 

choose the alternative because age and occupation have effects in not a different way. On the 

other hand, average income affect to the different determination. For the way how they buy, 

sex and average income have effects after they buy the product the same way. Age and 

occupation affect to how they receive information in the different way. The result of 

hypothesis2, the ways they sell has a relationship to knowing needs, searching information 

and estimation mostly. For the processing, it relates to the way they determine and act after 

they buy product 

 

บทนํา 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดท่ีอยูใกลกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไป-กลับ หรือจะ

ทําการค างคืนเพ่ือพักผอน ดวยระยะทางในการเดินทางเพียง 100 กิโลเมตรจาก

กรุงเทพมหานคร ราชบุรีเปนจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงในดานของโองมังกร แตนอกจากโองมังกรท่ีมี

ช่ือเสียงแลว จังหวัดราชบุรียังเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังวัดวาอารม 

แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีมีความสวยงามสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมไปเท่ียวคือ 

อําเภอสวนผ้ึง ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวหลักท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญสําหรับการไป

ทองเท่ียวเพ่ือพักผอน 

สวนผ้ึง ถือเปนอีกอําเภอหนึ่งท่ีเหมาะแกการทองเท่ียวและพักผอนสําหรับครอบครัว 

หรือคูรัก ท่ีตองการทองเท่ียวและพักผอนใกลกรุงเทพมหานคร สวนผ้ึงยังมีสถานท่ีทองเท่ียว ท่ี

นักทองเท่ียวใหความสนใจ ไดแก บานหอมเทียน อัลปากาฮิลล สวนผ้ึง ไรองุนปญญาสวรรค 
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ตลาดน้ําสวนผ้ึงเวเนโต กลวยไมออรคิด ธารน้ํารอนบอคลึง เขากระโจม น้ําตกเกาช้ัน เปนตน 

สวนผ้ึงนอกจากจะมีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ปาไม น้ําตก ลําธาร ท่ีขึ้นช่ือแลว 

สวนผ้ึงยังเปนสถานท่ีท่ีเหมาะแกการพักผอนในดานของธุรกิจบริการดานท่ีพักท่ีเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัวท่ีมีความหลากหลายของสไตลการตกแตงท้ังภายนอกและภายในของท่ีพัก นอกจาก

จะเปนแคธุรกิจดานท่ีพัก สวนผ้ึงยังดึงจุดขายไมใชแคธุรกิจบริการดานท่ีพักเทานั้น แตยังมีการ

ขายธุรกิจบริการตางๆควบคูกันไปดวย ไมวาจะเปนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรม

นันทนาการตางๆ เปนตนและธุรกิจบริการดานท่ีพักท่ีอําเภอสวนผ้ึงยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึง

ทําใหมีการมาใชบริการทางดานของธุรกิจท่ีพักเพ่ิมมากขึ้น          จากคํากลาวของ นายสุรพล 

แสวงศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี เปดเผยวา ททท. ไดพิจารณาคัดเลือกใหจังหวัดราชบุรี

เปน1ใน12เมืองตองหาม…พลาด เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพหลายดาน 

ไมใชมีความเดนดานการทองเท่ียวเทานั้น แตยังถูกพิจารณาใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว 1 ใน 6 

จังหวัดของประเทศอีกดวย ราชบุรีเปนจังหวัดท่ีสามารถเท่ียวไดท้ังป ตั้งแตเดือนมกราคมไป

จนถึงเดือนธันวาคม เดือนมกราคม 2558 มีงาน เทศกาลกลวยไมชางกระท่ีอุทยานกลวยไมไทย 

ท่ีอําเภอบางแพ , เดือนกุมภาพันธ 2558 เทศกาลตรุษจีนราชบุรีไชนาทาวน และ เดือนมีนาคม 

2558 งานองุนหวานของดี ท่ีอําเภอ ดําเนินสะดวก เปนตน จึงทําใหราชบุรีเปนเมืองนา

ทองเท่ียวท่ีอยูใกลกรุงเทพมหานคร จังหวัดราชบุรีจึงสามารถสรางรายไดเขาประเทศจากกลุม

นักทองเท่ียวท่ีตองการพักผอนท้ังจากชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ

ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตองการพักผอนในวันหยุด หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

        อีกท้ัง ยังมีการสงเสริมตลาดการทองเท่ียวภาคกลาง ป 2558 เปาหมายรายไดจากการ

ทองเท่ียวของประเทศไทย ท่ีรัฐบาลกําหนดไว 2.2 ลานลานบาทในการวางแผนตลาดการ

ทองเท่ียวป2558 ไดแบงเปาหมายยอยออกเปน2สวนตลาดใหญๆ ดังนี้ คือ ตลาดตางประเทศ 

กําหนดเปาหมายไวจํานวน 1.4 ลานลานบาท และตลาดภายในประเทศ กําหนดเปาหมายรายได

ไวจํานวน 0.8ลานลานบาท การทองเท่ียวแหงประทศไทย สํานักงานเพชรบุรี (รับผิดชอบพ้ืนท่ี 

จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี) รับเปาหมายจํานวนรายได 20,090 ลานบาท (ประมาณการจํานวน

นักทองเท่ียวไทย7.2ลานคนครั้งตอป) 

ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงตองการ ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจท่ีพัก 

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีของนักทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือใหเปนประโยชนตอ

ธุรกิจบริการดานท่ีพัก และเปนการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวของ อําเภอสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรีใหตรงตอความตองการของนักทองเท่ียว 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง 

จังหวัดราชบุรี 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจท่ี

พัก อําเภอ สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีของนักทองเท่ียวในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 7’Ps มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจท่ีพัก 

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีของนักทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตดานการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีของนักทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1.ขอบเขตดานเนื้อหาดําเนินการศึกษาขอมูล ตัวแปรอิสระมี3กลุมยอยไดแก ปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด7’Ps

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และการตัดสินใจเลือกใชบริการ

ธุรกิจท่ีพักอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ของนักทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักทองเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดย

จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม 

3.ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชเวลา3เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทราบถึงปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีความแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจท่ีพัก 

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรีท่ีแตกตางกันจึงทําใหผูประกอบการสามารถตอบสนองในดาน

การบริการธุรกิจท่ีพักไดตรงความตองการของนักทองเท่ียวแตละกลุม 
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2. ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการท่ีจะนําขอมูล

ไปใชพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

 

 

นิยามศัพท 

1.ปจจัยสวนบุคคลหมายถึง ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล ซ่ึงประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดตอเดือน 

2.สวนประสมทางการตลาดหมายถึง หมายถึง กลยุทธทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑดานรารา,ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด,ดานบุคคลากร

,ดานลักษณะทางกายภาพ,ดานกระบวนการ 

3.การตัดสินใจ หมายถึง การรับรูความตองการ การคนหาขอมูลขาวสาร การประเมินผล

ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

4.นักทองเท่ียว หมายถึง ผูท่ีเดินทางมาทองเท่ียว หรือมาใชบริการธุรกิจท่ีพักโดยใชเวลาในการ

ทองเท่ียวหรือมาใชบริการธุรกิจท่ีพักไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง 

5. การทองเท่ียว หมายถึง การใชเวลากับครอบครัว เพ่ือมาทําการพักผอนหยอนใจ ทําใหลด

ความเครียดและความเหนื่อยลาจากการทํางาน 

6.แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน น้ําตก 

ภูเขา ลําธาร เปนตน 

7. แหลงทองเท่ียวประเภทน้ําตก หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ําไหล

มาจากภูเขาและไหลมาตามลําธาร เปนสถานท่ีพักผอนสําหรับครอบครัว 

8.ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น 

9.ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม สัตวปา อากาศ 

ดิน น้ํา มนุษย 

10. ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจท่ีประกอบขึ้นเพ่ือทําการบริการสําหรับลูกคา ทําใหลูกคาเกิด

ความสะดวกสบายเม่ือไดมาใชบริการ และธุรกิจบริการยังตองสรางความประทับใจใหกับ

ลูกคาเพ่ือใหลูกคาเกิดการบอกตอและกลับมาใชบริการของเราอีกครั้ง 

11. ธุรกิจท่ีพักแรมหรือธุรกิจโรงแรม หมายถึง ธุรกิจท่ีประกอบขึ้นเพ่ือใหลูกคาไดเขาพักเปน

เวลามากกวา24ช่ัวโมง ลูกคาตองมาเพ่ือทําการพักผอน เปนครั้งคราวเทานั้นไมใชเปนการอยู

แบบถาวร 

12. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง การประกอบกิจการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ใหกับนักทองเท่ียว 
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การตัดสินใจเลอืกใชบริการธุรกิจที่

พัก 

- การรับรูความตองการ 

- การคนหาขอมูลขาวสาร 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตัดสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- รายได 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 

- ดานบุคคลากร 

- ดานลักษณะทางกายภาพ 

- ดานกระบวนการ 

 

 

การตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่

พัก 

- การรับรูความตองการ 

- การคนหาขอมูลขาวสาร 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตัดสินใจซื้อ 

- พฤติกรรมภายหลังการ

ซื้อ 

 

 

13. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหลูกคาไดทํากิจกรรมกับครอบครัว 

เพ่ือทําใหลูกคาไดรูสึกสนุกสนานและรูสึกผอนคลายกับครอบครัว 

กรอบแนวความคิด 
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การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

สําหรับขั้นตอนในการทดสอบขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาไดกําหนดขั้นตอนไวดงันี ้

1. ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาใหอาจารยท่ีปรึกษา

พิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา(Content validity) และความเหมาะสมของ

ภาษาท่ีใช (Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง 

2.ความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้น มาทําการทดสอบเพ่ือให

แนใจวาคําถามท่ีอยูในแบบสอบถามสามารถเขาใจไดงาย 

3.ความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไข

แลวไปทําการทดสอบ (Pre-Test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบวาคําถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมี

ความเหมาะสมหรือไม มีความยากงายเพียงใด จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม ดวยวิธีของ Cronbach’Alpha (ศิริชัย พงษวิชัย,2545,หนา127)โดยใชเกณฑ

ยอมรับท่ีมีคามากกวา 0.700 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาและมีแหลงขอมูลดังนี้ 

1. .แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)คือการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก

ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีผูอ่ืนไดเคยวิจัยมากอนแลว เอกสารตําราทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ 

สถิติ ขอมูลตางๆท่ีเผยแพรทางเวบไซด 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)คือเปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดยผูวิจัยซ่ึง

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีสมบูรณแลว ผูวิจยันําแบบสอบถามท้ังหมด

มาดําเนินการ ดังนี ้

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิ จัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 

2.นําแบบสอบถามท่ีถูกตองและเรียบรอยแลวมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลขอมูลทาง

คอมพิวเตอร 
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3. นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวมาบันทึก โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือทําการประมวลผล

ขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติเพ่ือสังคมศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหเพ่ือใชหาคาทางสถิติในการแสดงคาของขอมูล และทดสอบ

สมมติฐานการวจิัย เพ่ือใชในการหาคําตอบในการวจิัยตามวัตถุประสงคการวิจยัท่ีตั้งไว โดยใช

สถิติในการทดสอบคือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา T-Test คา ANOVA และ

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที1่ ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล 

 

ปจจัยสวน

บุคคล 

จํานวน รอยละ 

เพศ หญิง 297 25.8 

อายุ นอยกวา

25ป 

238 59.5 

อาชีพ 

นักศึกษา 

209 52.2 

รายได ต่ํา

กวา 10,000

บาท 

191 47.8 

 

จากตารางท่ี1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน297คน คดิเปนรอยละ 25.8 มี

อายุนอยกวา25ป จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 238 คน คดิเปนรอยละ 59.5 มีอาชีพนักศึกษา 

จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.2 มีรายไดต่ํากวา 10,000บาท จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 

47.8 
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ตารางที2่ ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลอืกธุรกิจที่พัก 

 

ดาน

ผลิตภัณฑ 

สภาพ

หองพักมี

เอกลักษณ

โดดเดน 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.1750 0.72158 

ดานราคา 

กําหนดราคา

หองพักไว

อยางชัดเจน 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.1300 0.72416 

ดานชองทาง

การจัด

จําหนาย 

มีการบรกิาร

สํารอง

หองพักผาน

อินเตอรเน็ต 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.0 5.0 4.1000 0.77557 

 

ดานการ

สงเสริม

การตลาด 

มีการจดั

โปรโมช่ัน

ตามเทศกาล 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.0 5.0 4.0750 0.79116 

ดานบุคคล 

บุคคลให

การบรกิารท่ี

เปนมิตร 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.2575 0.75007 
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จากตารางท่ี2พบวาดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสภาพหองพัก

มีเอกลักษณโดดเดนมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.1750 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.72158 ดานราคา

ใหความสําคัญกับการกําหนดราคาหองพักไวอยางชัดเจนมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.1300 คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.72416 ดานชองทางการจัดจําหนายใหความสําคัญกับมีการบริการสํารองหองพักผาน

อินเตอรเน็ต มีคาเฉล่ีย4.1000 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77557 ดานการสงเสริมการตลาดให

ความสําคัญกับมีการจัดโปรโมช่ันตามเทศกาลมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.0750 คาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.79116 ดานบุคคลใหความสําคัญกับการบริการท่ีเปนมิตรมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 

4.2575 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75007 ดานลักษณะทางกายภาพใหความสําคัญกับระบบ

รักษาความปลอดภัยมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.2925 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76381 ดาน

กระบวนการใหความสําคัญกับมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีคาเฉล่ีย 4.0675 คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71668 

 

 

 

 

 

ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ระบบรักษา

ความ

ปลอดภัยท่ี

ไดมาตรฐาน 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.2925 0.76381 

ดาน

กระบวนการ 

มีการแกไข

ปญหา

เฉพาะหนา

ไดด ี

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.0675 0.71668 
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ตารางที3่ ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก 

ดานการ

รับรูความ

ตองการ 

มีความ

ตองการใช

บริการตาม

กลุมอางอิง

บอกตอ 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 3.8750 0.76876 

ดานการ

คนหา

ขอมูล

ขาวสาร 

ขอมูลใน

อินเตอรเน็ต

มีผลตอการ

ตัดสินใจ

เลือกท่ีพัก 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.1100 0.75785 

ดานการ

ประเมินผล

ทางเลือก 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

เม่ือ

เปรียบเทียบ

สถานท่ีพัก

อําเภออ่ืน 

อําเภอสวน

ผ้ึงมี

ช่ือเสียง

ดานท่ีพัก 

1.0 5.0 3.9425 0.77180 

 

 

    



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

606 

 

ดานการ

ตัดสินใจ

ซ้ือ 

ตัดสินใจ

เลือกพัก

ธุรกิจท่ีพัก

เพราะมี

ราคา

เหมาะสม

กับคุณภาพ 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.0325 0.77002 

ดาน

พฤติกรรม

ภายหลัง

การซ้ือ 

หลังจากท่ี

ไดมาพัก

แลวเกิด

ความ

ประทับใจ 

คา

ต่ําสุด 

คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

2.0 5.0 4.0400 0.76476 

 

จากตารางท่ี3 พบวา ดานการรับรูความตองการใหความสําคัญกับ มีความตองการใชบริการตาม

กลุมอางอิงบอกตอมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.8750 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76876 ดานการคนหา

ขอมูลขาวสาร ขอมูลในอินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.1100 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75785  ดานการประเมินผลทางเลือกใหความสําคัญกับเม่ือ

เปรียบเทียบสถานท่ีพัก อําเภอสวนผ้ึงมีช่ือเสียงดานท่ีพักมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 3.9425 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77180 ดานการตัดสินใจซ้ือใหความสําคัญกับเลือกพักธุรกิจท่ีพักเพราะมี

ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ มีคาเฉล่ีย 4.0325 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77002 ดานพฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือใหความสําคัญกับหลังจากท่ีไดมาพักแลวเกิดความประทับใจ มีคาเฉล่ีย 4.0400 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76476 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลทดสอบสมมติฐานที1่ เพศ อายุ มีผลดานการรับรูท่ีแตกตางกัน สวน อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ

เดือนมีผลดานการรับรูท่ีไมแตกตางกัน เพศ อายุ อาชีพมีผลดานการรับรูขอมูลขาวสารท่ีไม

แตกตางกันรายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลการรับรูขอมูลขาวสารท่ีแตกตางกัน อายุ อาชีพมีผลดาน

การประเมินทางเลือกท่ีแตกตางกัน เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลดานการะประเมินทางเลือกท่ี

ไมแตกตางกัน เพศ รายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือท่ีไมแตกตางกัน 

อายุ อาชีพ มีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือท่ีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานที่2 ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับดานการรับรูความตองการ ดานการคนหาขอมูล

ขาวสาร และดานการประเมินทางเลือกมากท่ีสุด ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับดานการ

ตัดสินใจและดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือมากท่ีสุด 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. ผูประกอบการธุรกิจท่ีพักควรนํากลยุทธทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาดมาเปน

ตัวชวยในการวางแผนสําหรับการวางกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหตอบสนองไดตรงตอความ

ตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด 

2. จากขอเสนอแนะของผูทําแบบสอบถามพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญกับดาน

ของบุคคล ตองการใหพนักงานใหการบริการอยางเทาเทียมกัน รวมถึงในดานของราคาอยากให

ธุรกิจท่ีพักปรับราคาใหถูกลงแตยังคงเนนการบริการท่ีมีคุณภาพ และควรเพ่ิมชองทางในการ

เขาถึงใหมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการธุรกิจท่ีพัก เพ่ือให

ธุรกิจท่ีพักสามารถมีขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจท่ีพักใหตอบสนองความตองการ

ของลูกคามากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาจากทางตางจังหวัดเพ่ิม เพ่ือท่ีจะทําใหงานวิจัยสมบูรณ

มากย่ิงขึ้นและสามารถทําใหธุรกิจท่ีพักใน อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางครอบคลุมทุกกลุมของลูกคา ไมวาจะเปนกลุมลูกคาจาก

กรุงเทพมหานคร หรือกลุมลูกคาจากตางจังหวัด เปนการขยายฐานขอมูลลูกคาเพ่ิมมากขึ้น 
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ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  

ที่มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทยีมในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS (IMC)  

AFFECTING THE TRUST OF THE CONSUMER  

ARTIFICIAL TURF FOOTBALL FIELD IN BANGKOK  

จีราวัฒน ศิริอมรเทพ1  ดร. ไกรชิต สุตะเมือง2  

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

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลตอความ 

ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคของดังนี้  

(1)เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนาม

ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร(2) เพ่ือศึกษาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

(IMC)ท่ีมีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือ

ศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ี มี อิ ทธิพลตอความไว วางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเที ยม 

ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางท่ีใช ทําการวิจัยนั้นสุมจากกลุมตัวอยางประชากรใน

กรุงเทพมหานครจํานวน 385 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนาอธิบายความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบ่ียงเบนตราฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอางอิง โดยใช Analysis of Variance (ANOVA)  

เพ่ือหาคา t-Test, F-Test, คา Sig, และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพ่ือหาคา Sig, คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (R), คาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) และคาวัดการกระจายความคลาดเคล่ือน เพ่ือวิเคราะห

ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ  ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

กลุมตัวอยางตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 16 - 25 ป และอายุระหวาง 26 -  35 ป 

จํานวน มีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี และมีสถนภาพโสด โดยมีความไววางใจในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดาน

การโฆษณา กับ การโฆษณาของสนามฟุตบอลหญาเทียมทางส่ือออนไลน, ดานการประชาสัมพันธ กับ 

การรวมสนับสนุน (Sponsor) ในการแขงขันฟุตบอลตาง ๆ , ดานการตลาดแบบปากตอปาก กับ การบอก

ตอจากผูใชสนามฟุตบอลหญาเทียม และปจจัยอ่ืน ๆ  ดานการรูจักตราสินคา กับ สนามฟุตบอลหญา

เทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความสะดวกสบาย, ดานภาพลักษณตรา-  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สินคา กับ สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความทันสมัย, ดานความภักดีในตรา

สินคา กับ ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานใชบริการเปนประจําทุกครั้ง สวน

ความไววางใจกับ ทานมีความไววางใจในความคงทนของสนามฟุตบอลหญาเทียม 

คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ความไววางใจ, สนามฟุตบอลหญาเทียม 

 

ABSTRACT 

The Studies on the factors in integrated marketing communications (IMC) affecting 

the trust of the consumer artificial turf football field in Bangkok. The following objective: (1) 

To compare difference of personal factors affecting the trust of the consumer artificial turf 

football field in Bangkok. (2) To study factors the integrated marketing communications 

(IMC) influencing affecting the trust of the consumer artificial turf football field in Bangkok. 

(3) To study factors other influencing affecting the trust of the consumer artificial turf 

football field in Bangkok. The research sample using random sample from a total population 

of 385 questionnaires used as a tool to collect data. And data analyzed with a computer 

program with descriptive statistics describe the frequency, percentage, mean and standard 

deviation values and hypothesis testing. Referenced statistics using Analysis of Variance 

(ANOVA) to evaluate  

t-Test, F-Test, values Sig. Testing with different pairs of Scheffe. And Multiple Regression 

Analysis (MRA) to evaluate correlation coefficient (R), coefficient set (R2) and measures the 

distribution of error values. To analyze different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

The findings showed that the majority of sample included: male, aged between 16 -

25 years old and aged between 26-35 years, Student career, earners monthly income 10,001-

20,000 baht, Bachelor's degree and single, the sample mostly have trust in integrated 

marketing communications (IMC), advertising on the advertising the online media of 

artificial turf football field, public relations of co-sponsors in various football matches, word 

of mouth marketing or viral marketing to tell the user the artificial turf football. And factors 

other, brand awareness of artificial turf football field you choose is comfortable, brand image 

of artificial turf football field you choose modern, brand loyalty you remains opt use artificial 

turf football field you use the service every time. The fraction trust you have trust in the 

durability of the artificial turf football field. 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

612 

 

KEYWORDS : IMC, TRUST, ARTIFICIAL TURF FOOTBALL FIELD 

บทนํา 

สําหรับในประเทศไทยธุรกจิการใหบริการสนามฟุตบอลหญาเทียมไดเริ่มมาตั้งแต ปพ.ศ. 

2530 แตในชวงนั้นยังไมไดรับความนิยมตอมาบริษัทผูผลิตหญาเทียมไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ให

ใกลเคียงกับหญาธรรมชาติมากท่ีสุด และหญาเทียมเริ่มมีแนวโนมการใชงานท่ีมากขึ้นเรื่อย ๆ  เนื่องจาก

สนามฟุตบอลหญาเทียมนั้นเสียคาบํารุงรักษาท่ีนอยกวา มีความคงทนตอสภาพอากาศ ความทนทานตอ

การใช งาน และความหลากหลายของตั วหญ า เที ยม ใบหญ าเ ที ยมผลิ ตขึ้ นมาจาก 

พลาสติกโพลีเอทิลีน หรือ โพลีโพรไพลีน Polyethylene (PE) ซ่ึงมีความปลอดภัยสูง ผสมสาร UV 

Stabilizer ทนแสงแดด และการใชงานภายนอกไดดี โดยการนํามาทอยึดติดกับ แผนรอง (Backing) ซ่ึงจะ

ทําใหหญาติดกับแผนรองอยางแนนสนิท และมีรูระบายน้ําอยูดานหลัง ถึงอยางไรก็ตามสนามฟุตบอล

หญาเทียมยังมีขอเสียคือ มีประจุไฟฟา ท่ีเส่ียงตอการเกิดฟาผา ในสนามหญาเทียมท่ีโลงแจง โอกาสเกิด

ฟาผามากกวาสนามหญาธรรมชาติ เนื่องจากใตสนามหญาเทียมมีอุปกรณท่ีเปนส่ือไฟฟาไดอยางดี ใน

ประวัติศาสตรการแขงขันฟุตบอลนั้นมีอุบัติเหตุการบาดเจ็บท่ีสาหัสของนักกีฬา เชน ฟาผา ลวนแลวมี

สาเหตุมาจากสนามฟุตบอลท่ีใชหญาเทียมท้ังนั้น  

ยกตัวอยางเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเม่ือปค.ศ. 2004 ในเอสลีกของสิงคโปร มีนักฟุตบอลเยาวชนของ

ทีมเซ่ินเจิ้นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ประเทศจีน ไดเสียชีวิตจากการถูกฟาผา ขณะทําการ

แขงขัน และลาสุดในปค.ศ. 2014 เกมระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียท่ีสนามจาลันเบซาร เกิด

สัญญาณเตือนประจุไฟฟาดังขึ้น เพราะ พ้ืนท่ีการแขงขันใชหญาเทียม ซ่ึงกอใหเกิดประจุไฟฟา การ

แขงขันจึงถูกเล่ือนออกไปถึง 3 ครั้ง 

เหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และ

ปจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะ

ไดใชการส่ือสารไดถูกตอง ในการสรางความไววางใจ ซ่ึงเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจจะทําสนาม

ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร และใชในการวางแผนกลยุทธตอไป 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอความไววางใจของ

ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีมีอิทธิพลตอความ

ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา

เทียมในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

1.ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดเฉล่ียตอเดือน, ระดับการศึกษา และ

สถานภาพ ท่ีแตกตางกันมีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน  

2. ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแก การโฆษณา, การสงเสริม

การขาย, การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอความไววางใจของ

ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

3. ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก การรูจักตราสินคา, ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีในตรา

สินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  ผูบริโภค 

สนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังส้ิน 385 คน 

2. ข อบเขตดานเนื้อหาท่ีทําการศึกษาแบงเปน  3 กลุมตัวแปรอิสระ  ไดแก  ปจจัยสวน

บุคคล ท่ีประกอบดวย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดเฉล่ียตอเดือน, ระดับการศึกษา  และสถานภาพ 

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีประกอบดวย  การโฆษณา,  การสงเสริม

การขาย, การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก และปจจัยอ่ืน  ๆ  ท่ีประกอบดวย 

การรูจักตราสินคา, ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีในตราสินคา  ท่ีมีอิทธิพลตอความ

ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ประโยชนเชิงวิชาการ 

1. สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในดานการสอน  การบรรยาย  การ

อบรมในเรื่องการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ท่ีมีผลตอความไววางใจของผูบริโภค

สนามฟุตบอลหญาเทียมได  

 2. สามารถนําขอมูล และผลท่ีไดจากการวิจัยไปใชเพ่ือตอยอดงานวิจัยอ่ืน ๆ ตอไป 

2) ประโยชนเชิงธุรกิจ 

1. เพ่ือทราบความไววางใจของผูบริโภคท่ีมีตอสนามฟุตบอลหญาเทียม โดยมีรูปแบบ  

มีขอมูลท่ีเปนระบบ และสามารถอางอิงไดตามหลักวิชาการ 

2. สนามฟุตบอลหญาเทียมนําขอมูลไปใชปรับปรุงปจจัยท่ีมีผลตอความไววางใจของ

ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมได 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

 - เพศ   

 - อายุ 

 - อาชีพ   

 - รายไดเฉล่ียตอเดือน 

    

   

 
ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication : IMC) 

- การโฆษณา (Advertising) 

- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

- การประชาสัมพันธ (Public Relations)  

      

        

 

ปจจัยอื่น ๆ  

- การรูจักตราสินคา (Brand Awareness)  

- ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) 

    

 

ความไววางใจของผูบริโภค 

สนามฟุตบอลหญาเทียม 

ในกรุงเทพมหานคร 

(Trust) 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎ ี

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  

Kotler and Keller (2006) ไดกลาวไววา ปจจัยสวนบุคคล คือ ลักษณะของแตละบุคคล

ซ่ึงมีผลมาจากดานตาง ๆ ท่ีสามารถเปนเหต ุและผลของปรากฏการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม โดยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคลตาง ๆ  

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ (Trust) 

Morgan and Hunt (1994: 23) ไดกลาวไววา ความไววางใจสําคัญอยางยิ่งในการ

กําหนดลักษณะความสัมพันธภาพระหวางองคกรธุรกิจการบริการกับลูกคา ความไววางใจ คือ 

สภาพความเปนจริงเม่ือบุคคลจํานวนหนึ่งเกิดความเช่ือม่ัน ในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ 

(Reliability) และความซ่ือสัตยจริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธใกลชิด 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูตราสินคา (Brand Awareness)  

ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547: 147) ไดกลาวไววา การสรางการรับรูตราสินคา (Brand 

Awareness) คือ การทําใหตราสินคาท่ีไมเคยมีผูบริโภครูจัก ใหผูบริโภครับรูถึงตราสินคา โดย

การใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวางแผนสรางการรับรูตราสินคา 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)  

Jefkins (1993: 21-22) ไดกลาวไววา ภาพลักษณ คือ ภาพของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท่ีรวมทุก

ส่ิงอยาง ขององคกรท่ีประชาชนรุจักเขาใจ โดยอาศัยส่ิงท่ีเปนอัตลักษณขององคกร (Corporate 

Identity) ปรากฎใหคนท่ัวไปเห็น และสัมผัสไดงาย 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับความภกัดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

Schiffman; & Kanuk (1994: 658) ไดกลาวไววา ความภักดีตอตราสินคา (Brand 

Loyalty) คือ ความพึงพอใจท่ีสมํ่าเสมอ ส่ิงท่ีสาคัญของความภักดีตอตราสินคา คือ เม่ือลูกคามี

ความภักดีตอตราสินคาแลวจะเกิดสวนครองตลาดท่ีคงท่ี และเพ่ิมขึ้นอีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีแสดงถึง

ความยึดม่ันท่ีผูบริโภคมีตอตราสินคา 

 

แนวความคิด 

1. แนวความคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

(Integrated Marketing Communication : IMC) 

Don E. Schultz (1995: 17-18) ไดใหความหมายไววา การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การ คือ กลยุทธท่ีรวมเอารูปแบบการส่ือสารทุกประเภทมาบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ของการส่ือสาร เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การตลาดแบบปาก

ตอปาก 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

คณิต กิตติภัทรพล (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการสนามฟุต

ซอลหญาเทียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวน

บุคคล ดานระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามฟุต

ซอลหญาเทียม สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานบุคลากร ดาน

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สนามฟุตซอลหญาเทียม สวนปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ดานภาพลักษณ ดานความไววางใจ และ

ดาน อิทธิพลบุคคล มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามฟุตซอลหญาเทียม 

 

นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการสนามฟุตบอลใหเชาของ ผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมติฐานดวย

วิธีการทางสถิติ พบวา (1) ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ

เดือน สถานภาพสมรสของผูใชบริการ มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตบอลใหเชา

ของผูใชบริการในเกือบทุกพฤติกรรมท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ และบริการดานสถานท่ี  และชองทางการจัดจําหนาย ดานการ

สงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตบอลใหเชาของ ผูใชบริการใน

เกอืบทุกพฤติกรรมท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

สุภศักดิ์ ปานทับ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยในการกําหนดการตัดสินใจเลือกการ

สงเสริมการขาย ทางดานราคาในรูปแบบตาง ๆ ของผูใชบริการธุรกิจ สนามฟุตบอลใหเชา ใน

พ้ืนท่ีฝงธนบุรี ผลการศึกษา พบวา การสงเสริมการขายทางดานราคาในรูปแบบเลนครบ 10 

ครั้งฟรี 1 ครั้งเหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลใหเชา ท่ีมีทําเลท่ีตั้งบริเวณใกล

มหาวิทยาลัย หรือ มีผูใชบริการกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา การสงเสริมการขายทางดานราคา

ใน รูปแบบราคาสวนลดสําหรับสมาชิก เหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลใหเชา 

ท่ีมีผูใชบริการกลุมเปาหมายท่ีมีอายุมาก มีระดับรายไดท่ีสูง รวมถึงผูใชบริการท่ีมีทีมฟุตบอล

เลนเปน ประจําการสงเสริมการขายทางดานราคาในรูปแบบราคาบุฟเฟต เหมาะสําหรับ 

ผูประกอบการ ธุรกิจ สนามฟุตบอลใหเชาท่ีมีผูใชบริการกลุมเปาหมาย เปนนักเรียน หรือ 

ผูใชบริการท่ีเขามาใชบริการเพียงลําพัง โดยไมมีทีมฟุตบอลเปนของตนเอง การสงเสริมการ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

617 

 

ขายทางดานราคา ในรูปแบบราคาสวนลดตามชวงเวลา เหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจ

สนามฟุตบอลใหเชาท่ีมีผูใชบริการกลุมเปาหมาย ท่ีมีอายุนอย รายไดต่ํา รวมถึงผูใชบริการท่ี

นิยมใชบริการในชวงเวลา กอน 18.00 น. หรือ หลัง 24.00 น. สวนผลการศึกษาในสวนของ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการได  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากร  และกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม 

ในกรุงเทพมหานคร ไดทําการสุมตัวอยางประชากรจากผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมใน 

กรุงเทพมหานคร โดยวิธีแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และคํานวณจากสูตรหา

ขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรของ Cochran  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

โดยมีคาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได 0.05 ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 384.16 ตัวอยาง 

ผูวิจัยจึงเก็บท้ังหมด 385 ชุด 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามใน

แบบสอบถามจะประกอบดวยคําถามปดแบบมีตัวเลือก ซ่ึงแบงเปน 4 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอ

เดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ จํานวน 6 ขอ (Norminal Scale) (Ordinal Scale) 

สวนท่ี 2 ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแก การโฆษณา การ

สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอความไววางใจ

ของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 ขอ (10-Points Rating 

Scale) 

สวนท่ี 3 ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก การรูจักตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีใน

ตราสินค า มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา เทียมใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 ขอ (10-Points Rating Scale) 

สวน ท่ี  4 ศึกษาความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา เ ทียมใน

กรุงเทพมหานคร (Trust) จํานวน 5 ขอ (10-Points Rating Scale) 

ซ่ึงแบบสอบถามในสวนท่ี 2, 3, 4 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบงระดับความคิดเห็น

เปน 10 ระดับ ตั้งแต 0 - 10 โดยกําหนดการใหคะแนนความคิดเห็น ดังตอไปนี้ 

10 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด  

   0 หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวจิัยครั้งนี้ ใชวิธีการวัด 2 แบบ คือ  

               1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) หลังจากออกแบบสอบถามเสร็จนําไปหาคา
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ดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC ) โดยใหผูเช่ียวชาญประเมิน

ท้ังหมด 3 ทาน ซ่ึงยอมรับตั้งแต 0.5  พบวา ทุกคําถามไดคามากกวา 0.5  

               2. การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด 

นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลองภายในของครอน

บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทุกปจจยัมีคามากกวา 0.70  

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหผลการศึกษาไดใชวิธีการคํานวณประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอม 

พิวเตอรสําเร็จรูป และจัดทําตารางเพ่ือเสนอ สรุปผลการวิจัย 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical)  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะหผลของขอมูล  ดาน

ปจจัยสวนบุคคล โดยการใชตารางคาความถ่ี (Frequency) แสดงเปนคารอยละ 

(Percentage) และการวิเคราะหผลของขอมูล ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การ (IMC) และปจจัยอ่ืน  ๆ  โดยการหาคาเฉล่ียย (Mean)  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum)  

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) 

1. Analysis of Variance (ANOVA) ใชวิเคราะหผลของขอมูล  ดานปจจัยสวนบุคคล 

ซ่ึงเปน 

ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ กับความไววางใจของผูบริโภค เปนตัวแปรตามเชิงปริมาณ  

- สถิติทดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะหในหัวขอกลุมผูบริโภคเพศชาย  และ

เพศหญิง ใชสถิติทดสอบแบบ  t-Test จะไดคาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

คา   T-Test และคานัยสําคัญ  Sig และคา  Sig ตองนอยกวา  0.05 ถึงจะมี

นัยสําคัญ  

- สถิติทดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะหในหัวขอในสวนของ อายุ  อาชีพ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา  และสถานภาพ  จะไดคา  F-Test  และคา

นัยสําคัญ Sig และคา Sig ตองนอยกวา 0.05 ถึงจะมีนัยสําคัญ 

2. Multiple Regression Analysis (MRA) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณใชวิเคราะห

ผลของขอมูล ดานปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอ่ืนๆ  ซ่ึงเปน

ตัวแปรตามเชิงปริมาณ กับความไววางใจของผูบริโภค  
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ผลการวิเคราะห 

กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 337 คน คิดเปนรอยละ 87.5 และเพศหญิง จํานวน 48 

คน คิดเปนรอยละ 12.5 มีอายุ 16 - 25 ป กับอายุ 26 - 35 ป จํานวนอยางละ 152 คน คิดเปนอยาง

ละรอยละ 39.5 อายุต่ํากวา หรือ เทียบเทา 15 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.5 อายุ 36 - 45 

ปจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และอายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 มี

อาชีพนักเรียน / นักศึกษาจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.0 อาชีพพนังานบริษัทเอกชน 

จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 33.0 อาชีพธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ จํานวน 50 คน คิดเปน

รอยละ 13.0 อาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.9 และไมได

ทํางาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.1 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 

156 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท  จํานวน 106 คน คิดเปน

รอยละ 27.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา หรือ เทียบเทา 10,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอย

ละ 16.9 รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.3 รายได

เฉล่ียตอเดือน 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.4 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ตั้งแต 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

221 คน คิดเปนรอยละ 57.4 ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.0 

ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย กับ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

จํานวนอยางละ 52 คน คิดเปนอยางละรอยละ 13.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จํานวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 1.6 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 มี

สถานภาพโสด จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 85.5 สถานภาพสมรส จํานวน 53 คน คิดเปน

รอยละ 13.8 และ สถานภาพหยาราง / หมาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8  

จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  337  คน  คิด

เปนรอยละ 87.5 มีอายุระหวาง  16 - 25 ป และอายุระหวาง 26 - 35 ป  จํานวนอยางละ  152  คน 

คิดเปนรอยละ 39.5 มีอาชีพนักเรียน     / นักศึกษา  จํานวน  150  คน  คิดเปนรอยละ  39.0 มีรายได

เฉล่ียตอเดือน  10,001 - 20,000 บาท จํานวน  156  คน  คิดเปนรอยละ  40.5 มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 57.4 และมีสถานภาพโสด  จํานวน  329  คน  คิดเปน

รอยละ 85.5 

 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชงิบูรณาการ (IMC) 

 จากผลการวิจัยพบวา  ดานการโฆษณา  โดยใหระดับความสําคัญกับ  การโฆษณาของ

สนามฟุตบอลหญาเทียมทางส่ือออนไลน สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.96 และการโฆษณาทางวิทยุ ต่ําสุด

ท่ีคาเฉล่ีย 5.96 ดานการสงเสริมการขาย โดยใหระดับความสําคัญกับ การมีระบบสมาชิก / 
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สวนลดสําหรับสมาชิก สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 8.47 และการจัดโปรโมช่ันรวมกับบัตรเครดิตทาง

ธนาคาร ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 6.97 ดานการประชาสัมพันธ โดยใหระดับความสําคัญกับ การรวม

สนับสนุน (Sponsor) ในการแขงขันฟุตบอลตาง ๆ สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.83 และการใหสัมภาษณ

ของผูทําสนามฟุตบอลหญาเทียม / ผูใชสนามฟุตบอลหญาเทียม ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.31 ดาน

การตลาดแบบปากตอปาก โดยใหระดับความสําคัญกับ การบอกตอจากผูใชสนามฟุตบอลหญา

เทียม สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 8.72  และการบอกตอผานส่ือเกา (Traditional Media) เกี่ยวกับสนาม

ฟุตบอลหญาเทียม ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.33 

  

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยอื่น ๆ 

 จากผลการวิจัยพบวา ดานการรูจักตราสินคา โดยใหระดับความสําคัญกับ สนามฟุตบอลหญา

เทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความสะดวกสบาย สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 8.56 และสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ี

ทานเลือกใชบริการมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก  ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.96 ดานภาพลักษณตราสินคา โดยใหระดับ

ความสําคัญกับ สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความทันสมัย สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.98 

และสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความหรูหรา ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.12 

ดานความภักดีในตราสินคา โดยใหระดับความสําคัญกับ ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอล 

หญาเทียมท่ีทานใชบริการเปนประจําทุกครั้ง สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย 8.55  และทานยังคงเลือกใชสนาม 

ฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานใชบริการ แมจะปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้น ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.35 

 

สรุปผลการวิเคราะหความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิจัยพบวา ความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

โ ด ย ใ ห ร ะ ดั บ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ท า น มี ค ว า ม ไ ว ว า ง ใ จ ใ น ค ว า ม ค ง ท น ข อ ง 

สนามฟุตบอลหญาเทียม  สูงสุดท่ีคาเฉล่ีย  8.34  และทานมีความไววางใจในหญาเทียมวามีความรูสึก 

เหมือนหญาธรรมชาติ ต่ําสุดท่ีคาเฉล่ีย 7.09 
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ตารางที่ 1.1 แสดงผลวิเคราะห Multiple Regression Analysis (MRA) การถดถอยพหุคูณของ

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) และปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความ

ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร  

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

 

(คาคงท่ี) 2.177 0.411  5.298 0.000*   

1. ดานการโฆษณา 0.127 0.035 0.197 3.649 0.000* 0.440 2.275 

2. ดานการสงเสริมการขาย -0.117 0.040 -0.159 -2.896 0.004* 0.422 2.370 

3. ดานการประชาสัมพันธ 0.024 0.042 0.033 0.563 0.574 0.371 2.695 

4. ดานการตลาดแบบปากตอปาก -0.131 0.052 -0.123 -2.513 0.012* 0.534 1.873 

5. ดานการรูจกัตราสินคา 0.246 0.072 0.204 3.420 0.001* 0.358 2.794 

6. ดานภาพลักษณตราสินคา 0.326 0.036 0.416 9.014 0.000* 0.601 1.664 

7. ดานความภกัดใีนตราสินคา 0.268 0.049 0.252 5.492 0.000* 0.609 1.641 

Model Summary 

 

ANOVA 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 1.1 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

และปจจัย อ่ืน  ๆ มีผลตอค วามไววางใ จของผูบริโภ คสนามฟุตบอ ลหญา เ ทียมใ น

กรุงเทพมหานครพบวา 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.720a 0.518 0.509 0.87685 

F Sig 

57.828 0.000b 
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คาสัมประสิทธ์ิ (R) = 0.720a หมายความวา ความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอล

หญาเทียมมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) และปจจัย

อ่ืน ๆ ในระดับสูง (เนื่องจากคา R มีคามาก) 

คาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) = 0.518 หมายความวา ปจจัยดานการส่ือสารการตลาด

เชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอ่ืน มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม 

คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ เทากับ 0.87685 หมายความวา การ

ประมาณคาของ ความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม มีความคลาดเคล่ือน

เกิดขึ้นเทากับ 0.87685 

จากผลการวิเคราะห ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอ่ืน 

ๆ ท่ีมีอิทธิผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* มีตัวแปรอิสระของปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณา

การ (IMC) และปจจัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธตอตัวแปรตามของความไววางใจของผูบริโภค

สนามฟุตบอลหญาเ ทียมในกรุง เทพมหานคร มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตั วแปรท่ี มี

ความสัมพันธตอตัวแปรตาม ท่ีมีคา Sig นอยกวา 0.05* ซ่ึงไดแก ดานการโฆษณา ดานการ

สงเสริมการขาย ดานการตลาดแบบปากตอปาก ดานการรูจักตราสินคา ดานภาพลักษณตรา

สินคา และดานความภักดีในตราสินคา 

อภิปรายผลตามสมมติฐาน  

ตารางที่ 1.2 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช Sig ผลทดสอบ 

เพศ t-Test 0.055 ไมยอมรับ 

อายุ F-Test 0.000* ยอมรับ 

อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.177 ไมยอมรับ 

ระดับการศึกษา F-Test 0.024* ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.567 ไมยอมรับ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

 สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับ

การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา

เทียมในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน 
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 จากตารางท่ี 1.2 พบวา ดานเพศ  มีคา Sig เทากับ 0.055  ดานอายุ มีคา Sig เทากับ 

0.000* ดานอาชีพ มีคา Sig เทากับ 0.000* ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Sig เทากับ 0.177 ดาน

ระดับการศึกษา มีคา Sig เทากับ 0.024* ดานสถานภาพ มีคา Sig เทากับ 0.567 อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

 สรุปไดวามีปจจัยสวนบุคคลท่ีผานสมมติฐาน คือ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ี

แตกตางมีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

ตารางที่ 1.3 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  

(IMC) และปจจัยอืน่ ๆ ที่มีอิทธิพตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม 

ในกรุงเทพมหานคร 

   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

 

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ไดแก การ

โฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอ

ความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานขอที่  3 ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก การรูจักตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา และ

ความภักดีในตราสินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม 

ในกรุงเทพมหานคร  

 จากตารางท่ี 1.3 พบวา ดานการโฆษณา มีคา Sig เทากับ 0.000* ดานการสงเสริมการ

ขาย มีคา Sig เทากับ 0.004  * ดานการประชาสัมพันธ มีคา Sig เทากับ 0.574  ดานการตลาด

แบบปากตอปาก มีคา  Sig เทากับ 0.012* ดานการรูจักตราสินคา  มีคา Sig เทากับ 0.001*  ดาน

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช Sig ผลทดสอบ 

ดานการโฆษณา MRA 0.000* ยอมรับ 

ดานการสงเสริมการขาย MRA 0.004* ยอมรับ 

ดานการประชาสัมพันธ MRA 0.574 ไมยอมรับ 

ดานการตลาดแบบปากตอปาก MRA 0.012* ยอมรับ 

ดานการรูจกัตราสินคา MRA 0.001* ยอมรับ 

ดานภาพลักษณตราสินคา MRA 0.000* ยอมรับ 

ดานความภกัดใีนตราสินคา MRA 0.000* ยอมรับ 
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ภาพลักษณตราสินคา  มีคา Sig เทากับ 0.000*  ดานความภักดีในตราสินคา  มีคา  Sig เทากับ 

0.000* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05*  

 สรุปไดวามีปจจัยดานการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ท่ีผานสมมติฐาน 

คือ การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการตลาดแบบปากตอปาก สวนปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีผาน

สมมติฐาน คือ การรูจักตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีในตราสินคา มีอิทธิพล

ตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก คือ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางมีผลตอความ 

ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานครซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด 

และทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 124) ท่ีไดกลาววา ลักษณะของผูซ้ือไดรับ

อิทธิพลจากปจจัย ตาง ๆ  เชน ปจจัย ดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของใน

ชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความไววางใจ โดย ลักษณะทางสังคม

ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัวบทบาท และสถานะของผูซ้ือ โดยเฉพาะ ครอบครัว 

(Family) บุคคลในครอบครัวถือวา มีอิทธิพลมากท่ีสุดตอ ทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยม 

ของบุคคลนั้น ๆ สวน Anderson and Weitz (1989) ไดกลาวไววา ความไววางใจ เปนความเช่ือ

ของอีกฝายหนึ่งท่ีวา ความตองการของตนจะบรรลุผลในอนาคต โดยการกระทําของอีกฝาย

หนึ่ง ซ่ึงอาจตีความไดวา ในการเกิดความไววางใจนั้น ลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน ไมมี

อิทธิพลตอความไววางใจ แตความไววางใจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของอีกฝายหนึ่ง  

 

ปจจัยดานการโฆษณา มีอิทธิพตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม 

ในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ การโฆษณาทางส่ือออนไลน, การโฆษณาตามปายนอกสถานท่ี, 

การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ, การโฆษณาทางโทรทัศน และการโฆษณาทางวิทยุ ซ่ึงสอดคลอง

กับ  แนวความคิดการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการของ เสรี วงษมณฑา (2540) ท่ีไดกลาววา 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การส่ือสารขอมูลโดยมีจุดประสงคเพ่ือใหผูบริโภครับรู

ขอมูลขาวสาร โดยเจาของ หรือ ผูอุปถัมภ เปดเผยตนเองมีการจายเงินเพ่ือการใชส่ือ และเปน

การเสนอขอมูลท่ีมิใชเปนการสงบุคคลเขาไปติดตอ โดยตรงส่ือท่ีใชในการโฆษณา ไดแก ส่ือ

สิงพิมพ เชน หนังสือพิมพโบชัวรนิตยสารโปสเตอร 

 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอล 

หญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ การมีระบบสมาชิก / สวนลดสําหรับสมาชิก การ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

625 

 

มอบสวนลดเนื่องในเทศกาลตาง ๆ , การแถมช่ัวโมงการเลน หรือ เครื่องดื่ม, การจัดโปรโมช่ัน 

รวมกับผลิตภัณฑกีฬามอบสวนลด และการจัดโปรโมช่ันรวมกับบัตรเครดิตทางธนาคาร ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ท่ีไดกลาวไววา การสงเสริม

การขาย เปนเครื่องมือท่ีสรางประโยชน 3 ประการ คือ 1) การส่ือสาร (Communication) โดยทํา

ใหเกิดความสนใจ และนําไปสูการชักจูงใหผูบริโภคเกิดการซ้ือผลิตภัณฑ ชักจูงใหผูบริโภค

รูจักผลิตภัณฑ 2) การจูงใจ (Incentive) ส่ิงจูงใจในท่ีนี้ คือ บริษัท จะจูงใจใหผูบริโภคเห็น

ประโยชน และคุณคาของผลติภัณฑ 3) การเชิญชวน (Invitation) เปนการเชิญชวนท่ีมีเอ

กลกัษณทําใหเกิดการซ้ือขายทันทีทันใด 

 

ปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนาม 

ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ การบอกตอจากผูใชสนามฟุตบอลหญาเทียม, 

การบอกตอจากญาติพ่ีนอง หรือ คนรูจัก เกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญาเทียม, การบอกตอผาน 

ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) เกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญาเทียม, การบอกตอจากบุคคล 

อ่ืนท่ีเกี่ยวของกับสนามฟุตบอลหญาเทียม และการบอกตอผานส่ือเกา (Traditional Media) 

เกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญาเทียม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นิเวศน ธรรมะ และคณะ 

(2552) ท่ีไดกลาววา การสรางอิทธิพลการตลาดแบบปากตอปาก เปนการท่ีบุคคลหนึ่งมีอิทธิพล

ตออีกบุคคลหนึ่งในระหวางการสนทนา ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญสําหรับผูบริโภค โดยจาก

เพ่ือน จากญาติ ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ จากผลการสํารวจพบวา ยอดขายของผลิตภัณฑ

สวนใหญเปนผลมาจากอิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปาก ระหวางเพ่ือน ครอบครัว และ

เพ่ือนรวมงาน สวนแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ไดกลาวไววา การบอกตอ

อาจเกิดขึ้น ไดหลากหลายรูปแบบท้ังการบอกตอผานระบบอินเทอรเน็ตออนไลน หรือ ไมใช

ออนไลนก็ได 

 

ปจจัยดานการรูจักตราสินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอล 

หญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการ 

มีความสะดวกสบาย, สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความคุมคากับราคาท่ีตองจาย, 

สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีความนาเช่ือถือ, สนามฟุตบอลหญาเทียม 

ท่ีทานเลือกใชบริการมีการบริการท่ีทําใหประทับใจ และสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทาน 

เลือกใชบริการมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ได

กลาวไววา การรูจักตราสินคา เปนความสามารถของลูกคาท่ีจะระบุวาตรามีความ แตกตาง ซ่ึงเกิดจาก

การจดจํา และระลึกไดในการทํางานของตราสินคา 
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ปจจัยดานภาพลักษณตราสินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนาม

ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใช

บริการมีความทันสมัย,สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบริการมีดีไซน (Design) ท่ี

สวยงาม,สนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบรกิารมีความแตกตาง,สนามฟุตบอลหญาเทียม

ท่ีทานเลือกใชบรกิารมีความโดดเดน และสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานเลือกใชบรกิารมีความ

หรูหรา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิ และทฤษฎีของ Daniel J. Boorstin (อางอิง จากสุนิสา ประวิชัย 

2545: 103) ไดกลาวไววา ความหมายของภาพลักษณ เปนส่ิงท่ีถูกสรางขึ้นมา โดยมีการวางแผน

เพ่ือสรางสรรคใหบรรลุวัตถุประสงค  และทําใหรูสึกประทับใจในภาพลักษณ กลาวคือ ความ

นาเช่ือถือ ภาพลักษณเปนการสรางภาพในใจของคนเรา ภาพลักษณเปนส่ิงท่ีคงอยู และถูก

สมมติขึ้นมาใหมีความเหมาะสมกับสภาพเหตุผล ในความเปนจริงผูท่ีสรางภาพลักษณถูก

คาดหวังวา และผูรับก็คาดหวังวาภาพลักษณนั้น จะเปนไปตามท่ีไดรับจริง ภาพลักษณเปนส่ิงท่ี

เขาใจไดงาย แตมีความคลุมเครือระหวางจนิตนาการกับความรูสึก และอยูระหวางความ

คาดหวัง  เชน เม่ือผลิตภัณฑมีภาพลักษณท่ีดี ชวยใหผูบริโภคตองการซ้ือสงผลใหยอดจําหนาย

เพ่ิมขึ้น และหากภาพลักษณของตวัองคการดีดวย ยอมกอใหเกิดความเช่ือถือไววางใจ 

ปจจัยดานความภักดีในตราสินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอล

หญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานใชบริการ

เปนประจําทุกครั้ง, ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานใชบริการในครั้งตอไป, ทานยินดี

ท่ีจะแนะนําสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานใชบริการใหกับบุคคลอ่ืน,ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอล

หญาเทียมท่ีทานใชบริการ แมวาจะมีบุคคลอ่ืนแนะนําสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีอ่ืนให และทานยังคง

เลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมท่ีทานใชบริการ แมจะปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด 

และทฤษฎีของ Geok Theng Lau (1999) ท่ีไดกลาวไววา นักการตลาดใหความสนใจใน ดานความภักดี

ในตราสินคา เนื่องจาก ความความภักดีในตราสินคา เปนตัววัด การดึงดูดลูกคามาใชบริการ และตรา

สินคาเปนส่ิงท่ีสรางประโยชนใหบริษัท การซ้ือซํ้า และบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน การบริหารตราสินคา 

เปนส่ิงสําคัญตอ ความภักดีในตราสินคา 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1) ขอเสนอแนะเพ่ือท่ีการปฏิบัติการจริง  

 1. สําหรับการหากลุมเปาหมายในการใชการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IM )C  นั้น 

ควรเนนท่ี ชวงอายุ อาชีพการทํางาน และระดับการศึกษา เนื่องจากเปนปจจัยสวนบุคคลท่ีมี

ความไววางใจตางกัน  
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 2. สําหรับผูประกอบการสนามฟุตบอลหญาเทียม หรือ หญาเทียมนั้น ถาตองการให

สนามหรือ หญาเทียม ของตนเองนั้นขายดี ควรท่ีจะมีการเนนหนักในเรื่องของการส่ือสาร

การตลาดเชิงบูรณาการ  (IM  )C  ดานการตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth Marketing or 

Viral Marketing) เนื่องจากเปนปจจัยดานการตลาดแบบปากตอผูบริโภคจะคํานึงถึงมากท่ีสุด 

 3. สําหรับการสรางความไววางใจในตัวสินคานั้น ควรจะเนนหนักในเรื่องของการรูจัก

ตราสินคา เนื่องจาก เปนจุดเริ่มตนของความไววางใจการทําใหตราสินคาของตนเองเปนท่ีรูจัก

ในวงกวาง ในดานตาง ๆ จะทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจตอสินคาตามมา 

 

2) ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยในครั้งตอไป 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาดานความไววางใจ ดังนั้นผูท่ีจะศึกษาครั้ง

ตอไป 

ควรจะศึกษาในสวนอ่ืน ๆ เชน การตัดสินใจ ความพึงพอใจ เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาในสวนของตนทุนในการทําการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

 (IM  )C สนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานครเพ่ือจะนํามาเปนสวนสําคัญในการสราง

ความไววางใจการทําธุรกิจ 

 3. สําหรับผูท่ีจะศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในสวนของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา

เทียมท่ีอยูตางจังหวัดเพ่ือท่ีจะไดนํามาเปนสวนประกอบในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของ

ผูประกอบการในประเทศไทยได 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการซ้ือที่มีผลตอความภักดีตอ 

ตราสินคาเบเกอร่ี S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

(MARKETING MIX AND BUYING BEHAVIOR INFLUENCING S&P BAKERY 

BRAND LOYALTY IN MUANG DISTRICT OF SARABURI PROVINCE) 

 

นางสาว อัมพิกา  กอบกาญจน19

20   ดร. ไกรชิต  สุตะเมือง20

21 

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

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาครั้ งนี้ มีวัต ถุปร ะสงค เ พ่ือเปรียบเทียบความแตกต างของลักษณะ

ประชากรศาสตรและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีมีผลตอความภักดีตอตรา

สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และศึกษาความสัมพันธระหวาง

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P และความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 11 ปบริบูรณขึ้นไปและใชบริการรานเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี รวม 385 ตัวอยาง และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบ

เกอรี่ S&P ดาน คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ  ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอ

รี่ S&P ท่ีซ้ือ  และเหตุผลในการซ้ือท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P 

ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน แตเพศ สถานภาพ  ระดับการศึกษา และ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานชวงเวลาท่ีซ้ือท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความภักดี

ตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท้ัง 7 

ดานมีความสัมพันธเชิงลบกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบ

                                                             
20 นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ  มหาวิทยาลัย

รังสิต 
21 อาจารยท่ีปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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เกอรี่ S&P  6 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  

บุคลากร   และกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P 

ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แตส่ิงนําเสนอทางกายภาพไมมีความสัมพันธกับ

ความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ตราสินคาเบเกอรี่ S&P, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซ้ือ, จังหวัด

สระบุรี 

 

ABSTRACT 

The objectives of this study were to compare difference of demographic 

characteristics and buying behavior for S&P bakery products influencing the brand loyalty of 

consumers in Muang district, Saraburi province and to study relationship between its 

marketing mix and their brand loyalty.  It employed questionnaire to collect data from 385 

samples who had age of 11 years at least and were using its services and used statistics for 

data analysis to consist of frequency, percentage, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-test, F-test, and MRA. 

The findings revealed that different age, occupation, average monthly income, and 

buying behavior in term of average buying expense, buying frequency, types of bakery 

bought, and buying reasons influenced S&P bakery brand loyalty of consumers in Muang 

district, Saraburi province but gender, marital status, educational level, and  buying behavior 

in term of buying time did not influence S&P bakery brand loyalty of consumers in Muang 

district, Saraburi province at statistical significance level of 0.05.  For marketing mix of S&P 

bakery, all of seven dimensions had negative relationship with their brand loyalty at 

statistical significance level of 0.01.   Their six dimensions, including product, price, place, 

promotion, people, and process had relationship with their brand loyalty but physical 

evidence dimension had relationship with their brand loyalty at statistical significance level 

of 0.05.   

KEY WORDS:  S&P BAKERY BRAND LOYALTY, MARKETING MIX, BUYING  

BEHAVIOR, SARABURI PROVINCE  
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บทนํา 

ธุรกิจเบเกอรี่และขนมอบถือวามีศักยภาพสูง ซ่ึงในป 2557 ตลาดเบเกอรี่มีมูลคาสูงถึง 

10,000 ลานบาท และยังเติบโตตอเนื่องประมาณรอยละ 10-15  (สถาบันอาหาร, 2558) จาก

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (อางถึงในพงศกร ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553: 1) ท่ีประมาณการมูลคาทางการ

ตลาดเบเกอรี่ในป 2551 ไวท่ี 7,100 ลานบาท ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5 จากในป 2550  

โดยประมาณการมูลคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบนในป 2551 เทากับ 3,000 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 57.7 ของตลาดท้ังหมดและประมาณการมูลคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดกลางและ

ลางในป 2551 เทากับ 4,100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.2 ของตลาดท้ังหมด 

กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเช่ือมโยงทุกมุมโลกไวเขากันและ

นําเอาวัฒนาธรรมการรับประทานเบเกอรี่และขนมปงมาแพรหลายในประเทศไทยจนเปนท่ี

นิยม อีกท้ังยังสงเสริมวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความหลากหลาย สด และหอม

อรอย ตลอดจนการเปดโอกาสใหเกิดคูแขงขันรายใหมตลอดเวลา โดยเฉพาะธุรกิจเบเกอรี่

ตลาดกลางและลางท่ีใชเงินลงทุนไมสูงมาก รวมถึงคูแขงขันท่ีเปนนักลงทุนชาวตางชาติ

อยางเชนชาวตะวันตกเขามาลงทุนประกอบธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศโดยตรงและการใหสิทธ์ิใช

ตราสินคาหรือแฟรนไชส   และคูแขงขันรายเดิมและคูแขงขันรายใหมเนนขายผานออนไลนท่ี

ไมมีตนทุนหนารานเปนหลัก นํามาซ่ึงสภาพการแขงขันท่ีรุนแรง ทําใหผูประกอบการจึงตอง

สรางความแตกตางเพ่ือเพ่ิมจุดขาย (ชนิกา ตั่งธนาพร, 2557) 

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (2557) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับรานอาหาร

และรานเบเกอรี่ภายใตตราสินคา “เอส แอนด พี” และสโลแกน “ช่ือนี้มีแตของอรอย” ท่ีสราง

รายไดหลัก ซ่ึงกอตั้งขึ้นในป 2516 และเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเขาตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2532  และเม่ือส้ินป 2557 บริษัทฯ สินทรัพยรวม 3,625.10 

ลานบาท  มีรายไดรวม 7,352.44 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิ รวม 497.74 ลานบาท  คิดเปน

อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 8.82  ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯ มีสาขามากมายท้ังในและตางประเทศ และ

ตั้งเปาหมายในป 2558 เปนยอดขาย เทากับ 6,000 ลานบาท  

ตราสินคาเปนการผสมผสานรวมกันของช่ือ สัญลักษณ หรือรูปแบบเพ่ือแสดงถึง

ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีความแตกตางจากคูแขงขันภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา โดยตรา

สินคาท่ีดีตองไดรับการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคควบคูไปกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑและบริการ ซ่ึงเปนความแตกตางท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ และยากตอการลอกเลียนแบบ
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จากคูแขงขัน  โดยมีความจําเปนตองทําการส่ือสารกับผูบริโภคในรูปแบบท่ีเขาใจงายและ

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางแทจริง จึงจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืน 

เนื่องจากตราสินคาท่ีแข็งแกรงยังเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการ ทําใหผูท่ีซ้ือ

สินคานั้นเปนประจําม่ันใจไดวาจะไดรับสินคาท่ีมีรูปลักษณ ผลประโยชน และคุณภาพ

เหมือนเดิมทุกครั้ง ตราสินคาจึงกลายเปนพ้ืนฐานในการสรางเรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพพิเศษ

เฉพาะของสินคานั้น ซ่ึงผลักดันใหเกิดความเขาใจในตัวสินคาและความรูสึกผูกพันกับตรา

สินคา จนกลายเปนความภักดีตอตราสินคาทีชวยสงเสริมความสําเร็จตอการดําเนินธุรกิจใน

ดานตางๆ ไดแก  การเพ่ิมผลกําไร การลดการสงเสริมการตลาดและทําใหคูแขงขันรายใหมเขา

ตลาดไดยาก การลดตนทุนการขาย การตลาด และตนทุนจายเพ่ือหาลูกคาใหม  การปองกันคู

แขงขัน การเพ่ิมพลังในการเจรจาตอรองกับผูจัดจําหนายและรานคาปลีก การชวยทําใหออก

สินคาใหมไดงายขึ้น ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจมักมีการอางอิงตอและสมัครใจท่ีจะจายเงินเพ่ิมขึน้

เม่ือปรับราคาขึ้น และโอกาสท่ีจะเสนอขายสินคาในสายผลิตภัณฑอ่ืนไดสําเร็จ (สถาบันวิจัย

และพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2554; วรารัตน สันติวงษ, 

2549) ซ่ึง S&P ถือไดวาเปนตราสินคาหนึ่งท่ีมีวิวัฒนาการมายาวนานและมีความเขมแข็งท่ีมี

กลุมลูกคาใหความภักดีอยูเปนจํานวนมาก 

จังหวัดสระบุรีตั้งอยูภาคกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดย

ตั้งอยูใกลกับกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1  ตามถนนพหลโยธินดวย

ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 

113 กิโลเมตร และตามแมน้ําเจาพระยาแยกเขาแมน้ําปาสักประมาณ 165 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 

3,576,486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร คิดเปนรอยละ 0.70 ของพ้ืนท่ีทังหมด

ของประเทศ  มีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับจังหวัดลพบุรี ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัด

นครราชสี มาและจั ง หวัดนคร นายก  ทิศ ใตติดตอกั บจั งหวัด ปทุมธานีแ ละจั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี มี

ประวัติศาสตรเกาแก  และมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเท่ียว

มากมาย กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดสระบุรี (2558) จึงทําให

สระบุรีเปนจังหวัดท่ีมีประชาชนจํานวนมากเดินทางสัญจรไปแวะเวียนอยูเปนประจํา โดย ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 จังหวัดสระบุรีมีประชากรรวม 621,658 คน (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2557) ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเลือกศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ในอําเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี โดยเลือกทําการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรและพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคแตมีอิทธิพลตอความภักดีตอตรา

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dopa.go.th%2F&ei=iArtVLPxLcKoogSD1YD4Dg&usg=AFQjCNHK4slprz-wnoZHkwtG-IYWZvUuqQ�
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.dopa.go.th%2F&ei=iArtVLPxLcKoogSD1YD4Dg&usg=AFQjCNHK4slprz-wnoZHkwtG-IYWZvUuqQ�
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สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และสวนประสมทางการตลาด

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีเปนปจจัยภายนอกท่ีบริษัทฯ ตองใชรวมกันในการสงมอบคุณคาผาน

ผลิตภัณฑและบริการ S&P ซ่ึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความภักดีตอตราสินคา S&P 

ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีและเปนส่ิงกระตุนทําใหเกิดความตองการ การ

แสวงหาวิธีการตอบสนองความตองการ และการตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรมการซ้ือ  โดย

ผูวิจัยเช่ือม่ันวาผลการศึกษาท่ีไดจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของรานเบเกอรี่ S&P ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และการตลาด รวมกับการสรางความแข็งแกรงของตราสินคาได

อยางย่ังยืน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังจะเปนประโยชนทางการศึกษาและเชิงวิชาการใน

การศึกษาตอยอดในอนาคตอีกดวย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความภักดีตอตรา

สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีมีผลตอ

ความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P 

และความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P 

ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน  

2. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตรา

สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน 

3. สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P มีความสัมพันธกับความภักดีตอ

ตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
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กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ   ท่ีเกี่ยวของกับความภักดีตอตรา

สินคาเบเกอรี่  S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 

พฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงจะเปนประโยชนในการศึกษาตอยอดใน

อนาคตได 

2. ทําใหไดฐานขอมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ซ่ึงจะเปนประโยชน

ทางธุรกิจแกบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ 

และประสิทธิภาพทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการในตลาดไดอยางตอเนื่อง 

3. ทําใหไดฐานขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและ

ความภักดีตอตราสินคา S&P ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูประกอบการในการประยุกตในกําหนด

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนตราสินคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ใหมีความ

ลักษณะประชากรศาสตร 

เพศ   อายุ  สถานภาพ   ระดับการศึกษา  อาชีพ   

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P  

ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจดัจําหนาย   

การสงเสริมการตลาด  บุคลากร  ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ   

กระบวนการใหบรกิาร 
 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P 

ชวงเวลาท่ีซ้ือ  คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ   

ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีซ้ือ  เหตุผลในการซ้ือ 

 

 

 

ความภักดีตอ 

ตราสินคาเบเกอร่ี 

S&P ของ

ผูบริโภคในอาํเภอ

เมือง จังหวัด

สระบุรี 
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แข็งแกรงเหนือคูแขงขันและสงเสริมความภักดีของลูกคาเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ไดอยางยั่งยืน 

 

แนวคิด 

แนวคิดในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีผลตอ

ความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ

ตางๆ ดังนี้ 

Belch, George E. and Belch, Michael A. (2005 อางถึงในอัจฉรา นพวิญูวงศ, 2550); 

ปรมะ สตะเวทิน (2526 อางถึงในวารุณี มหาชนก, 2546) ลักษณะประชากรศาสตรเปนตัวแปร

พ้ืนฐานท่ีนักการตลาดมักนํามาใชพิจารณาแบงสวนตลาด เนื่องจากทําใหสามารถสังเกตเห็น

คุณลักษณะของกลุมตัวอยางไดอยางชัดเจน ซ่ึงใชเช่ือมโยงกับความตองการ พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภคทําใหสามารถเขาถึงและมีประสิทธิภาพตอ

การกําหนดตลาดเปาหมาย  

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (อางถึงในวิลาสินี สําเร็จประสงค, 2553) พฤติกรรม

ผูบริโภค  หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใช

สอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา หรือการศึกษา

พฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคา 

Blackwell, Miniard and Engel (2006) แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภคเปนการศึกษา

เหตุจูงใจผูบริโภค  ในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ  โดยจะเริ่มตนจากการเกิดส่ิงกระตุน  ซ่ึง

ประกอบไปดวย  ส่ิงกระตุนภายนอก ไดแก  ส่ิงกระตุนทางการตลาด  ส่ิงกระตุนดาน

ส่ิงแวดลอม  และส่ิงกระตุนภายใน  ซ่ึงไดแก  สัญชาติญาณท่ีติดตัวมาแตกําเนิด  หรือมาจาก

การเรียนรู  ซ่ึงส่ิงกระตุนเหลานี้กอใหเกิดความตองการ  ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ  

ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดเดาได  ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะ

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน  และปจจัยภายนอกของผูซ้ือ  ท่ีมีผลตอการตอบสนองหรือการ

ตัดสินใจของผูซ้ือ  การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ือมีประโยชนเขาใจถึงความตองการและ

ลักษณะของลูกคาและสามารถจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุนและ

ตอบสนองความตองการของผูซ้ือไดอยางถูกตอง 

Kotler and Armstrong (1997); ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2548: 34-36) สวนประสม

ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมี 7 ดาน (7P’s) ตองใชประสานสอดคลองกันเปนอยางดีทํา

ใหมีประสิทธิผล 
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วรารัตน สันติวงษ (2549) ความจงรักภักดีของลูกคาสามารถสรางความไดเปรียบ

ใหกับบริษัทไดจากการเพ่ิมผลกําไร การลดการสงเสริมการตลาดและทําใหคูแขงขันเขาตลาด

ไดยาก การลดตนทุนการขาย การตลาด และตนทุนจายเพ่ือหาลูกคาใหม การปองกันคูแขงขัน

หรือทําใหคูแขงขันออนแอ การเพ่ิมพลังในการเจรจาตอรองกับผูจัดจําหนายและรานคาปลีก 

การชวยทําใหออกสินคาใหมไดงายขึ้น ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจมักมีการอางอิงตอ ลูกคาท่ีพึง

พอใจมีความสมัครใจท่ีจะจายเงินเพ่ิมขึ้น และโอกาสท่ีบริษัทจะเสนอขายสินคาในสาย

ผลิตภัณฑอ่ืนไดสําเร็จ ซ่ึงการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาและใกลชิดกับลูกคามากขึ้น ทําให

ลูกคามีความจงรักภักดีกับตราสินคาของบริษัทมากยิ่งขึ้น 

ธีรพันธ โลหทองคํา  (2547) ความภักดีตอตราสินคาของลูกคาเกิดขึ้นจากหลายปจจัย

รวมกัน ไดแก ความพึงพอใจ ความเช่ือถือและความไววางใจ ความเช่ือมโยงผูกพันกับอารมณ 

การลดทางเลือกและนิสัย และประวัติของบริษัทผูผลิตสินคา 

นิรินธน ลีลากุล (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการรานจําหนาย

กาแฟระดับพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดไมมีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูบริโภคตอการใชบริการรานจําหนายกาแฟระดับพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร 

นวพงษ  ไฝแจคํามูล (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดท่ีรานทรูคอฟฟในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ ปจจัย

สวนบุคคลดานอายุและระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ  

และปจจัยสวนบุคคลดานรายไดมีและไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเทากัน 

เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเบเกอรี่ของผูบริโภค

ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน 

และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุ

ราษฎรธานี  ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

เกรียงศักดิ์ เอ่ียมพุทธรักษ  (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่ม

เพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน  สถานภาพสมรส   และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพดานเหตุผล
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ในการซ้ือ ประเภทของผลิตภัณฑท่ีนิยมซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ  ปริมาณในการซ้ือ  ปริมาตรตอ

หนวยท่ีซ้ือ ชวงเวลาท่ีซ้ือ จํานวนเงินท่ีใชซ้ือ บุคคลท่ีมีบทบาทในการตัดสินใจซ้ือ   แหลง

จําหนายท่ีนิยมซ้ือ และแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับสําหรับการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกันมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําดื่มเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน และ

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ   ราคา   ชองทางจัดจําหนาย   และการสงเสริม

การตลาดท่ีแตกตางกันมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

สุมนา จารุสถาพร (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาเบเกอรี่ กรณีศึกษา 

รานกาโตว เฮาส พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อาชีพ และรายไดไมมีความสัมพันธ

กับรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของรานกาโตว เฮาส แตลักษณะ

ประชากรศาสตรอายุมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเบ

เกอรี่ของรานกาโตว เฮาส และลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดไมมี

ความสัมพันธกับปจจัยการส่ือสารการตลาดดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริม

การขาย และการใชพนักงานขาย 

ฝนทอง  ถ่ินพังงา (2555) ไดศึกษาแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอ

เมซอนในปมน้ํามันปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  อายุ  อาชีพ  

รายไดตอเดือน  ระดับการศึกษา  และสถานภาพการสมรสและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟดาน

เหตุผลหลักในการดื่มกาแฟ ความถ่ีในการดื่มกาแฟ  ราคาของกาแฟท่ีดื่ม   สถานท่ีดื่มกาแฟ 

จํานวนผูใชบริการในรานกาแฟ  และเหตุผลหลักในการเปล่ียนยี่หอกาแฟท่ีดื่มท่ีแตกตางกันไม

มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตท .ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน และสวนประสมทางการตลาดดานราคา  ดานสถานท่ีจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจของ

ผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อริสรา วิริยะวารี (2556) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช

บริการรานกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ามัน  กรณีศึกษากาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้า

มันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา  ผูบริโภคท่ีมีประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช

บริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี  ผูบริโภคท่ีมี

พฤติกรรมการใชบริการดานความถ่ีในการใชบริการและเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ ยกเวน 

รูปแบบของกาแฟสด ประเภทของกาแฟสด รสชาติของกาแฟสด และคาใชจายในการใช
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บริการท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนใน

สถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี  และสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ชองทางการจัดจําหนาย สภาพแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ ยกเวน ดาน

ราคา การสงเสริมการตลาด และบุคลากร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช

บริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี 

กฤษฎา โสมนะพันธุ (2556) ไดศึกษาแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบาน

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ 

สถานภาพ และรายไดตอเดือน  รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานดานจํานวนผู

รวมใชบริการท่ีแตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานการสงเสริมทางการตลาด รวมถึงปจจัยดานความภักดีตอรานอาหารและความไววางใจมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานดานความถ่ีในการใชบริการ คาใชจายเฉล่ียตอครั้ง 

วันท่ีใชบริการ ชวงเวลาท่ีใชบริการ และสถานท่ีท่ีใชบริการ และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร สภาพแวดลอมทางกายภาพ 

และกระบวนการใหบริการไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอก

บานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อัญธิฌา ศิริเจริญ (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเคกภายใตตรา

สินคาของอเมริกา: กรณีศึกษา รานนิวยอรค ชีสเคกท่ีคริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร พบวา ลักษณะ

สวนบุคคลดานเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายไดเฉล่ียตอเดือน และพฤติกรรมการ

บริโภคเคกของรานนิวยอรค ชีสเคกดานความถ่ีโดยเฉล่ียตอสัปดาหในการซ้ือเคก จํานวนเงิน

โดยเฉล่ียท่ีใชซ้ือเคกตอครั้ง ชวงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคก สถานท่ีท่ีนิยมใชรับประทานเคก 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ   /บริโภค เคก และชองทางขอมูลขาวสารท่ีรับทราบ

เกี่ยวกับเคกท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเคกรานนิวยอรค ชีส

เคกแตกตางกัน  แตลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคเคกของราน

นิวยอรค ชีสเคกดานเหตุผลหลักในการเลือกซ้ือเคกและประเภทของเคกท่ีช่ืนชอบท่ีแตกตาง

กันไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน  โดย

ปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับความพึง

พอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคก  
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ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ

แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการราน

กาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งดานการไดรับขาวสารการสงเสริมการขายและดานแนะนําบุคคล

อ่ืนใหมาใชบริการแตกตางกัน ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ

รานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงย่ีหอหนึ่งดานการแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการแตกตางกัน 

ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสและอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการราน

กาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งดานความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานและดานแนะนํา

บุคคลอ่ืนใหมาใชบริการแตกตางกัน สําหรับผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาและรายไดตอบุคคล

แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งในทุกดาน

แตกตางกัน  สําหรับสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด 

และลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมง

ยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานการไดรับขาวสารการสงเสริมการขาย สวนประสมทาง

การตลาดบริการดานผลิตภัณฑ  ชองทางการจัดจําหนาย และกระบวนการมีอิทธิพลตอ

แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

ดานความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงาน และสวนประสมทางการตลาดบริการดาน

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และบุคลากรมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใช

บริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใช

บริการ  

ศิรประภา ฐปนานนท (2557) ไดศึกษาการประเมินความสัมพันธระหวางการสราง

ประสบการณจากแบรนด บุคลิกภาพของแบรนด ความพึงพอใจ และความภักดีตอแบรนด: 

กรณีศึกษา รานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ  พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสวนใหญ 

ไดแก อายุ ระดับการศึกษา   อาชีพ   รายไดตอเดือน  และสถานภาพ ยกเวน เพศ มีผลตอความ

พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร  คาเฟ  แตกตางกัน และการสราง

ประสบการณจากแบรนดสวนใหญ ไดแก รูป สัมผัส และกล่ิน  บุคลิกภาพของแบรนดสวน

นอย ไดแก บุคลิกภาพแบบจริงใจและแบบหาวหาญสามารถพยากรณความพึงพอใจในบริการ

ของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟได   ในขณะท่ีความพึงพอใจในบริการสวนใหญสามารถ

พยากรณความภักดีตอแบรนด “รานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ”  ได 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสัมพันธของ
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ลักษณะประชากรศาสตร พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P และสวนประสมทาง

การตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีมีตอความภักดีในการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ในอําเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 11 

ปบริบูรณขึ้นไปและใชบริการรานเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รวม 385 

ตัวอยาง และและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ MRA ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 83.64 มีอายุระหวาง 16-20 ป  รอย

ละ 42.08 มีสถานภาพโสด  รอยละ 72.47  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.06  มีอาชีพ

เปนพนักงานบริษัทเอกชน/ ธนาคาร  รอยละ 58.96  และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-

20,000 บาท  รอยละ 43.90   

2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานชวงเวลา

ท่ีซ้ือเปนชวงบาย  รอยละ 39.48  ดานคาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือระหวาง  101-200 บาท รอย

ละ 61.56 ดานความถ่ีในการซ้ือระหวาง 5-6 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 44.68  ดานประเภทของ

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีซ้ือเปนพาย  รอยละ 33.51  ดานเหตุผลในการซ้ือเพราะช่ือเสียง รอย

ละ 99.48  เพราะรสชาติ รอยละ 99.22  เพราะความหลากหลายของผลิตภัณฑ รอยละ 99.48 

เพราะโปรแกรมสงเสริมการขาย รอยละ 99.22 เพราะบรรยากาศภายในราน  รอยละ 68.31 

เพราะคุณภาพบริการ   รอยละ 97.40  และเพราะพนักงานมีอัธยาศัยดี รอยละ 95.06  โดยไมใช

เหตุผลเพราะราคาท่ีสมเหตุสมผลและทําเลท่ีตั้ง 

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P 

พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P 

โดยรวมมีคาเฉล่ีย 8.26 โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.84 ตามมาดวย

การสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 8.40 บุคลากร มีคาเฉล่ีย 8.33 ชองทางการจัดจําหนาย  มี

คาเฉล่ีย 8.16 ราคา มีคาเฉล่ีย 8.08 ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย8.04 และกระบวนการ

ใหบริการ มีคาเฉล่ีย 7.96 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P  ดานผลิตภัณฑกับปจจัย

รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่มากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 9.17 ดานราคากับปจจัยราคามีความเหมาะสม

กับคุณภาพและปริมาณมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.74 ดานชองทางการจัดจําหนายกับปจจัยท่ีตั้งอยู

ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน และสถานศึกษามากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.54 ดานการสงเสริมการตลาดกับ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

642 

 

ปจจัยการจัดโปรแกรมสงเสริมการขายมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.81 ดานบุคลากรกับปจจัยพนักงาน

ทํางานประสานกันไดเปนอยางดีมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.72 ดานส่ิงนําเสนอทางกายภาพกับปจจัย

การสรางบรรยากาศท่ีสะอาดและผอนคลายภายในรานมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.52 และดาน

กระบวนการใหบริการกับปจจัยการใหบริการท่ีรวดเร็วมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.46 

4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความภักดีตอตราสินคาเบเกอร่ี S&P  

พบวา กลุมตัวอยางมีความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P โดยรวมมีคาเฉล่ีย 8.46 ซ่ึงมี

ความภักดีในดานการซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา

ยาวนานมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.75 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา อายุ อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P 

ดาน คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือ    ความถ่ีในการซ้ือ  ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ี

ซ้ือ  และเหตุผลในการซ้ือท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน แตเพศ สถานภาพ  ระดับการศึกษา และ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานชวงเวลาท่ีซ้ือท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความภักดี

ตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สําหรับสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ทุก

ดานมีความสัมพันธเชิงลบกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบ

เกอรี่ S&P  ดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  บุคลากร   

และกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แตส่ิงนําเสนอทางกายภาพไมมีความสัมพันธกับความ

ภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

643 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช คานัย ความแตกตาง ผลทดสอบ 

ลักษณะประชากรศาสตร 

เพศ t-test 0.655 
 

ปฏิเสธ 

อายุ F-test 0.000* 4 ยอมรับ 

สถานภาพ F-test 0.515 
 

ปฏิเสธ 

ระดับการศึกษา   F-test 0.376 
 

ปฏิเสธ 

อาชีพ F-test 0.000* 2 ยอมรับ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-test 0.000* 5 ยอมรับ 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P 

ชวงเวลาท่ีซ้ือ F-test 0.080 
 

ปฏิเสธ 

คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือ F-test 0.017* 1 ยอมรับ 

ความถ่ีในการซ้ือ F-test 0.005* 2 ยอมรับ 

ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ท่ีซ้ือ   F-test 0.001* 1 ยอมรับ 

เหตุผลในการซ้ือ t-test 
ส ว น ใ ห ญ

มากกวา 0.05 

 

  
ปฏิเสธ 

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P 

ผลิตภัณฑ MRA 0.000* 
 

ยอมรับ 

ราคา MRA 0.005* 
 

ยอมรับ 

ชองทางการจัดจําหนาย   MRA 0.000* 
 

ยอมรับ 

การสงเสริมการตลาด   MRA 0.000* 
 

ยอมรับ 

บุคลากร MRA 0.000* 
 

ยอมรับ 

ส่ิงนําเสนอทางกายภาพ MRA 0.317 
 

ปฏิเสธ 

กระบวนการใหบริการ MRA 0.002*   ยอมรับ 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางสรุปไดวาตัวแปรอิสระดานลักษณะประชากรศาสตรมี 3 ตัวแปร ไดแก อายุ 

อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน และดานพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

S&Pและสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P สวนใหญมีผลตอ/มีความสัมพันธ

กับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
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อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองผลการศึกษาของภาณุพล เศรษฐพานิช (2552)  

ท่ีพบวา  ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีในดาน

ตางๆ และมีผลตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ในขณะท่ีลักษณะประชากรศาสตร

ดานอาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนมีผลตอสวนประสมทางการตลาดดานราคาและการ

สงเสริมการตลาด แตไมสอดคลองในสวนของลักษณะประชากรศาสตรดานเพศและระดับ

การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุรีในดานตางๆ และมีผลตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ในขณะ

ท่ีลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษามีผลตอสวนประสมทางการตลาดดานราคา 

สถานท่ี และการสงเสริมการตลาด  นิรินธน ลีลากุล (2552) ท่ีพบวาลักษณะประชากรศาสตร

ดานเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภค

ตอการใชบริการรานจําหนายกาแฟระดับพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองใน

สวนของลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดไมมีผลตอพฤติกรรมและความพึง

พอใจของผูบริโภคตอการใชบริการรานจําหนายกาแฟระดับพรีเม่ียมในเขตกรุงเทพมหานคร  

นวพงษ  ไฝแจคํามูล (2552) ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟสดท่ีรานทรูคอฟฟในเขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภคสวนใหญ ปจจัยสวน

บุคคลดานระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ  และปจจัย

สวนบุคคลดานรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค แตไมสอดคลองในสวนของ

ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคล

ดานอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ  และปจจัยสวนบุคคลดาน

รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค  สุมนา จารุสถาพร (2554) ท่ีพบวาลักษณะ

ประชากรศาสตรดานเพศไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเบเกอรี่ของรานกาโตว เฮาสและไมมีความสัมพันธกับปจจัยการส่ือสารการตลาดดานตางๆ 

ในขณะท่ีลักษณะประชากรศาสตรอายุมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของรานกาโตว  เฮาส   แตไมสอดคลองในสวนของลักษณะ

ประชากรศาสตรดานอาชีพและรายไดไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจซ้ือเบเกอรี่ของรานกาโตว เฮาส แตลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และ

รายไดไมมีความสัมพันธกับปจจัยการส่ือสารการตลาดดานตางๆ  ฝนทอง  ถ่ินพังงา (2555)  ท่ี

พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ  ระดับการศึกษา  และสถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันไมมี

อิทธิพลตอแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตท  .ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน แตไมสอดคลองในสวนของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  อาชีพ  

และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการราน

กาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตท .ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน   ศิรประภา ฐปนานนท 

(2557) ท่ีพบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ  อาชีพ  และรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอความ

พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ แตกตางกัน และเพศไมมีผลตอความ

พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ แตกตางกัน  แตไมมีความสอดคลอง

กันในสวนของปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอความ

พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ แตกตางกัน อัญธิฌา ศิริเจริญ (2556)  

ท่ีพบวาพฤติกรรมการบริโภคเคกของรานนิวยอรค ชีสเคกดานความถ่ีโดยเฉล่ียตอสัปดาหใน

การซ้ือเคกและจํานวนเงินโดยเฉล่ียท่ีใชซ้ือเคกตอครั้งท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ของผูบริโภคท่ีมีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน  แตไมสอดคลองในสวนของ

พฤติกรรมการบริโภคเคกของรานนิวยอรค ชีสเคกดานชวงเวลาท่ีนิยมรับประทานเคกท่ี

แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน  

และดานเหตุผลหลักในการเลือกซ้ือเคกและประเภทของเคกท่ีช่ืนชอบท่ีแตกตางกันไมมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน   กฤษฎา 

โสมนะพันธุ (2556)  ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสภาพแวดลอมทาง

กายภาพไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตไมสอดคลองในสวนของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร และกระบวนการใหบริการไม

มีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553) ท่ีพบวาปจจัยทางการตลาด
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ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการ

ใหบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี แตไม

สอดคลองในสวนของปจจัยทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ท่ีพบวาสวน

ประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอแนวโนม

พฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานการ

ไดรับขาวสารการสงเสริมการขาย สวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ  ชอง

ทางการจัดจําหนาย และกระบวนการมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟ

สด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานความพึงพอใจตอการใหบริการของ

พนักงาน และสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 

และบุคลากรมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่ง

ในเขตกรุงเทพมหานครดานแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการ แตไมสอดคลองในสวนของสวน

ประสมทางการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใช

บริการรานกาแฟสด 24 ช่ัวโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานการไดรับขาวสารการ

สงเสริมการขาย  เกรียงศักดิ์ เอ่ียมพุทธรักษ  (2553)  ท่ีพบวาสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ   ราคา   ชองทางจัดจําหนาย   และการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกนั  

และอริสรา วิริยะวารี (2556) ท่ีพบวาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัด

จําหนาย และกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการ

รานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี แตไมมีความ

สอดคลองกันในสวนของสวนประสมทางการตลาดดานสภาพแวดลอมทางกายภาพมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานี

บริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี และสวนประสมทางการตลาดดานราคา การสงเสริม

การตลาด และบุคลากรไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการรานกาแฟ

คาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี 

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาบงช้ีวาสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ใน 

5 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร และส่ิง
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นําเสนอทางกายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ 

S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กลาวคือ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเบ

เกอรี่ S&P การใชเครื่องมือส่ือสารทางการตลาดอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ

แมแตการมุงเนนดานการออกแบบตกแตงบรรยากาศภายในรานใหดึงดูดในการใชบริการ จะ

ไมทําใหความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P เพ่ิมขึ้น แตกลับจะลดลงแทน ซ่ึง

เปนผลมาจากความเขมขนทางแขงขันท้ังจากคูแขงขันรายเดิมและรายใหมภายใตความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปดชองทางใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ถึงแมผลิตภัณฑเบเกอรี่ 

S&P จะมีคุณภาพดีและมีช่ือเสียงมายาวนาน แตเม่ือมีผลิตภัณฑเบเกอรี่ภายใตตราสินคาใหมๆ 

ท่ีมีรสชาติอรอยใกลเคียงกันแตราคาถูกกวา ยอมทําใหเกิดตนทุนการเปล่ียนการใชสินคาแก

ผูบริโภคได ความภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P จึงลดลงและไมสามารถชวย

ปองกันคูแขงขันและไมทําใหลูกคาสมัครใจจายเงินเพ่ิมขึ้นไดตามทฤษฎีเกี่ยวกับความภกัดขีอง

ลูกคาท่ีมีตราสินคาสามารถสรางความไดเปรียบ (วรารัตน สันติวงษ, 2549) 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. ลักษณะประชากรศาสตร 

ผลการศึกษาบงช้ีวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดมีอิทธิพลตอ

ความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีท่ีมีตอตราสินคา S&P ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดตางๆ ไดแก แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541อางถึงในสรวีย วิศวชัยวัฒน

และ ไกรชิต สุตะเมือง, 2554) ท่ีกลาวไววาอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ

ความตองการสินคาและบริการท่ีแตกตางกัน ทางรานเบเกอรี่ S&P จึงสามารถนํา 3 ตัวแปรนี้มา

ใชเปนเกณฑในการแบงสวนทางการตลาดและการกําหนดกลุมเปาหมายได โดยกลุมเปาหมาย

หลักท่ีสําคัญควรมีคุณลักษณะดานอายุระหวาง 11-20 ป  เปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได

เฉล่ียตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา ซ่ึงมีแนวโนมของระดับความภักดีตอตราสินคารานเบ

เกอรี่ S&P สูงกวากลุมผูบริโภคอ่ืน ถึงแมกลุมผูบริโภคดังกลาวจะมีอายุนอและยังไมได

ประกอบอาชีพสรางรายไดก็ตาม 

2. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P 

ผลการศึกษาบงช้ีวาพฤติกรรมศาสตรสวนใหญมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริโภคใน

อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีท่ีมีตอตราสินคา S&P ทางรานเบเกอรี่ S&P จึงสามารถนําตัวแปร

ดังกลาว ยกเวน ดานชวงเวลาท่ีซ้ือ  มารวมใชเปนเกณฑการแบงสวนทางการตลาดและการ

กําหนดกลุมเปาหมายไดเชนกัน  ซ่ึงทําใหเขาใจถึงความตองการท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของ
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พฤติกรรมการซ้ือและสามารถนําเสนอคุณคาผานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสอดคลอง

กับความตองการของกลุมผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอร่ี S&P  

ผลการศึกษาบงช้ีวาสวนประสมทางการตลาดสวนใหญมีความสัมพันธกับความภักดี

ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีตอตราสินคาของ S&P ยกเวน ส่ิงนําเสนอทาง

กายภาพ  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมักใชบริการจากการซ้ือสินคา

และนํากลับแทนการนั่งรับประทานอยูภายในราน จึงทําใหไมใหความสําคัญตองการจัดสรร

และตกแตงพ้ืนท่ีและบรรยากาศ อยางไรก็ตาม  สวนประสมทางการตลาดทุกมิติยังมี

ความสําคัญ ทางรานเบเกอรี่ S&P จึงควรใหความสําคัญครบทุกมิติ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวีระรัตน กิจเลิศไพโรจน (2547) ท่ีกลาวไววาสวนประสมทาง

การตลาดแบบดั้งเดิมท่ีมี 4 มิติไมเพียงพอในธุรกิจบริการ จึงตองเพ่ิมอีก 3 มิติ รวมเปน 7 มิติ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการจนทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพของบริการและเกิดความ

พึงพอใจกลายเปนความภักดีตอตราสินคาในท่ีสุด ซ่ึงจะเปนความไดเปรียบทางการแขงขันของ

รานในระยะยาวได 

ซ่ึงทางรานควรเอาใจใสเปนพิเศษเกี่ยวกับปจจัยดานรสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ การ

กําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ท่ีตั้งอยูใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน และ

สถานศึกษาของกลุมเปาหมาย การจัดโปรแกรมสงเสริมการขายเพ่ือจูงใจปริมาณการซ้ือ  

ศักยภาพของพนักงานในการทํางานท่ีประสานกันไดเปนอยางดี การสรางบรรยากาศท่ีสะอาด

และผอนคลายภายในราน  และการใหบริการท่ีรวดเร็ว เพ่ือมีสวนชวยสงเสริมระดับความภักดี

ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา S&P  ทําใหเกิดการซ้ือและบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ได

อยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานตอไป  

4. ความภักดีตอตราสินคา 

การศึกษาในครั้งนี้เปนอีกบทพิสูจนท่ีสําคัญท่ีบงช้ีวาการมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ปจจัยทางการตลาดยังอาจไมสามารถชวยรักษาความภักดีตอตราสินคาได ซ่ึงอาจมีสาเหตุมา

จากการใชสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการท้ัง 7 ดานยังผสมผสานไมสอดคลอง

กันอยางมีประสิทธิผลเพียงพอตามทฤษฎีท่ีอางไวตาม Kotler and Armstrong (1997)  จึงทําให

ความสัมพันธหรือความใกลชิดกับลูกคานอยลงดังเชนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความภักดีตอตรา

สินคาตามวรารัตน สันติวงษ (2549) จึงเปดโอกาสใหคูแขงขันเขาถึงกลุมลูกคาไดและลูกคามี

โอกาสไดทดลองสินคาของคูแขงขันจนเกิดการเปรียบเทียบและเปล่ียนการใชสินคาภายใตตรา

สินคาอ่ืนในท่ีสุดแทน ผูประกอบการเบเกอรี่ S&P จึงควรตองเอาใจใสตอสวนประสมทาง
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การตลาดทุกดานอยางลงตัวเพ่ือรักษาความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคาไดอยางตอเนื่องและ

ยังคงสามารถรักษาความภักดีท่ีมีตอตราสินคาไวไดอยางยั่งยืนตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังตอไป  

1. ผลการศึกษาบงช้ีวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ สถานภาพ และระดับ

การศึกษา และพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาไมมีอิทธิพลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ 

S&Pของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีตอตราสินคา S&P ตลอดจนส่ิงนําเสนอทาง

กายภาพท่ีไมมีความสัมพันธตอกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดตางๆ ยกตัวอยางเชนแนวคิด

ของพรทิพย วรกิจโภคทร (2530 อางถึงในอนุสรณ  กาญจนอุปถัมภ, 2556) ท่ีกลาวไววา

ผูบริโภคท่ีสถานภาพมักมีการรับรูและพฤติกรรมการซ้ือและบริโภคท่ีแตกตางกัน ในการศึกษา

ครั้งตอไปในอนาคตจึงควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวเพ่ิมเติมเพ่ือนาํผล

การศึกษามาทําการเปรียบเทียบ รวมถึงการทบทวนศึกษาความสัมพันธเชิงลบของสวนประสม

ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และบุคลากรท่ีมี

ตอความภักดีของผูบริโภคตอตราสินคา S&P ซํ้า  ซ่ึงมีความไมสอดคลองกับหลักเกณฑ

พ้ืนฐานท่ีวาเม่ือผูบริโภคไดรับการตอบสนองทําใหเกิดความพึงพอใจแลวมักเกิดความภักดี

ตามมา โดยสอดคลองกับแนวคิดของธีรพันธ โลหทองคํา  (2547) ท่ีกลาวไววาความภักดีของ

ลูกคาเปนความผูกพันท่ีมีตอตราสินคาบนพ้ืนฐานของทัศนคติความชอบ 

2. ควรทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ    นอกเหนือจากตัวแปรท่ีเลือกทําการศึกษาในครั้งนี้

เพ่ิมเติม ท้ังตัวแปรท่ีเปนปจจัยภายนอกท่ีควบคุมไมไดและตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับตราสินคา 

ไดแก การสรางประสบการณจากตราสินคาผานสัมผัสท้ัง 5 คือ รูป รส สัมผัส เสียง และกล่ิน  

บุคลิกภาพของตราสินคาท้ัง 5 คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบนาตื่นเตน บุคลิกภาพ

แบบผูมีความสามารถ บุคลิกภาพแบบหรูหรา และบุคลิกภาพแบบหาวหาญ และภาพลักษณ

ของตราสินคาท่ีเปนองคประกอบหนึ่งของคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) เชนเดียวกันกับ

ความภักดีตอตราสินคา  ตลอดจนการพิจารณาเลือกใชเครื่องวิจัยอ่ืนท่ีเหมาะสมควบคูกัน 

ไดแก งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตุการณหรือสัมภาษณชิงลึกเพ่ือใหไดขอบเขตทางการ

ศึกษาท่ีกวางขวางและเปนประโยชนในเชิงลึกมากขึ้น  

3. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูบริโภคในจังหวัดอ่ืนเพ่ือให

ไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายท่ีสามารถนํามาใชเปรียบเทียบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของ

ผูบริโภคในหลากหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเปนประโยชนทางการศึกษามากขึ้น 
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4. ควรทําการศึกษาทบทวนเปนระยะเพ่ือรักษาความทันสมัยของงานวิจัยสอดคลองกบั

สถานการณปจจุบันมากท่ีสุดและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง

ตอเนื่องและตลอดไป 
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ความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสนิใจซ้ือกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของที่

ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธาน ี

THE RELATIONSHIP BETWEEN BUYING BEHAVIOR AND THE PROCESS OF 

TRAVELER’S DECISION MAKING TO PURCHASE A SOUVENIR IN 

UDONTHANI PROVINCE 

นางสาวกชพร  สวาง และนางสาวปณิฏฐา  พรรณวิเชียร 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซ้ือกับ

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงประกอบดวย

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานี ดานกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ ลักษณะความตองการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 ตัวอยาง ใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย

การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติทดสอบไค-

สแควรเพ่ือทดสอบความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานี ดาน

ประเภทผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีเลือกซ้ือ สวนใหญซ้ือของท่ีระลึกประเภทสินคาประเภทเส้ือผา 

รองเทา รองลงมาไดแก พวงกุญแจ ดานเหตุผลในการเลือกซ้ือของท่ีระลึก นักทองเท่ียวสวน

ใหญตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพราะซ้ือเพ่ือนําไปเปนของขวัญใหแกคนรูจกั

ตามเทศกาลตางๆ ดานจํานวนครั้งท่ีเคยซ้ือ นักทองเท่ียวมีความถ่ีในการเลือกซ้ือสินคาของท่ี

ระลึกของจังหวัดอุดรธานี 1 ช้ินตอครั้ง โดยในแตละครั้งจะมีการใชจายเพ่ือซ้ือสินคาของท่ี

ระลึกประมาณ 501 – 1,000 บาท ดานแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ นักทองเท่ียวสวนใหญทราบ

ถึงขอมูลสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีจากเพ่ือนแนะนํา ดานสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีนั้น นักทองเท่ียวเลือกซ้ือของท่ีระลึกจาก

หางสรรพสินคาเซนทรัล พลาซา อุดรธานี เนื่องจากมีสถานท่ีในการจอดรถท่ีสะดวกสบายและ

มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ทําใหงายตอการหาสินคาท่ีตองการ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี มี

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือดานการตระหนักถึงปญหา สวนใหญนักทองเท่ียวซ้ือสินคาของ

ท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพ่ือนําไปเปนของขวัญตามเทศกาลตางๆ ดานการคนหาขอมูล

ขาวสาร นักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของ
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จังหวัดอุดรธานีจากเพ่ือนมากอน ดานการประเมินทางเลือก นักทองเท่ียวท่ีมาซ้ือสินคาของท่ี

ระลึกในจังหวัดอุดรธานีเห็นวาเห็นวาสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานี มีรูปแบบและ

สีสันสวยงาม ดานการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีนั้น นักทองเท่ียวเปนผู

ตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตัวเองเปนหลัก ดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ นักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีคิดวาจะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีอีก 

และนักทองเท่ียวคิดวาจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนไดรูจักและซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัด

อุดรธานี 

คําสําคัญ: การตัดสินใจซ้ือ  พฤติกรรมการซ้ือ ของท่ีระลึก 

 

Abstract 

The purpose of this research was to examine the relationship between buying 

behavior and the process of traveler’s decision making to purchase a souvenir in Udonthani 

province. The study and use quantitative data means of questionnaires from 400 tourist who 

visit and purchase souvenir in Udonthani by selecting the accidental sampling. Data were 

analyzed by using descriptive statistics include frequency, percentage, mean, standard 

deviation. Statistics and chi-square to examine the relationship of the study showed that. 

Behavior of tourist who visit and purchase souvenir in Udonthani. Most of type of 

souvenir was clothing and shoes. The second was key chain. The reason for buying was 

giving for gift for the family and friend. Most of respondent purchase 1 souvenir per month 

by spending money 501 – 1,000 Baht per time. The source of information that tourism inform 

from their friend. The place that most of tourism shopping was Central Plaza Udonthani 

because there are lots of parking area and they put the souvenir on shelf by separate in each 

category to easy to seek.    

Decision making process of tourism who visit and purchase souvenir in Udonthani. 

The dicision making process in awareness of problem was most of tourist purchase souvenir 

for the gift in each occasion. In searching of information, tourism can obtain information 

from friend who have purchased souvenir before.  In alternative assessment, tourism who 

visit and purchase souvenir in Udonthani was purchase the souvenir that have colorful and 

well design. For buying decision, the influencer for make decision was the buyer. The 

behavior after purchase, tourism who visit and purchase souvenir in Udonthani expect to 
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recommended it to others to know more Udonthani’s souvenir that means they was satisfy 

and think that will continue to purchase souvenir from Udonthani. 

Keywords: Decision Making to Purchase,  Buying Behavior,  Souvenir  

บทนํา 

การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เพราะสรางรายไดมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศ 

เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี เปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพท้ังในดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจการคา

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปนประตูของภูมิภาคอินโดจีน ทําใหมีนักทองเท่ียว

เดินทางมาทองเท่ียวท่ีจังหวัดอุดรธานีเปนจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2552 มีนักทองเท่ียวมา

เท่ียวจังหวัดอุดรธานี เปนจํานวน 1,791,997 คน และในป พ.ศ. 2553 มีนักทองเท่ียวมาเท่ียว

จังหวัดอุดรธานี เพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 2,216,739 คน ซ่ึงคิดเปนจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น

ระหวางปเปนจํานวน 424,742 คน หรือรอยละ 23.70% (แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ป พ.ศ. 

2557 – 2556) จะเห็นไดจากการลงทุนของกลุมนักธุรกิจภาคบริการ ท้ังในสวนกลางและสวน

ทองถ่ิน เชน หางสรรพสินคาตางๆ เกิดขึ้นอยางตอเนื่องมีโรงแรมท่ีพักใหมๆ เกิดขึ้น เพ่ือ

รองรับภาคการลงทุนทางดานการทองเท่ียว และดวยจังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนท่ีใกลกับเมืองหลวง

ของ สปป.ลาว ท่ีคับคั่งไปดวยนักลงทุนท้ังในกลุมลาวโพนทะเล (ชาวลาวท่ีไปตั้งถ่ินฐานใน

ตางประเทศและกลับมาลงทุนใน สปป.ลาว) และกลุมชาวจีนในประเทศลาว ทําใหจังหวัด

อุดรธานีกลาย เปนแหลงชอปปง ทองเท่ียว และซ้ือสินคาระหวางกันทําใหมีเม็ดเงินหมุนเวียน

ในระบบนี้จํานวนมหาศาล 

หากคํานวณสัดสวนคาใชจายสําหรับการเดินทางของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว

ตางประเทศจะพบวา มีการใชจายในหมวดของการซ้ือสินคาและของท่ีระลึกเปนลําดับตนๆ 

โดยแบงเปน 3 หมวดหลัก ไดแก คาท่ีพัก คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาซ้ือสินคาและของท่ี

ระลึก โดยนักทองเท่ียวชาวไทยจะมีสัดสวนของคาใชจายท้ัง 3 หมวด เปนจํานวนรอยละ 

20.30, 34.10 และ 18.70 ตามลําดับ สําหรับนักทองเท่ียวตางชาติ จะมีสัดสวนของคาใชจายท้ัง 3 

หมวด เปนจํานวนรอยละ 26.90, 27.20 และ 21.70 ตามลําดับ (สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ป พ.ศ. 2554) ในปจจุบันการมอบของท่ี

ระลึกใหแกกันนั้นเปนการแสดงถึงการเปนเกียรติในวาระและโอกาสตางๆ ท่ีผูใหมีตอผูรับ 

โดยของท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศใน

จังหวัดอุดรธานีไดแก ผลิตภัณฑหัตถกรรม ผลิตภัณฑส่ิงทอ ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา สินคา

สําเร็จรูป 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัด

อุดรธานี 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวใน

จังหวัดอุดรธาน ี

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของท่ี

ระลึกของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการซ้ือกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 

  กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาในเรื่องความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

กับพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี ไดแกนักทองเท่ียวท่ีมา

ทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

 กลุมตัวอยาง 

ขนาดของกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง ในการสุมตัวอยางจะใชการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของตาราง

สําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE ท่ีกําหนดวาประชากรมากกวา 

100,000 คน (Taro Yamane, Elementary Sampling Theory, 1967, p.398) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 

95% ตองใชกลุมตัวอยางมาทําการวิจัยอยางนอย 398 คน (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) ซ่ึงใน

การศึกษาครั้งนี้ทําการเลือกกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 400 คน ซ่ึงจะเปนขนาดท่ีสามารถใช

เปนตัวแทนของนักทองเท่ียวท่ีซ้ือของท่ีระลึกจากจังหวัดอุดรธานีไดอยางพอเพียงและ

เหมาะสม 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ไดสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัด

อุดรธานี แลวนํามาสรางเปนขอคําถามเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหตอไป ดวย

การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง  

การวิเคราะหทางสถิติ 

ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดโดยแสดงความถ่ี (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 
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นอกจากนั้นยังวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวใน

จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวยขอมูลดาน ประเภทสินคาของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวเลือกซ้ือ 

เหตุผลในการเลือกซ้ือ จํานวนครั้งท่ีซ้ือ จํานวนเงินโดยเฉล่ียท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกตอครั้ง 

แหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ และสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัด

อุดรธานี และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี และสวนสุดทายไดแกการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย

สวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัด

อุดรธานี และความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการซ้ือกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี ดวยการใชสถิติ X2 test for 

Independent โดยดูน้ําหนักความสัมพันธจากคา C (Contingency coefficient) ซ่ึงคาท่ีไดจะตอง

อยูระหวาง 0 ≤ C ≤ 1 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการดําเนินงานวิจัย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียว 

- เพศ       -รายไดตอ 

- อาย ุ        เดือน 

-   สถานภาพสมรส    -อาชีพ
  

- ระดับการศึกษา 

 

 

 

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

ของท่ีระลึก 

พฤติกรรมการซื้อของท่ีระลึก 

 

 

 

- ประเภทผลิตภัณฑของท่ีระลึก 

- เหตุผลในการเลอืกซือ้ของท่ี

ระลึก 

- จํานวนครั้งท่ีซื้อ 

- แหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ 

- สถานท่ีท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑของ

 

 

ความสัมพันธ 

- การตระหนักถึงปญหา 

- การคนหาขอมูลขาวสาร 

- การประเมินทางเลือก 

- การตัดสินใจซื้อ 

- พฤติกรรมหลังการซื้อ 
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ผลการวิจัย 

  ขอมูลดานประชากรของกลุมตัวอยาง 

จากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงจํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 

62.00 และเปนเพศชาย จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 ตามลําดับ โดยมีอายุระหวาง 21 - 

29 ป คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมา มีอายุระหวาง 30 – 39 ป และมีสถานภาพโสด คิดเปนรอย

ละ 59.57 รองลงมามีสถานภาพแตงงานแลว คิดเปนรอยละ 38.25 มีสถานภาพหยาราง คิดเปน

รอยละ 1.50 และมีสถานภาพแยกกันอยู คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมามีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 16.25 ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 25.50 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานรัฐบาล/

รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 21.75 สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือนนั้น สวนใหญแลวผูตอบ

แบบสอบถามมีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.00 รองลงมามีรายได

เฉล่ียตอเดือนมากกวา 25,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 19.50 

 

ขอมูลเกี่ยวดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซ้ือสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวา สินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานี

ท่ีนักทองเท่ียวเลือกซ้ือมากท่ีสุดไดแก สินคาประเภทเส้ือผา รองเทา รองลงมาไดแก พวงกุญแจ 

โดยสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีท่ีใชจายเงินในการซ้ือมากท่ีสุด คือ สินคาประเภท

เส้ือผา รองเทา จํานน 144 คน รองลงมาไดแก เครื่องตกแตงบาน จํานวน 63 คน และสวนใหญ

มีคาใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีตอครั้ง 501 – 1,000 บาท จํานวน 93 

คน รองลงมานักทองเท่ียวใชเงินสําหรับการซ้ือสินคาของท่ีระลึกเปนจํานวนเงิน 1,001-1,500 

บาทจํานวน 82 คน โดยเฉล่ียนักทองเท่ียวสวนใหญซ้ือสินคาของท่ีระลึก1ครั้งตอเดือน จํานวน 

1 ช้ินตอครั้ง เปนจํานวน 194 คน กลุมตัวอยางสวนใหญมักจะเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกเพราะ

นําไปเปนของขวัญตามเทศกาลตางๆ โดยเฉพาะของขวัญวันเกิดจํานวน 182 คน รองลงมา

ไดแก ซ้ือในโอกาสปใหมเปนจํานวน 144 คนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

สินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานี คือ ตัวนักทองเท่ียวเอง รองลงมาคือ เพ่ือน และสมาชิก

ในครอบครัวสวนใหญท่ีทราบถึงขอมูลสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีจากเพ่ือนแนะนํา 

รองลงมาคือ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เว็บไซตตางๆ, คนในครอบครัวแนะนํา, โทรทัศน และปาย

นิทรรศการ OTOP ตามลําดับ  
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ขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี  

  นักทองเท่ียวท่ีเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกโดย ดานการตระหนักถึงปญหาคือ สวนใหญซ้ือสินคาของ

ท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีเพ่ือนําไปเปนของขวัญตามเทศกาลตางๆ คิดเปนรอยละ 51.00 

แหลงขอมูลขาวสารท่ีนักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีใชในการสอบถาม

หรือหาขอมูลท่ีสําคัญไดแก สอบถามเพ่ือน คิดเปนรอยละ 40.75 รองลงมาคือ สืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ตหรือเว็บไซตตางๆ คิดเปนรอยละ 17.25 ในสวนของการประเมินทางเลือกนั้น 

นักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีมีความคิดเห็นวา สําหรับรูปลักษณ

ผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีใหความสําคัญมากนั้นจะมีลักษณะ

สีสันสวยงาม มีสินคาหลายระดับราคาและคุณภาพใหเลือก มีรูปลักษณทันสมัย บรรจุภัณฑ

สวยงาม พกพางาย สะดวก เปนสินคาหัตถกรรม มีเอกลักษณเฉพาะของทองถ่ิน ไดรับรางวัล 

OTOP สามารถใชงานไดในชีวิตประจําวัน และมีตรายี่หอเปนท่ีรูจัก นักทองเท่ียวยังไดใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับราคาของท่ีระลึกนั้นจะตองมีราคาถูก มีปายราคาบอกชัดเจน สามารถตอรอง

ราคาได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และนักทองเท่ียวสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตได ท้ังนี้

ในสวนของสถานท่ีจัดจําหนายสินคาของท่ีระลึกนั้น นักทองเท่ียวไดใหความคิดเห็นวาควรจะ

มีสถานท่ีขายสินคาท่ีสะอาดกวางขวาง มีท่ีจอดรถสะดวกสบาย พอคาแมคามีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 

รานคาควรมีการจัดวางสินคาใหเปนหมวดหมูเพ่ือสะดวกในการคนหา มีชองทางในการส่ังซ้ือ

ท่ีหลากหลาย และควรมีบริการสงสินคาใหถึงบาน สําหรับกิจกรรมในการสงเสริมการตลาดท่ี

นักทองเท่ียวนิยมในการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีไดแก การมีของแถมให 

มีบรรจุภัณฑท่ีออกแบบเปนพิเศษสําหรับเทศกาลตางๆ มีสวนลดหากซ้ือสินคาในปริมาณมาก 

มีบริการหลังการขาย มีบริการใหเปล่ียนสินคาคืนไดหากสินคามีปญหา มีการลดราคาในชวง

เทศกาลสําคัญ และมีการลดราคาใหแกลูกคาท่ีซ้ือสินคาเปนประจํา ดานการตัดสินใจซ้ือ 

นักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีการตัดสินใจซ้ือโดยมีตนเองเปน

ผูทําการตัดสินใจซ้ือ โดยคิดเปนรอยละ 66.50 หรือ 266 คน และตัดสินใจซ้ือเม่ือตองการนําไป

เปนของขวัญแกคนรูจักในเทศกาลตางๆ โดยเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกจากสินคาท่ีเคยมีการซ้ือ

ไปแลว ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือนั้น นักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานี

คิดวาจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกท่ีจังหวัดอุดรธานี และหากลับมาทองเท่ียว

ท่ีจังหวัดอุดรธานีอีกก็จะซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีกลับไปเชนกัน 

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายได พบวา นักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีซ่ึงมี
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ขอมูลท่ัวไปดานปจจัยสวนบุคคลตางกันไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานี ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีดานการตระหนักถึงปญหา การ

คนหาขอมูลขาวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ แต

พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ี

ระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีดานการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลขาวสาร 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ  

  ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือกับกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีในดานเหตุผลในการเลือกซ้ือ ดานจํานวน

ครั้งท่ีเคยซ้ือ ดานแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ และดานสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีพบวา นักทองเท่ียวเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกมีพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานี ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบวา พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของ

ท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีดานประเภทผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึกท่ี

นักทองเท่ียวเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีในดานการตระหนักถึงปญหา การคนหา

ขาวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ แหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ และพฤติกรรม

ภายหลังการซ้ือ แตพบวาพฤติกรรมในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัด

อุดรธานีดานจํานวนครั้งท่ีเคยซ้ือ ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ี

ระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีดานการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลขาวสาร 

การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  

 

อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการซ้ือสินคาของ

ท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานี ในดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก

ของจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธในระดับต่ํากับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึก

ของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ในดานเหตุผลในการเลือกซ้ือของท่ีระลึก นักทองเท่ียวสวนใหญตัดสินใจ

ซ้ือของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพราะซ้ือเพ่ือนําไปเปนของขวัญใหแกคนรูจักตามเทศกาล

ตางๆ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา แกวเนตร (2545) ทําการคาควาแบบอิสระปจจัย
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ในการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมพ้ืนบานของนักทองเท่ียวชาวไทย 

กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม ในเรื่องพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมพ้ืนบานนั้น สวนใหญ

เดินทางเพ่ือเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกเนื่องจากเปนสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานและนําไปใช

สวนตัวมากกวานําไปเปนของฝาก ดานแหลงขอมูลขาวสารท่ีไดรับ นักทองเท่ียวสวนใหญ

ทราบถึงขอมูลสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีจากเพ่ือนแนะนํา ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พูลศิริ กลายสุข (2554) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา

กลุมของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเรื่องการรูจัก

หรือทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาของกลุมของท่ีระลึกมักจะทราบจากเพ่ือนแนะนํา  

กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี มี

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือดานการตระหนักถึงปญหา สวนใหญนักทองเท่ียวซ้ือสินคาของ

ท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพ่ือนําไปเปนของขวัญตามเทศกาลตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กฤษดากร เศรษฐเสถียร (2554) ทําการคนควาแบบอิสระ เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม ในเรื่องการเลือกซ้ือของท่ี

ระลึกเพ่ือนําไปใหคนในครอบครัวและคนรูจักเพ่ือเปนของขวัญตามเทศกาลตางๆ ดานการ

คนหาขอมูลขาวสาร นักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการเลือกซ้ือสินคาของ

ท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีจากเพ่ือนมากอน ดานการประเมินทางเลือก นักทองเท่ียวท่ีมาซ้ือ

สินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีเห็นวาเห็นวาสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานี มี

รูปแบบและสีสันสวยงาม ดานการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานีนั้น 

นักทองเท่ียวเปนผูตัดสินใจเลือกซ้ือดวยตัวเองเปนหลัก ดานพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

นักทองเท่ียวท่ีซ้ือสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีคิดวาจะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก

ของจังหวัดอุดรธานีอีก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พูลศิริ กลายสุข (2554) ทําการศึกษา

พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคากลุมของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ในเรื่องผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินคากลุมของท่ีระลึกท่ี

ถนนคนเดินสวนใหญคือตัวเอง มีความคิดเห็นวาจะกลับมาเลือกซ้ือสินคากลุมของท่ีระลึก บน

ถนนคนเดินอีกและจะแนะนําบุคคลอ่ืนๆใหเลือกซ้ือสินคากลุมของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน

ตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดหวังวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รานคาท่ีขาย

สินคาของท่ีระลึกใหแกนักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

1. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานปจจัยสวนบุคคลดาน

อาชีพ มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวในจังหวัด

อุดรธานีมีความสัมพันธกันทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากประเด็นดังกลาวเปนแนวทางท่ี

ผูประกอบการและรานคาท่ีขายของท่ีระลึกในจังหวัดอุดรธานีใหความสําคัญกับผูผลิตสินคา

ของท่ีระลึกจะใหความสําคัญในการปรับปรุงสินคาของท่ีระลึกดานรูปแบบ สีสัน การออกแบบ

ท่ีทันสมัย การสรางสรรคใหมีผลิตภัณฑหลายรูปแบบเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

ไดมากขึ้น มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของของท่ีระลึก มีเอกลักษณประจําทองถ่ิน 

เพราะในปจจุบันสินคาของท่ีระลึกมีการแขงขันสูงขึ้น เพ่ือใหเปนของท่ีระลึกท่ีขึ้นช่ือของ

จังหวัด 

2. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของ

นักทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีดานเหตุผลในการเลือกซ้ือ และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือสินคาของท่ี

ระลึก กับกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ

กันทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากประเด็นดังกลาวจะเปนแนวทางท่ีผูผลิตหรือผูประกอบการขาย

สินคาของท่ีระลึกใหความสําคัญในการพัฒนาดานการตลาดใหแกสินคาของท่ีระลึกใหมากขึ้น 

ไมวาจะเปนดานรูปลักษณ บรรจุภัณฑ ราคา ความสะอาด กวางขวางของสถานท่ีจําหนาย 

สถานท่ีจอดรถ การใหสวนลดการคาเพ่ือกระตุนยอดขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ 

เชน แผนพับ รวมไปถึงการขนสงสินคา และการใหบริการหลังการขาย 
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Management and Customer Satisfaction Factors Effect on Customer Loyalty of 

Serviced Aapartments at Sriracha in Chonburi 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความ

จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (2) ศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของลูกคาท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (4) ศึกษา

การบริหารประสบการณลูกคาท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตใน

อําเภอศรีราชา (5) ศึกษาการบริหารประสบการณลูกคาท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (6) ศึกษาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาท่ีมีผลตอ

ความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (7)  ศึกษาการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคาท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรี

ราชา และสุดทาย (8)เสนอโมเดลปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคาท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา ประเภทของการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสมผสาน

ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยคุณภาพ (Qualitative 

Research) สําหรับกลุมตัวอยางคือชาวตางประเทศผูท่ีพักอยางนอย 2 วันในเซอรวิสอะพารต

เมนตท่ีมีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไปในอําเภอศรีราชา มีขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

เชิงปริมาณครั้งนี้ 400 ตัวอยาง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน และคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95 ใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติอางอิง ไดแก คาสหสัมพันธ คาตรวจสอบ
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ความสัมพันธของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy คาตรวจสอบ

ความสัมพันธของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบวาคุณภาพการบริการมีความสัมพันธทางตรงตอ

ความจงรักภักดีของลูกคา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอความพึง

พอใจของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธรวมทิศทางบวกตอความจงรักภักดี

ของลูกคา การบริหารประสบการณลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอความ

จงรักภักดีของลูกคา การบริหารประสบการณลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอ

ความพึงพอใจของลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวก

ตอความจงรักภักดีของลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศ

ทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา และผลการศึกษาโมเดลพบวาปจจัยท่ีสงผลตอความ

จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา ประกอบดวย คุณภาพการบริการ 

การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา 

ท้ังนี้ไดสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

คําสําคัญ  : คุณภาพการบริการ  การบริหารประสบการณลูกคา  ความพึงพอใจของลูกคา ความ

จงรักภักดีของลูกคา  

 

Abstract 

The objectives of this research are to 1) Study service quality has an effect on customer 

loyalty of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 2) Study service quality has an effect 

on customer satisfaction of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 3)Study customer 

satisfaction has an effect on customer loyalty of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 

4) Study customer experience management has an effect on customer loyalty of serviced 

apartments at Sriracha in Chonburi. 5) Study customer experience management has an effect 

on customer satisfaction of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. 6) Study customer 

relationship management has an effect on customer loyalty of serviced apartments at Sriracha 

in Chonburi. 7) Study customer relationship management has an effect on customer 

satisfaction of serviced apartments at Sriracha in Chonburi. Finally, the research considers 8) 

to propose model of service quality customer experience management customer relationship 

management and customer satisfaction factors effect on customer loyalty of serviced 

apartments at Sriracha in Chonburi. This study is a quantitative and qualitative research 
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method. The sample of the research was foreign customers who stayed overnight, at least 2 

days at serviced apartments at Sriracha in Chonburi. The total sample size was 400 people. 

Data were collected by questionnaires. The questionnaires were tested for content validity by 

5 experts and reliability test is 0.95. The analyzed statistics were descriptive statistics. 

Correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of 

Sphericity and structural equation analysis (SEM) were also used as inferential statistics. The 

study found that service quality had a positive effect and direct relationship on customer 

loyalty. Service quality had a positive effect and direct relationship on customer satisfaction. 

Customer satisfaction had a positive effect and direct relationship on customer loyalty. 

Customer experience management had a positive effect and direct relationship on customer 

loyalty. The customer experience management had a positive effect and direct relationship on 

customer satisfaction. The customer relationship management had a positive effect and direct 

relationship on customer loyalty. The customer relationship management had a positive effect 

and direct relationship on customer satisfaction. The causal model shows the factors that 

effect to customer loyalty of serviced apartments at Sriracha are service quality, customer 

experience management, customer relationship management and customer satisfaction. The 

results also consistent with the previous interviews.  

 

Keywords:  Service quality, Customer experience management, Customer satisfaction, 

Customer loyalty       

 

บทนํา  

ในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมาจังหวัดชลบุรีมีการขยายตัวเพ่ิมของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมอยาง

มาก สงผลใหจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนของนิคมอุตสาหกรรมมากท่ีสุดในประเทศ

ไทยโดยเฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชาเติบโตอยางตอเนื่องตามอัตราการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมและคนทํางานชาวตาง 

ประเทศ เชนชาวญี่ปุนมีจํานวน 15,000 คน เพ่ิมขึ้นประมาณ 15% จากป 2556 ในอําเภอศรีราชา

ภาวะตลาดท่ีพักอาศัยมีการแขงขันสูง โดยเฉพาะภาวะตลาดเซอรวิสอะพารตเมนตขณะนี้มีการ

แขงขันท่ีคอนขางรุนแรงในระยะเวลา 5 ปท่ีผานมาเม่ือผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

หลายรายรวมถึงผูประกอบการอสังหาริมทรัพยท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ประเภทท่ีอยูอาศัยรายใหญก็ไดเขามาพัฒนาลงทุนในธุรกิจเซอรวิสอะพารตเมนต นอกจากนี้มี
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ผูประกอบการหลายรายท่ีเปดขายโครงการคอนโดมิเนียมในศรีราชาเพ่ือขายใหกับนักลงทุนท่ี

ตองการซ้ือคอนโดมิเนียมเพ่ือใหเชาใหชาวตางประเทศเชา รวมท้ังใหกับบริษัทท่ีจําเปนตองเชา

เซอรวิสอะพารตเมนต หรือคอนโดมิเนียมใหกับผูบริหารและพนักงานชาวตางประเทศ  สงผล

ทําใหมีจํานวนหองชุดออกสูตลาดจํานวนมากกวาความตองการพักอาศัย ทําใหตลาด

เซอรวิสอะพารตเมนตในศรีราชาซ่ึงนอกจากจะตองเผชิญการแขงขันระหวางธุรกิจแลว ธุรกิจ

เซอรวิสอะพารตเมนตยังตองเผชิญการแขงขันกับธุรกิจอะพารตเมนตท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือจับลูกคา

กลุมชาวตางชาตริวมท้ังตลาดหองชุดคอนโดมิเนียมใหเชาท่ีมีจํานวนหองชุดคอนโดมิเนียมท่ีผู

ซ้ือมีวัตถุประสงคตองการใหเชาเพ่ิมขึ้น ซ่ึงหองชุดคอนโดมิเนียมไดกลายมาเปนคูแขงทางออม

ท่ีสําคัญตอธุรกิจเซอรวิสอะพารตเมนต อยางไรก็ตามผูประกอบการเซอรวิสอะพารตเมนตตอง

ปรับเปล่ียนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหมีความไดเปรียบทางการแขงขันโดยมีการพัฒนาเนนท่ี

คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพ่ือให

ลูกคามีความพอใจและเพ่ือท่ีจะไดสรางความประทับใจใหกับลูกคาท่ีมาเขาพักสงผลใหลูกคามี

ความจงรักภักดี จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ความจงรักภักดีของลูกคาเปนขอผูกมัด

อยางลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซํ้าในสินคาหรือบริการท่ีบุคคลนั้นพึงพอใจอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอใน

อนาคต (Oliver, 1999) ลูกคาท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอผูใหบริการรายเดิม ลูกคาจะมีการซ้ือซํ้า 

(repurchase) จากผูใหบริการรายเดิมและมีการแนะนําบอกตอ (Kandampully and Suhartanto, 

2000) โดยสวนใหญแลวผูประกอบการใชกลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหลูกคามีความจงรักภักดี 

ไดแกคุณภาพการบริการเปนกลยุทธในการแขงขันของธุรกิจบริการเนื่องจากคุณภาพการ

บริการของแตละเซอรวิสอะพารตเมนตมีความแตกตางกันผูประกอบการสามารถจัดเตรียมการ

บริการใหมีคุณภาพการบริการสูงขึ้นและแตกตางจากคูแขงเพ่ือทําใหลูกคามีความจงรักภักดี 

คุณภาพการบริการท่ีสูงกวามาตรฐานจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาในระดับท่ีมาก และ

สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเชนกัน (Naeem, Akram and Saif ,2009) การบริหารประสบ 

การณลูกคาซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญทําใหลูกคามีประสบการณท่ีดีสงผลใหลูกคามี

ความจงรักภักดีเพ่ิมขึ้น การบริหารประสบการณลูกคาเปนกระบวนการจัดการเหตุการณและ

ปฏิสัมพันธของบุคคลผานจุดสัมผัส (touch points) การปฏิสัมพันธจะเกิดขึ้นในแตละครั้งท่ี

ลูกคาติดตอกับบริษัทผานทางจุดสัมผัส (Kirkby, Weeksell, Janowski and Berg , 2003) และ

ประสบการณลูกคา (Customer Experience )เปนสวนประสมระหวางลักษณะทางกายภาพของ

องคกรกับความรูสึกของลูกคา โดยท่ีลูกคาจะประเมินเปรียบเทียบกับความคาดหวังในทุกๆการ

มีปฏิสัมพันธ (Shaw and Lvens, 2002)  

นอกจากนี้กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนอีกปจจัยท่ีสรางความสัมพันธ

ท่ีดีระหวางเซอรวิสอะพารตเมนตกับลูกคาเพ่ือใหลูกคามีความพึงพอใจและเพ่ือใหเกิดความ
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จงรักภักดีของลูกคาในระยะยาว โดยท่ีการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนการรักษาการ

สรางความสัมพันธกับลูกคา ใชกิจกรรมทางการตลาดเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธ 

(Gronroos, 2000) รวมถึงการใชการส่ือสารกับลูกคาและสุดทายความพึงพอใจของลูกคาเปน

ระดับของความรูสึกของบุคคลนั้นๆและเปนผลจากการเปรียบเทียบผลงานท่ีรับรูจริงจากการ

บริการท่ีไดรับกับความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ (Kotler and Kevin, 2006) และความพึงพอใจ

ในระดับท่ีมากจะนําไปสูความจงรักภักดีของลูกคา 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาตามท่ีกลาวขางตนทําใหผูวิจัยมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเรื่องรูปแบบของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ

บริหารความ 

สัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะ

พารตเมนตในอําเภอศรีราชา โดยท่ีผูวิจัยไดมุงเนนการศึกษาพิจารณาวามีปจจัยใดท่ีมี

ความสัมพันธสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารต

เมนตในอําเภอศรีราช 

 2.  เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารต

เมนตในอําเภอศรีราชา  

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะ

พารตเมนตในอําเภอศรีราช 

4.  เพ่ือศึกษาการบริหารประสบการณลูกคาท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา 

5.  เพ่ือศึกษาการบริหารประสบการณลูกคาท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา เซอรวิส 

อะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา 

6.  เพ่ือศึกษาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาท่ีมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา   

7.  เพ่ือศึกษาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา 

8.  เพ่ือเสนอโมเดลปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเปนการศึกษาเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเปนตัวสนับสนุน

ขอคนพบเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาถึงรูปแบบของปจจัย

คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และ

ความพึงพอใจของลูกคา ท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอ

ศรีราชา 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางผูวิจัยไดเลือก

ประชากรในการศึกษาคือพ้ืนท่ีอําเภอศรีราชาเนื่องจากการยายฐานการผลิตสูภาคตะวันออกท่ี

เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหอําเภอศรีราชากลายเปนศูนยกลางอาศัยของชาวตางประเทศโดยท่ี

ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทาเรือแหลมฉบังและนิคมฯโดยรอบ และในการศึกษา

ครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะเซอรวิสอะพารตเมนตท่ีมีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไปพบวามี

จํานวนท้ังหมด 12 แหง และมีจํานวนท้ังส้ิน 8 แหงท่ีอนุญาตใหผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลลูกคาท่ี

พักอาศัยอยูได ดังนั้นประชากรและกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาไดแก 

 1.  ประชากรในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม กลุมแรก คือผูบริหารเซอรวิสอะพารต

เมนต นักวิชาการและผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของกลุมท่ีสองคือลูกคาชาวตางประเทศท่ีพักใน

เซอรวิสอะพารตเมนต 

 2.  กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ดังนี้  

  2.1  การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารเซอรวิสอะ

พารตเมนตในอําเภอศรีราชาท่ีมีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไปประกอบดวยเจาของกิจการหรือ

ผูจัดการเซอรวิสอะพารตเมนต  นักวิชาการและผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของท้ังนี้กําหนดขนาด

ตัวอยาง จํานวน 10 คน ดวยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) (พวงรัตน  ทวีรัตน,  

2540) ไดแก ผูบริหารธุรกิจเซอรวิสอะพารตเมนต จํานวน 6 คน  นักวิชาการ จํานวน 2 คน  

และผูเช่ียวชาญจํานวน 2 คน 

  2.2  การศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง คือลูกคาชาวตางประเทศท่ีพัก

ในเซอรวิสอะพารตเมนตท่ีมีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไป กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน สําหรับการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางเพ่ือใชในการศึกษาวิเคราะหตัวแปรในแบบจําลองสมาการโครงสรางนั้น Tabachnick 

and Fidell (2001) ใหกําหนดประมาณขนาดกลุมตัวอยางควรมีอยางนอย 400 ตัวอยาง 
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สอดคลองกับ Taro Yamane (1973) ไดกลาววาถาประชากรมีจํานวนมากอยางนอยตองมี

ตัวอยางท่ีทําการศึกษาจํานวน 400 ตัวอยาง ท่ีความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางเทากับรอย

ละ 5  

 ในท้ังนี้ผูวิจัยใชกรอบขนาดตัวอยางเซอรวิสอะพารตเมนตท่ีมีหองพัก 80 หองขึ้น

ไปในอําเภอศรีราชา จํานวน 8 แหง เก็บขอมูลแหงละ 50 ตัวอยาง ซ่ึงมีการเก็บขอมูลแบบ

บังเอิญ โดยเก็บขอมูลกับลูกคาชาวตางประเทศท่ีพักอาศัยอยางนอย 2 วันในเซอรวิสอะพารต

เมนตท่ีมีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไป และใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณจนครบระหวางเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2557  

 

เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเปนการศึกษาเชิงปริมาณและ

การศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล

กับกลุมตัวอยาง มีโครง 

สรางเนื้อหาของแบบสอบถาม 2 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 คุณลักษณะของผูตอบ

แบบสอบถาม สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนต ประกอบ 

ดวยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา  

 แบบสอบถามไดออกแบบเปนแบบปลายปดสําหรับคําถามคุณลักษณะของผูตอบแบบ

สอบ 

ถามใชมาตราวัดแบบ Check list สําหรับคําถามคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ

ลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของ

ลูกคา ใชแบบ Likert  rating scale 5 ระดับไดแก 1= นอยท่ีสุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 

5 = มากท่ีสุด  

 สําหรับเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบการสัมภาษณเชิงลึก  (In-Depth 

Interview) มีเนื้อหาสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนต   ประกอบดวย คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ

บริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา  
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การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ในสวนท่ี 1 คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ใช

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี (frequency) คารอย

ละ (percentage) สําหรับตัวแปรในการวิจัยใช คาเฉล่ียเลขคณิต (X) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) สวนท่ี 2 ความสัมพันธของตัวแปร ประกอบดวย คุณภาพการบริการ  การ

บริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา ความ

จงรักภักดีของลูกคา สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก Correlations, Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of Sphericity และวิเคราะห

องคประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน  สวนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ

ผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต นักวิชาการและผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของ  สวนท่ี 4 นําเสนอโมเดล

ของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

และความพึงพอใจของลูกคา ท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตใน

อําเภอศรีราชา ใชวิธีการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling : 

SEM)  

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth 

Interview) มาวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก การจําแนกประเภทขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การ

เช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพันธกัน การสรุปตีความดวยการบรรยายผล และการนําเสนอผลวิจัย 

 

ผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ผลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ที่เปนกลุมตัวอยาง และศึกษา

วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

คุณลักษณะของผูท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 62.4 มีชวงอายุ

ระหวาง 41-50 ปคิดเปนรอยละ 35.5 ลูกคามีสถานภาพสมรส/อยูดวยกันคิดเปนรอยละ 52.8 มี

อาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 65.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 47.7 ลูกคาสวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 87.4 มี

วัตถุประสงคหลักของการพักเพ่ืออยูทํางาน คิดเปนรอยละ 75.5 ลูกคาสวนใหญเขาพักอาศัยท่ี

เซอรวิสอะพารตเมนตในแตละครั้งเปนเวลาอ่ืนๆคิดเปนรอยละ 76.0 และการตัดสินใจพักท่ี

เซอรวิสอะพารตเมนตสวนใหญแลวบริษัทเปนผูตัดสินใจ คิดเปนรอยละ 49.5  

 ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตมีความคิดเห็นดานคุณภาพการบริการโดยรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.33 การบริหารประสบการณลูกคาโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 การบริหารความสัมพันธกับลูกคาโดยรวมท้ังหมด อยูในระดับมาก 
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มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 และ

ความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมท้ังหมดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.28 

 

สวนที่ 2  ผลความสัมพันธระหวางตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผลการ

วิเคราะหองคประกอบของตัวแปร 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ท้ังนี้ตัวแปรคุณภาพการบริการ

มีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.22 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความสัมพันธทางออมตอความจงรักภักดีของลูกคาเทากับ 

0.20 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคาเทากับ 0.42 ท่ีระดับนัยสําคัญ 

0.01 

สมมติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความความพึงพอใจของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐานท้ังนี้ตัวแปรคุณภาพการบริการ

มีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความพึงพอใจของลูกคา เทากับ 0.14 อยามี

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3  ความพึงพอใจของลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ท้ังนี้ตัวแปรความพึงพอใจของ

ลูกคามีความสัมพันธรวมทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.44 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

  สมมติฐานท่ี 4  การบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ท้ังนี้ตัวแปรการบริหาร

ประสบการณลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา 

เทากับ 0.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความสัมพันธทางออมตอความจงรักภักดี

ของลูกคาเทากับ 0.11และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคาเทากับ0.29 

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

 สมมติฐานท่ี 5  การบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความพึงพอใจของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ท้ังนี้ตัวแปรการบริหาร

ประสบการณลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความพึงพอใจของลูกคา 

เทากับ 0.21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 สมมติฐานท่ี 6  การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐานท้ังนี้ตัวแปรการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา 

เทากับ 0.28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีความสัมพันธทางออมตอความจงรักภักดี

ของลูกคาเทากับ 0.22 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.50  

ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 

   สมมติฐานท่ี 7  การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีผลทางบวกตอความพึงพอใจของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐานท้ังนี้ตัวแปรการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความพึงพอใจของลูกคา 

เทากับ 0.53 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

ผลการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปร 

 ตัวแปรของคณุภาพการบรกิารมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือตวัแปรส่ิง

มีตัวตนเปนรูปธรรมของการบรกิาร เทากับ 0.35 รองมา คอืความนาเช่ือถือของผูใหบริการ 

เทากับ 0.34 การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผูใหบรกิาร เทากับ 0.28 การตอบสนองตอ

ผูใชบริการ เทากับ 0.26 และการใหความม่ันใจของผูใหบรกิาร เทากับ 0.18 ตามลําดับ ตัวแปร

ของการบริหารประสบการณลูกคามีน้ํา 

หนักองคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือบรรยากาศ เทากับ 0.38 รองมาคือเว็บไซดเทากับ 0.34 

และความสะดวกสบาย เทากับ 0.25 ตามลําดับ ตัวแปรของการบริหารความสัมพันธกับลูกคามี

น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือการจัดกิจกรรมทางการตลาด เทากับ 0.72 

รองลงมาคือการส่ือสารกับลูกคา เทากับ 0.63 ตัวแปรของความพึงพอใจของลูกคามีน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด คือพึงพอใจความสัมพันธท่ีดี เทากับ 0.54 รองมาคือพึงพอใน

ความคุมคาของเงินท่ีจายไป เทากับ 

0.45 พึงพอใจคณุภาพการบรกิาร เทากับ 0.44 และพึงพอใจประสบการณท่ีดี เทากับ 0.40 

ตามลําดับ และตัวแปรของความจงรกัภกัดขีองลูกคามีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด 

คือความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา เทากับ 0.51 รองมาคือความตั้งใจซ้ือ

ซํ้า เทากับ 0.45 และความตั้งใจบอกตอ เทากับ 0.41 ตามลําดับ 

 

 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

675 

 

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต 

นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ   

คุณภาพการบรกิารเปนกลยุทธในการบริหารจัดการธุรกจิบริการ คณุภาพการบรกิารท่ี

ดี จะสงผลทําใหลูกคาท่ีมาใชบรกิารมีความจงรกัภกัดีเพ่ิมขึ้น และสงผลใหลูกคามีความพึง

พอใจในการบริการ ทางดานกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ผูบริหารเซอรวิสอะ

พารตเมนตสวนใหญจะสรางความสัมพันธกับลูกคาท่ีพักอาศัยอยูและลูกคาเกาดวยการจัด

กิจกรรมทางการตลาด โดยจัดกิจ 

กรรมพิเศษใหลูกคามีสวนรวมในกจิกรรม มีการแลกของรางวัล มีโปรโมช่ันสวนลดใหลูกคา

พรอมท้ังใหสิทธิพิเศษแกลูกคา สวนการส่ือสารกับลูกคาใชส่ือไดแก อีเมล  Direct Mail การด

วันเกิดและ เอสเอ็มเอส  เพ่ือการส่ือสารกับลูกคาท่ีพักอาศัยอยูและลูกคาเกาใหไดรับขอมูลและ

ขาวสารจากทางผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต ในสวนของการบริหารประสบการณลูกคาโดย

สวนใหญแลวจะสรางประสบ 

การณลูกคาผาน เว็บไซดของเซอรวิสอะพารตเมนต สรางบรรยากาศภายในเซอรวิสอะพารต

เมนต ดวย แสงสวาง กล่ินหอม เสียงเพลง และสี ลูกคาของเซอรวิสอะพารตเมนตจะมีความพึง

พอใจขึน้อยูกับคุณภาพการบรกิารท่ีดี มีประสบการณท่ีดใีนขณะมาพักอาศัย และมี

ความสัมพันธท่ีดกีับผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต และสุดทายความจงรกัภกัดีของลูกคา 

ลูกคาจะมีพฤตกิรรมการซ้ือซํ้าและเขามาพักในเซอรวิสอะพารตเมนตมากขึ้น มีการบอกตอ พูด

เกี่ยวกับเซอรวิสอะพารตเมนตในทางท่ีดี และแนะนํา สนับสนุนใหเพ่ือน ญาติ ครอบครวัมาพัก 

 

สวนที่ 4 ผลการนําเสนอโมเดลของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบ 

การณลูกคา การบริหารความสัมพันธกบัลกูคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความ

จงรักภักดขีองลกูคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา  

 

ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยคุณภาพการบริการ การ

บริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ท่ี

สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา ความสอดคลองของ

โมเดลจะพิจารณาจากคา Chi-square = 612.02  Chi-square/df  = 1.83  GFI = 0.95   AGFI = 

0.92  RMR = 0.25  RMSEA = 0.43  แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ สามารถแสดงโมเดลภาพรวมมีรายละเอียดของตวัแปรสังเกตไดและตวัแปรแฝงท่ีมี

ความสัมพันธตามสมมติฐาน ดังนี ้   
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อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลในครั้งนี้ใชขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามผนวก

กับการวิเคราะหเชิงคุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกโดยจะอภิปรายในประเด็นสวนของ

การวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธระหวางตัวแปร แนวคิด ท่ีไดจากการตั้งสมมติฐานและการ

ทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช 

ความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชไดรับอิทธิพลทางตรง

มาจากตัวแปรคุณภาพการบริการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Koutroumanis (2005), Juan 

and Yan (2009), Akbar และ Som, Wadood and Alzaidiyeen (2010) พบวาคุณภาพการบริการ

สงผลทางตรงตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยท่ีลูกคามีความจงรักภักดีเพ่ิมมากขึ้นจากกการ

คุณภาพการบริการ 

-ส่ิงมีตัวตนเปนรูปธรรมของการ

บริการ 

-ความนาเช่ือถือของผูใหบริการ 

-การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผู

ใหบริการ 

-การตอบสนองตอผูใชบริการ 

 

 การบริหารประสบการณลกูคา 

-บรรยากาศ 

-เว็บไซด 

-ความสะดวกสบาย 

 

การบริหารความสัมพันธกบัลกูคา 

-การจัดกจิกรรมทางการตลาด 

-การส่ือสารกับลูกคา 

 

ความพึงพอใจของลกูคา 

-พึงพอใจความสัมพันธท่ีด ี

-พึงพอในความคุมคาของเงินท่ีจายไป 

-พึงพอใจคุณภาพการบริการ 

-พึงพอใจประสบการณท่ีด ี

 

 

ความจงรักภักดีของลกูคา 

-ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหว

ตอปจจัยดานราคา 

-ความตั้งใจซ้ือซํ้า 

-ความตั้งใจบอกตอ 

 

 

0.14* 

0.22** 

0.21** 

0.18** 

0.53** 

0.28** 

0.44** 
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รับรูถึงคุณภาพการบริการท่ีสูงขึ้น และลูกคาคาดหวังท่ีจะไดรับคุณภาพการบริการท่ีดีกวาใน

ครั้งตอๆไปในการศึกษายังพบวา มิติของคุณภาพการบริการท้ัง 5 มิติ ไดแก ส่ิงมีตัวตนเปน

รูปธรรมของการบริการ ความนาเช่ือถือของผูใหบริการ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผู

ใหบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการ  และการใหความม่ันใจของผูใหบริการมีนัยสําคัญตอ

ความจงรักภักดีของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ  Al-Rousan, Ramzi and Mohamed (2010) 

และ Lin Chen (2005) กลาววาส่ิงมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด

ของคุณภาพการบริการท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในมิติของการกลับมาพักซํ้า การ

บอกตอ และความออนไหวตอราคา ดังนั้นผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนตควรใหความสําคัญ

กับส่ิงมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการมากท่ีสุดเปนอันดับแรก ควรปรับปรุงอุปกรณใน

เซอรวิสออะพารตเมนตใหมีความทันสมัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการลูกคาท่ีพักอาศัย 

พนักงานตองมีบุคลิกภาพท่ีดี ถึงอยางไรก็ตามผูบริหารควรใหความสําคัญกับ ความนาเช่ือถือ

ของผูใหบริการ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผูใหบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการ  

และการใหความม่ันใจของผูใหบริการดวย เพ่ือเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสออะพารต

เมนตใหมากยิ่งขึ้นสงผลใหลูกคาจะมีการบอกตอ กลาวแตส่ิงดีๆของเซอรวิสออะพารตเมนต

แกบุคคลอ่ืน ญาติ เพ่ือน และผูทีมีอํานาจในการตัดสินใจเขาพักท่ีเซอรวิสออะพารตเมนต 

ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา 

จากผลการวิเคราะหท่ีไดแสดงใหเห็นชัดเจนวาเม่ือคุณภาพการบริการของเซอรวิสอะ

พารตเมนตสูงขึ้นยอมสงผลใหลูกคาท่ีพักอาศัยมีความพึงพอใจมากขึ้น และพบวามิติของ

คุณภาพการบริการ ประกอบดวย ส่ิงมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเช่ือถือของผู

ใหบริการ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผูใหบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการและการ

ใหความม่ันใจของผูใหบริการมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงเปนไปตามขอมูลท่ีได

จากการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการตางๆ โดยอธิบายไดวาลูกคาสามารถรับรูคุณภาพ

การบริการจากการเปรียบเทียบจากผลของความคาดหวังในการไดรับบริการ (กอนรับบริการ )

กับการบริการท่ีลูกคาไดรับจริง (หลังไดรับบริการ) ดังนั้นคุณภาพการบริการสูงกวามาตรฐาน

จะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น (Parasuraman et al., 1998) สอด 

คลองกับการศึกษาของ Naeem, kram and Saif (2009) และ Khattab and  Aldehayyat (2011) 

กลาววาคุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคาคุณภาพการบริการสูงกวา

มาตรฐานจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น    

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของ

ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช 
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จากผลการวิเคราะหท่ีไดแสดงใหเห็นวาเม่ือลูกคาท่ีมาใชบริการเซอรวิสอะพารตเมนต

มีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้นจะสงผลใหลูกคามีความจงรักภักดีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ Kandampully and Suhartanto (2000)และ Juan and Yan (2009) พบวาความพึง

พอใจของลูกคาสูงขึ้นจะมีความสัมพันธทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคาทําใหลูกคามี

ความจงรักภักดีเพ่ิมสูงขึ้นตาม  

ความสัมพันธระหวางการบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดี

ของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช 

 จากผลการวิเคราะหท่ีไดพบวาการบริหารประสบการณลูกคาท่ีประกอบไปดวย 

บรรยากาศ เว็บไซด  และความสะดวกสบาย นับวาเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ

จงรักภักดีของลูกคาอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงสรุปไดวาเม่ือเซอรวิสอะพารตเมนตมีการบริหาร

ประสบการณลูกคาท่ีดีขึ้นจะสงผลใหลูกคามีความจงรักภักดีเพ่ิมสูงขึ้น โดยท่ีการสราง

ประสบการณลูกคาดวยบรรยากาศ ประกอบดวย เสียงเพลง  แสงสวาง  กล่ินหอม และสี มี

ความสําคัญมากสุดสงผลใหลูกคาของเซอรวิสอะพารตเมนตมีความจงรักภักดีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

สอดคลองกับการศึกษาของ Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) พบวาใชแสง

สวางเปนตัวกลางเช่ือมโยงความรูสึกของลูกคาใหเกิดประสบการณท่ีดี สงผลใหเกิดความ

จงรักภักดีมีการแนะนําบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jain and Bagdare 

(2011) พบวาเสียงเพลงเปนสวนประกอบของบรรยากาศ มีสวนสรางความรูสึกของลูกคาในแง

ของอารมณ และความรูสึกทําใหลูกคามีประสบการณท่ีดีสงผลใหลูกคามีพฤติกรรมความตั้งใจ

ซ้ือซํ้าและมีการบอกตอ นอกจากนี้จากการศึกษาแนะนําวาเว็บไซดของเซอรวิสอะพารตเมนต

เปนจุดสัมผัสปฏิสัมพันธระหวางเซอรวิสอะพารตเมนตกับลูกคา เว็บไซดท่ีมีความถูกตองของ

ขอมูล  ความทันสมัย  ความเรียบงายในการเขาถึงขอมูล และมีความปลอดภัย ทําใหลูกคามี

ประสบการณท่ีดีเกิดความจงรักภักดี สงผลใหลูกคามีการกลับมาใชบริการซํ้า มีการบอกตอ 

สอดคลองกับ Namkung, Shin and Yang (2007) และ Kabadayi and Gupta (2011)พบวาใน

ขณะท่ีความสะดวกสบายในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอจะมีสวนสรางประสบการณท่ีดี

สงผลทางบวกตอความมุงม่ันซ้ือซํ้า สอดคลองกับงานวิจัยของ Hart, Frrell, Stachow, Reed and 

Gadogan (2007) 

ความสัมพันธระหวางการบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความพึงพอใจ

ของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช 

 จากผลการวิเคราะหท่ีไดพบวาการบริหารประสบการณลูกคาท่ีประกอบไปดวย 

บรรยากาศ เว็บไซด  และความสะดวกสบายเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึง

พอใจของลูกคาอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการสรางประสบการณลูกคาของเซอรวิสอะพารต
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เมนตดวยบรรยากาศของเสียงเพลง แสง กล่ินหอม และสี สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของ

ลูกคาเพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Slatten, Krogh and Connolley (2010) และ

สอดคลองกับ Countryman and Jang (2006) พบวาการสรางประสบการณท่ีดีของลูกคาจะใช

แสงสวาง สี เปนตัวกลางเช่ือมโยงความรูสึกท่ีดีของลูกคาจะสงผลทําใหลูกคามีความพึงพอใจ

เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ดานเว็บไซด ผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนตตองใหความสําคัญกับความ

ถูกตองของขอมูล การออกแบบเว็บไซด  ความเรียบงายในการเขาถึงขอมูล ความทันสมัย และ

มีความปลอดภัยจะเปนตัวกระตุนใหเกิดความสนใจและมีความสําคัญตอการตอบ 

สนองพฤติกรรมช่ืนชอบของลูกคาเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ Kabadayi and 

Gupta (2011)  

 ความสัมพันธระหวางการบริหารความสัมพันธกับลูกคามีผลทางบวกตอความ

จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช 

การบริหารความสัมพันธกับลูกคาท่ีดีขึ้นจะทําใหลูกคาของเซอรวิสอะพารตเมนตมี

ความจงรักภักดีเพ่ิมมากขึ้น การบริหารความสัมพันธกับลูกคาประกอบดวยกิจกรรมทางการ

ตลาด การส่ือสารกับลูกคา เปนปจจัยท่ีมีนัยสําคัญทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา

การศึกษานี้แสดงช้ีใหเห็นวาการสรางความสัมพันธกับลูกคาดวยการจัดกิจกรรมทางการตลาด

โดยการใหโปรโมช่ันสวนลด การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษ

ใหลูกคามีสวนรวม และการใหสิทธ์ิพิเศษแกลูกคา มีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีทําใหลูกคาของ

เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชามีความจงรักภักดีเพ่ิมมากขึ้น มีการเขามาพักซํ้า พรอม

ท้ังบอกตอพูดส่ิงดีๆแกเพ่ือนและครอบครัว และยอมจายในราคาท่ีสูง สอดคลองกับแนวคิด

ของ ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ (2544) ไดกลาววาการสรางความสัมพันธกับลูกคาจะใชเครื่องมือทาง

การตลาดซ่ึงประกอบดวยการจัดกิจกรรมทางการตลาดและใชการส่ือสารกับลูกคาไดแก 

ส่ือสารทางจดหมาย เชนการดวันเกิด ส่ือสารดวยส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนปลิว และการส่ือสาร

ดวยอีเมล สอดคลองกับงานวิจัยของ Wu, Shin and Chan (2008) ใหการสนับสนุนการใช

สวนลดราคา การแลกของรางวัล เพ่ือสรางความสัมพันธกับลูกคาและสงผลใหลูกคาเกิดความ

จงรักภักดี  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Gordon (2006) พบวาผลประโยชนท่ีมอบใหแกลูกคา

ประกอบดวยมอบสิทธ์ิพิเศษใหลูกคา และของรางวัลจะสงผลใหลูกคามีความจงรักภักดีเพ่ิม

มากขึ้น ลูกคาจะกลับมาพักเพ่ิมมากขึ้น มีการแนะนําบอกตอไปยังบุคคลอ่ืนสูงขึ้น และไม

เปล่ียนไปใชบริการของคูแขง  อยางไรก็ตามเซอรวิสอะพารตเมนตควรสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาดวยการส่ือสารกับลูกคาผานทาง Direct Mail อีเมล  การดวันเกิด และเอสเอ็มเอสเพ่ือให

ลูกคาไดรับขาวสารจากทางเซอรวิสอะพารตเมนตรับรูถึงความสัมพันธท่ีดี สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ Wulf, Odekerken-Schroder and Laccbucci (2001) ใช Direct Mail เปนเครื่องมือ

ในการส่ือสารกับลูกคาเพ่ือใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี  

ความสัมพันธระหวางการบริหารความสัมพันธกับลูกคามีผลทางบวกตอความพึง

พอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช 

 เม่ือเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชามีความสัมพันธกับลูกคาท่ีดีขึ้น จะทําให

ลูกคามีความพึงพอใจในเซอรวิสอะพารตเมนตเพ่ิมมากขึ้น และการบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคาประกอบดวยกิจกรรมทางการตลาดและการส่ือสารกับลูกคาเปนปจจัยท่ีมีนัยสําคัญ

ทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา การสรางความสัมพันธกับลูกคาไดแกการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดโดยการใหโปรโมช่ันสวนลด การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับของรางวัล การจัด

กิจกรรมพิเศษใหลูกคามีสวนรวม และการใหสิทธ์ิพิเศษแกลูกคามีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีทําให

ลูกคามีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Wulf, Odekerken-Schroder and 

Laccbucci (2001) พบวาการสรางความสัมพันธกับลูกคาประกอบดวย การใชแผนปลิว (Direct 

Mail) การใหของรางวัลและการใหสิทธ์ิพิเศษแกลูกคา จะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจเพ่ิม

มากขึ้น นอกจากนี้การส่ือสารกับลูกคาใหลูกคาไดรับขาวสารจากทางเซอรวิสอะพารตเมนต 

ดวยแผนปลิว (Direct Mai) อีเมล การดวันเกิด และเอสเอ็มเอส สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจ

เพ่ิมมากขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Luck and Lancaster (2003)พบวาการส่ือสารกับลูกคา

ผานทางอีเมลมีความสําคัญในการสรางความสัมพันธกับลูกคาในเชิงบวกใหลูกคาเกิดการรับรู

ในความสัมพันธและเกิดความพึงพอใจนอกจากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  Khurana and 

Chaudhary (2010) พบวาการส่ือสารกับลูกคาโดยการใชขอความสงทางโมบาย (เอส เอ็ม เอส)

ใหลูกคารับรูขาวสารจากทางบริษัทจะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Luck and Lancaster (2003) พบวา อีเมลเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีสราง

ความสัมพันธกับลูกคา ในทางบวกใหลูกคาเกิดการรับรูในความสัมพันธ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการเซอรวิสอะพารตเมนต 

จากโมเดลท่ีไดผูประกอบการเซอรวิสอะพารตเมนตควรบริหารจัดการกลยุทธ

การตลาดเพ่ือใหลูกคามีความจงรักภักดีเพ่ิมสูงขึ้นและมีความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นท้ังนี้เม่ือลูกคา

ของเซอรวิสอะพารตเมนตมีความพึงพอใจและความจงรักภักดีสูงขึ้นทําใหลูกคามีการบอกตอ 

กลาวแตส่ิงดีๆของเซอรวิสออะพารตเมนตแกบุคคลอ่ืน ญาติ เพ่ือน และผูทีมีอํานาจในการ

ตัดสินใจเขาพักท่ีเซอรวิสออะพารตเมนต ท้ังนี้ควรใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการใหมาก

ขึ้นในดานของส่ิงมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเช่ือถือของผูใหบริการ การ
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ตอบสนองตอผูใชบริการ การใหความม่ันใจของผูใหบริการ และ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจ

ของผูใหบริการ  

ผูประกอบการควรบริหารประสบการณลูกคาใหลูกคามีประสบการณท่ีดีดวยสราง

บรรยากาศ เว็บไซด และความสะดวกสบายเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและมีความ

จงรักภักดีเพ่ิมสูงขึ้น 

 ผูประกอบการควรสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

และการส่ือสารกับลูกคาใหลูกคาไดรับขาวสารจากทางเซอรวิสอะพารตเมนต อันจะนําไปสู

ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 การศึกษานี้ผูวิจัยจํากัดเฉพาะเซอรวิสอะพารตเมนตท่ีมีหองพัก 80 หองขึ้นไปใน

อําเภอศรีราชา ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเซอรวิสอะพารตเมนตในพ้ืนท่ีอ่ืนหรือในจังหวัด

อ่ืน ในส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางออกไป ในประเด็นของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

อาจจะใชกลุมตัวอยางคือผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจเขาพักท่ีเซอรวิสอะพารตเมนตของ

ผูบริหารหรือพนักงานโดยตรง และควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุดสําหรับเซอรวิสอะพารตเมนต 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการท่ีมีผลตอกลยุทธ

การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการท่ีมีผลตอ

ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษากลยุทธ

การตลาดท่ีมีผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

(4) นําเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใชกลยุทธ

การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสมผสานระหวาง

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพใน

กรุงเทพมหานคร มีขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ 520 ตัวอยาง โดยใช

แบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง 5 ทาน และคา

ความเช่ือม่ันเทากับ 0.98 สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติ

อางอิง ไดแก คาสหสัมพันธ คาตรวจสอบความสัมพันธของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy คาตรวจสอบความสัมพันธของ Bartlett’s Test of Sphericity และการ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

 ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูใชบริการมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอกล

ยุทธการตลาด พฤติกรรมผูใชบริการมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอประสิทธิผลการ

ใชกลยุทธการตลาด และกลยุทธการตลาดมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอ

ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด และผลของโมเดลพบวาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการ

ใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร คือ พฤติกรรมผูใชบริการ และกล

ยุทธการตลาด 

 

คําสําคัญ  : พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด ประสิทธิผลการใชกลยุทธ ธุรกิจสปา  
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Abstract 

The objectives of this research are to 1) Study the behavior of customer has an effect on 

marketing strategies for spa business in Bangkok. 2)  Study the behavior of customer has an 

effect on effective use of marketing strategies for spa business in Bangkok . 3) Study 

marketing strategies has an effect on effective use of marketing strategies for spa business in 

Bangkok . Finally, the research considers 4) To propose model of behavior of customer 

marketing strategies and effective use of marketing strategies for spa business in Bangkok . 

This study is a quantitative and qualitative research method. The sample of this research was 

customer from spa business in Bangkok. The total sample size was 520 people. Data were 

collected by questionnaires. The questionnaires were tested for content validity by 5 experts 

and reliability test is 0.98. Statistical analysis is descriptive statistics. Correlation, Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural 

equation analysis (SEM) were also used as inferential statistics.  

The study found that 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 spa business in Bangkok are behavior of 

customer and marketing strategies. 

 

Keywords: Behavior of customer, Marketing strategies, Effective use of marketing 

strategies, Spa business 

 

บทนํา 

 ตั้งแตป 2547 รัฐบาลมีนโนบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพแหง

ภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) และสงเสริมใหประเทศไทยเปน Capital Spa of 

Asia/Thailand as a world class spa destination จึงสงเสริมการสรางมาตรฐานและเอกลักษณ

ธุรกิจสปาไทยสูมาตรฐานสากล รวมท้ังการทําการ 

ตลาดเชิงรุก นอกจากนี้ป2553-2557 กระทรวงสาธารณสุขไดมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ไทยเปนศูนย 
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กลางสุขภาพนานาชาติ ซ่ึงประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพระดับ

โลก สปาเพ่ือสุขภาพและนวดเพ่ือสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดสถาน

ประกอบการสปา 3 ประเภทไดแก สปาเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมสวย 

จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบวาการเปดธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพมีแนวโนมมากขึ้น 

ตั้งแตป 2548 ถึง 2551 โดยในป 2548 มีสถานประกอบการสปาท้ังหมดจํานวน 548 แหงและ

ในป 2551 มีสถานประกอบการสปาท้ังหมดจํานวน 1,210 แหง ในขณะท่ีมีสถาน

ประกอบการสปาท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขในป 2548 เพียง 137 แหง 

และในป 2551 จํานวน 321 แหง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

และในป 2556 มีสถานประกอบการท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขจํานวน

ท้ังส้ิน 1,503 แหง ไดแก สปาเพ่ือสุขภาพ จํานวน 451 แหง นวดเพ่ือสุขภาพจํานวน 1,028 แหง

และนวดเพ่ือเสริมสวยจํานวน 24 แหง และในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ี

ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมากท่ีสุดจํานวนท้ังส้ิน 302 แหง (กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557) สอดคลองกับ ภัททิราพร เขียวสนั่น อุปนายก

สมาคมสปาไทย กลาววาธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในทุกๆ ป โดยเฉล่ียอยู

ท่ีปละ 5-6% สรางรายไดเฉล่ียประมาณ 15,000-16,000 ลานบาทตอป ในปจจุบันธุรกิจสปาจะมี

การแขงขันกันมากขึ้น มีจํานวนของสถานประกอบการสปาเพ่ิมมากขึ้นท้ังภายในประเทศไทย

และตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานท่ีเริ่มมีการพัฒนาอยางตอ 

เนื่อง เชน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา เวียดนาม และลาว ดังนั้นธุรกิจสปาไทยจะตองใช

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจท้ังในเชิงรุกและรับท่ีควบคูกัน  

 จากการสัมภาษณผูประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ กลาววาในปจจุบันตลาดธุรกิจสปามี

สภาวะแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น มีท้ังผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมเขามาท้ัง

ผูประกอบการชาวไทยและชาวตางประเทศ จนบางครั้งเกิดสงครามราคาขึ้น รวมถึงสถาน

ประกอบการบางแหงไมมีมาตรฐาน ทําใหผูใชบริการมีตัวเลือกเพ่ิมขึ้น และในขณะท่ีผูบริโภค

หรือผูใชบริการมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังในดานของทัศนคติ แรงจูงใจและการ

รับรู ท้ังนี้เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหผูบริโภครับรู

ขาวสารอยางรวดเร็วรวมถึงผูบริโภคมีความคาดหวังท่ีสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการตอง

ปรับเปล่ียน 

กลยุทธทางการตลาดเพ่ือใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของผูใชบริการอยางสูงสุด  

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาตามท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และ
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ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีผูวิจัยได

มุงเนนการศึกษาพิจารณาวาตัวแปรใดท่ีสงผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดธุรกิจสปา

ในกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการท่ีมีผลตอกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาใน

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการท่ีมีผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 3.  ศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับ

ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 4.  นําเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใช

กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1  พฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา

ในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธ

การตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 3  กลยุทธการตลาดมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 

 1.  ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และ

ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 2.  ผูประกอบการธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานครสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยครั้ง

นี้ ไปเปนแนวทางและใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึง

จะนําไปสู ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา 

 3.  เปนขอมูลสําหรับภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ไป

ใชประโยชนเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนใหสอดคลองกับสภาพการดําเนินธุรกิจใน

ปจจุบันอยางเหมาะสม 
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 4.  ผลการวิจัยเปนแหลงขอมูลใหแกนักวิจัย และผูท่ีสนใจท่ัวไปไดใชประโยชน 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆเพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา 

ผูวิจัยไดใชระเบียบวิ ธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการศึกษาเก็บรวบรวม

ขอมูลเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผล

การใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ผูวิจัยไดเลือกประชากรในการศึกษา ไดแกพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจาก

กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขป 2556 

มากท่ีสุดจํานวนท้ังส้ิน 302 แหง และผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะสถานประกอบการประเภทส

ปาเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงพบวามีสถานประกอบการท่ีไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขป 

2556 จํานวน 107 แหง 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดประชากร

ไดแก ผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพท้ังชาวไทยและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร และกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพ ชาวไทยและชาวตางชาติ

ในกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางสําเร็จของ ยามาเน (Yamane, 

1973) เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนขนาดตัวอยางจะมีประมาณ 400 ตัวอยาง

เม่ือความนาเช่ือถือไดของการเลือกตัวอยางเทากับ 95% โดยใหเกิดความผิดพลาดได 5% 

อยางไรก็ตามสําหรับงานวิจัยครั้งนี้จํานวนตัวอยางท่ีเก็บและใชจริงท้ังส้ิน 520 ตัวอยาง โดยใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และผูวิจัยใชขนาดตัวอยางท่ีเปนสัดสวน (Proportional to 

size) และวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยใชกรอบขนาดตัวอยางสถานประกอบการประเภทสปาเพ่ือสุขภาพท่ี

ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขป 2556 จํานวน 107 แหง ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัย

กําหนดขนาดตัวอยางท่ีเปนสัดสวนจากการแบงเขตกรุงเทพมหานคร ไดจํานวนสถาน

ประกอบการประเภทสปาเพ่ือสุขภาพเทากับ 26 แหงขั้นตอนท่ี 3 ใชการสุมตัวอยางแบบงาย ใช

วิธีการจับสลากทําการเลือกตัวอยางจนครบตามจํานวนจากการสุมตัวอยางแบบไมใสคืน 
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ขั้นตอนท่ี 4 เก็บแบบสอบถามตามจํานวนจนครบ 520 ชุด ระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

2557 และใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  

 2.  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดประชากร

ไดแก ผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และผูเช่ียวชาญ นักวิชาการท่ี

เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน ผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน รวม

ท้ังส้ิน 12 คน ดวยการเลือกแบบเจาะจง (พวงรัตน  ทวีรัตน,  2540) 

 

เคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 

 เครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

มีโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถาม 3 สวน ไดแก 1) คุณลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรม

ผูใชบริการ ประกอบดวยทัศนคติ แรงจูงใจ และการรับรู 2) ความคิดเห็นดานกลยุทธการตลาด 

ประกอบดวยดานคุณภาพการบริการ ดานทําเลท่ีตั้ง ดานราคา ดานกระบวนการ ดาน

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา และ 3) ประสิทธิผลของ

การใชกลยุทธการตลาด ประกอบดวยความพึงพอใจของผูใชบริการ และความจงรักภักดีของ

ผูใชบริการ  

 เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแกแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

ผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และผูเช่ียวชาญ นักวิชาการท่ี

เกี่ยวของ มีโครงสรางเนื้อหาของการสัมภาษณประกอบดวย พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธ

การตลาดของธุรกิจสปา และประสิทธิผลของการใชกลยุทธการตลาดธุรกิจสปา  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามมา

ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถ่ี 

(frequency) คารอยละ (percentage) เพ่ืออธิบายคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการธุรกิจ

สปา และคาเฉล่ียเลขคณิต (X) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ืออธิบายตัว

แปรในการวิจัย ไดแกพฤติกรรมผูใชบริการธุรกิจสปา กลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา และ

ประสิทธิผลของการใชกลยุทธการตลาดธุรกิจสปา  
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 สวนท่ี 2.  วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ไดแก Correlations, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of 

Sphericity และวิเคราะหองคประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน   

 สวนท่ี 3.  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือ

สุขภาพ และผูเช่ียวชาญ นักวิชาการท่ีเกี่ยวของ 

 สวนท่ี 4.  การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling : 

SEM) เพ่ือนําเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใช

กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร  

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก

ผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ และผูเช่ียวชาญ นักวิชาการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลมา

วิเคราะหเชิงคุณภาพ  ประกอบดวย การจําแนกประเภทขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การ

เช่ือมโยงแนวคิดท่ีสัมพันธกัน การสรุปตีความดวยการบรรยายผล และการนําเสนอผลวิจัย 

(สุภางค จันทวานิช, 2550) 

ผลการศึกษา 

 สวนที่ 1.  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการธุรกิจสปาใน

กรุงเทพมหานครและศึกษาวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ผูใชบริการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานครสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน

รอยละ 69 มีชวงอายุระหวาง 31-40 ปคิดเปนรอยละ 61.3 ผูใชบริการสวนใหญมีสถานภาพโสด 

คิดเปนรอยละ 63.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.5 ผูใชบริการสวน

ใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท 

 ผูใชบริการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 โดยท่ีผูใชบริการมีพฤติกรรมดานแรงจูงใจของผูใชบริการอยู

ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 ในขณะท่ีพฤติกรรมดานทัศนคติของผูใชบริการและการ

รับรูของผูใชบริการ อยูในปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 และ 3.35 ตามลําดับ ผูใชบริการ

ธุรกิจสปามีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.14 โดยท่ีดานคุณภาพการบริการอยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 ดานราคาอยูใน

ระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคาอยูในระดับปาน

กลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 

3.10 ดานกระบวนการบริการอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 2.88 ดานทําเลท่ีตั้งอยูใน

ระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 2.80 ในสวนของประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

ผูใชบริการธุรกิจสปามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 โดยท่ี
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ความพึงพอใจของลูกคาอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.14 และความจงรักภักดีของ

ลูกคาอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ียเทากับ 3.10  

สวนที่ 2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และ

ผลการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 ขอท่ี 2 และขอท่ี 3 พบวาผลการวิจัยขอสมมติฐาน

ท้ัง 3 ขอ ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ไดแก 

 สมมติฐานท่ี 1  พฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา

ในกรุงเทพ 

มหานคร โดยท่ีตัวแปรพฤติกรรมผูใชบริการมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปร

กลยุทธการตลาด เทากับ 0.73 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธรวม

ตอตัวแปรกลยุทธการตลาดเทากับ 0.73  

 สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธ

การตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีตัวแปรพฤติกรรมผูใชบริการมีความสัมพันธ

ทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด เทากับ 0.27 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธทางออมโดยสงผานตัวแปรกลยุทธ

การตลาดมีความสัมพันธทางบวกเทากับ 0.35 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรประสิทธิ 

ผลการใชกลยุทธการตลาดเทากับ 0.62 

สมมติฐานท่ี 3  กลยุทธการตลาดมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยท่ีตัวแปรกลยุทธการตลาดมีความสัมพันธทางตรง

ในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด เทากับ 0.84 อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

เทากับ 0.84   

 

ผลการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปร 

 ตัวแปรพฤติกรรมผูใชบริการมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ แรงจูงใจ

ของผูใชบริการ เทากับ 0.68 รองมาคือทัศนคติของผูใชบริการ เทากับ 0.62 และการรับรูของ

ผูใชบริการ เทากับ 0.54 ตามลําดับ ตัวแปรกลยุทธการตลาดมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

มากท่ีสุดคือ คุณภาพการบริการ เทากับ 0.62 รองมาคือดานราคา เทากับ 0.60 การบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา เทากับ 0.58 ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เทากับ 0.44 ดานกระบวนการ

บริการและดานทําเลท่ีตั้ง เทากับ 0.38 ตามลําดับ และตัวแปรประสิทธิผลการใชกลยุทธ
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การตลาดมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจของลูกคา เทากับ 0.75 

รองมาคือ ความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.57  

 

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือ

สุขภาพ ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ   

 จากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ผูเช่ียวชาญ

และนักวิชาการ กลาววาในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูใชบริการธุรกิจสปามีความ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท้ังในแงของทัศนคติ ในแงดีและไมดี แรงจูงใจ รวมถึงการรับรูของ

ผูใชบริการซ่ึงในปจจุบันผูประกอบการตองใหความสําคัญแกพฤติกรรมของผูบริโภคหรือ

ผูใชบริการใหมากขึ้น การกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปาจะตองใหสอด 

คลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูใชบริการ  หรือความตองการของผูบริโภค ทางดานกล

ยุทธการตลาดของธุรกิจสปาโดยมากแลวผูประกอบการจะใหความสําคัญแกคุณภาพการ

บริการใหสูงกวามาตรฐาน ในเรื่องของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนกลยุทธท่ีสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูประกอบการของสถานประกอบการกับลูกคาท้ังนี้จะเนนให

ประโยชนสูงสุดแกลูกคา สวนของวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาจะใชการจัดกิจกรรม

ทางการตลาด เชน การใหโปรโมช่ันสวนลด การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับของรางวัล จัด

กิจกรรมพิเศษใหลูกคามีสวนรวม และการใหสิทธ์ิพิเศษแกลูกคาเปนตน ในสวนของการจัด

สถานประกอบการใหมีความสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ มีความปลอดภัย  นอกจากนี้ราคาท่ี

ใหบริการมีอัตราคาบริการท่ีเหมาะสมและคุมคากับการใหบริการ และมีกระบวนการบริการท่ี

มีขั้นตอน มีระบบ ในสวนของสถานท่ีของสถานประกอบการจะหาสถานท่ี ท่ีลูกคาสามารถ

เดินทางไดสะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ  

 

สวนที่  4 ผลการนําเสนอโมเดลพฤติกรรมผู ใชบริการ กลยุทธการตลาด และ

ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร  

 ผลการนําเสนอความสอดคลองของโมเดลในครั้งนี้ คาสถิติท่ีใชตรวจสอบความ

สอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ท้ังหมดผานขอกําหนดเกณฑวัดมาตรฐานตาม

สมมติฐาน โดยมีคา Chi-square = 59.74, คา Chi-square/df  = 1.88, P-Value = 0.07, GFI = 

0.94, AGFI = 0.97, RMR = 0.01, RMSEA = 0.00    

ผูวิจัยขอเสนอโมเดลท่ีไดจากการวิจัยเปนโมเดลเชิงสาเหตุของความสัมพันธระหวาง 

พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับ

ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร ดังนี 
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อภิปรายผล 

 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอกลยุทธการตลาดของ

ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 เม่ือผูใชบริการมีพฤติกรรมผูใชบริการมากขึ้นจะสงผลใหกลยุทธการตลาดของธุรกิจส

ปาเพ่ิมมากขึ้นตาม จากการศึกษายังพบวาแรงจูงใจของผูใชบริการ ทัศนคติของผูใชบริการ และ

การรับรูของผูใชบริการมีนัยสําคัญตอกลยุทธการตลาด และแรงจูงใจของผูใชบริการเปนปจจัย

ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา และพบวาในสวนของกลยุทธ

การตลาด คุณภาพการบริการมีความสําคัญมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ นิเวศน ธรรมะ 

(2552) กลาววาแรงจูงใจเปนแรงผลักดันท่ีจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมบางอยางเพ่ือตอบสนอง

ความตองการ และความตองการของผูบริโภคเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดทางการตลาด นักการ

พฤติกรรม

ผูใชบริการ 

กลยุทธ

การตลาด 

ประสิทธิผลการ

ใชกลยุทธ

การตลาด 

แรงจูงใจของ

ผูใชบริการ 

ทัศนคตขิอง

ผูใชบริการ 

การรับรูของ

ผูใชบริการ 

ความจงรักภักดี

ของผูใชบริการ 

ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ 

คุณภาพการ

บริการ 

การบริหารความ 

สัมพันธกับลูกคา 

ราคา 

ทําเลที่ตัง้ 

ส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพ 

กระบวนการ

บริการ 

 

0.57** 0.75** 

0.38** 

0.44** 

0.38** 

0.60** 

0.58** 

0.62** 

0.87** 0.27** 

0.73** 

0.68** 

0.62
 

0.54** 
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ตลาดตองทําการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑและบริการของตน นอกจากนี้

ยังสอดคลองกับการ 

ศึกษาของ University of Southern California (2008) พบวาแรงจูงใจของผูบริโภคสงผลให

ผูประกอบการสามารถวางแนวทางการพัฒนาสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค และยังสอดคลองกับ 

งานวิจัยของ ปฬาณี และคณะ (2542) พบวาในแตละบุคคลมีความแตกตางกันในเรื่องการรับรู

ของผูใชบริการ การไดรับแรงจูงใจจากสังคม และการท่ีผูใชบริการมีทัศนคติท่ีดีตอการรับ

บริการซ่ึงจะสงผลตอความสัมพันธกับกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ  

  

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกล

ยุทธการตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 เม่ือพฤติกรรมผูใชบริการมีมากขึ้นจะสงผลทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

ธุรกิจสปาดีขึ้น คือ ความพึงพอใจของผูใชบริการและความจงรักภักดีของผูใชบริการดีขึ้น และ

พฤติกรรมผูใชบริการท่ีดีขึ้นจะสงผานทางกลยุทธการตลาดธุรกิจสปาซ่ึงจะมีผลใหการใช

 กลยุทธการตลาดธุรกิจสปาดีขึ้น จากการวิจัยยังพบวาแรงจูงใจของผูใชบริการ ทัศนคติ

ของผูใชบริการ และการรับรูของผูใชบริการมีนัยสําคัญตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด

ธุรกิจสปา สอดคลองกับงานวิจัยของ Pavey and Spark (2009) พบวาทัศนคติและแรงจูงใจจะมี

ผลตอความตั้งใจซ้ือ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Djamasbi Fruhlin and Loiacono 

(2009) พบวาทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกตอความตั้งใจซ้ือสินคาและบริการ และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Pollack (2009) พบวาทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ 

  

ความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาดมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธ

การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิเคราะหท่ีไดพบวากลยุทธการตลาดท่ีประกอบไปดวย ดานคุณภาพการ

บริการ ดานราคา ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดาน

กระบวนการบริการ และดานทําเลท่ีตั้ง  เปนปจจัย ท่ีมีความสัมพันธเชิงบวกสงผลตอ

ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดประกอบดวย ความพึงพอใจของผูใชบริการและความ

จงรักภักดีของผูใชบริการ โดยเฉพาะดานคุณภาพการบริการมีความสําคัญมากท่ีสุดท่ีสงผลเชิง

บวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด แสดงวาเม่ือมีการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกจิ 

สปามากขึ้นก็จะสงผลใหเกิดประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาเพ่ิมสูงขึ้น

ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Khattab and  Aldehayyat (2011) กลาววาคุณภาพการบริการมี
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ผลทางบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการ คุณภาพการบริการสูงกวามาตรฐานจะนําไปสู

ความพึงพอใจของผูใชบริการเพ่ิมมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pollack (2009) 

พบวาส่ิงแวดลอมทางกายภาพมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจและการตั้งใจซ้ือ ท้ังนี้

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Juan and Yan (2009) พบวาคุณภาพการบริการสงผลทางตรงตอ

ความจงรักภักดีของลูกคาโดยท่ีลูกคามีความจงรักภักดีเพ่ิมมากขึ้นจากกการรับรูถึงคุณภาพการ

บริการท่ีสูงขึ้น  นอกจากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Wulf, Odekerken-Schroder and 

Laccbucci (2001) ไดพบวาการสรางความสัมพันธกับลูกคา ไดแกการใหของรางวัลและการให

สิทธ์ิพิเศษแกลูกคาจะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น และการติดตอส่ือสารกับ

ลูกคาเพ่ือใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีเพ่ิมมากขึ้น 

 

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการธุรกิจสปา 

 จากโมเดลท่ีไดจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด 

และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพมีความสัมพันธกันในเชิง

บวก ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจสปาควรคํานึงถึงประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดซ่ึงไดแก 

ความพึงพอใจของผูใชบริการและความจงรักภักดีของผูใชบริการใหมากขึ้น เพ่ือใหธุรกิจมี

ความไดเปรียบในการแขงขัน ท้ังนี้การใชกลยุทธการตลาดขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูใชบริการท้ัง

ดานแรงจูงใจของผูใชบริการ ทัศนคติของผูใชบริการ และการรับรูของผูใชบริการ เพ่ือนํามา

กําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชบริการ ท้ังในดาน 1) ดานคุณภาพการ

บริการควร พัฒนาคุณภาพการบริการใหเหนือกวาคูแขงโดย มีผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐานเพ่ือตอบสนองความตองการตามท่ีคาดหวังได มีการเสนอผลิตภัณฑและโปรแกรม

การใหบริการหลากหลายรูปแบบไวบริการ บุคลากรผูใหบริการมีความรู ความชํานาญและ

นาเช่ือถือในการใหบริการ มีความเปนมิตรและเอาใจใสในการบริการ  2)ดานราคา ควรมีอัตรา

คาบริการท่ีเหมาะสมและคุมคากับการใหบริการ 3)ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

ผูประกอบการควรสรางความสัมพันธกับผูใชบริการดวยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเชนการ

ใหโปรโมช่ันสวนลด การสะสมคะแนนเพ่ือแลกรับของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษใหลูกคามี

สวนรวม และการใหสิทธ์ิพิเศษแกลูกคา และสรางความสัมพันธกับผูใชบริการดวยการ

ติดตอส่ือสารกับผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ  4) ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ควรจัดสถาน

ประกอบการใหมีความสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ มีความปลอดภัย มีการตกแตงสถานท่ีให

เหมาะสมกับเทศกาลตางๆเชนวันสงกรานต วันปใหม มีความสะดวกสบายเม่ือมาใชบริการ 

เปนตน 5) ดานกระบวนการบริการ ควรมีการแนะนําขั้นตอนการใหบริการและขอจํากัดอยาง

ชัดเจน มีการจัดเก็บฐานขอมูลยางเปนระบบเปนตน และ 6) ดานทําเลท่ีตั้ง สถานประกอบการ
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ควรมีทําเลท่ีตั้งสะดวกในการเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ ทําเลท่ีตั้งตองสะอาดไมแออัด เพ่ือจะ

สงผลใหเกิดประสิทธ์ิผลการใชกลยุทธการตลาดท้ังนี้วัดไดจากความพึงพอใจของผูใชบริการ

และความจงรักภักดีของผูใชบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด 

และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร จํากัดเฉพาะ

ประชากรท่ีใชบริการธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการวิจัยครั้ง

ตอไปควรศึกษาในพ้ืนท่ีอ่ืน ท้ังนี้จะทําใหทราบถึงขอแตกตางความสัมพันธระหวาง พฤติกรรม

ผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปา และ

ทําใหทราบถึงพฤติกรรมผูใชบริการท่ีแตกตางกัน  
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การประยุกตใชระบบอีอารพีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการชําระเงินของแผนกจัดซ้ือ

จัดหา  กรณีศึกษา บริษัท เอกซอนโมบิล จํากดั (มหาชน) 

APPLICATION OF ERP SYSTEM TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE 

PAYMENT PROCEDURES: A CASE STUDY OF PROCUREMENT DEPARTMENT 

IN EXXONMOBIL COMPANY LIMITED 

 

นลินธรณ ณรงควุฒภิัสร1   ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย2 (มหาวิทยาลัยรังสิต) 

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

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1)  ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ี

ประยุกตใชตอปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน (2) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของ

ระบบท่ีประยุกตใชและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท เอกซอนโมบิล 

จํากัด (มหาชน)โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พนักงานบริษัทเอกซอนโมบิล 

จํากัด (มหาชน)จํานวน 400 คนในแผนกจัดซ้ือจัดหา ซ่ึงเปนบุคลากรสวนใหญท่ีเกี่ยวของกับ

เอกสารในกระบวนการชําระเงิน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือทางสถิติท่ีใชในการ

วิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที การ

วิเคราะหคาความแปรปรวน การวิเคราะหคาความแตกตางแบบแอลเอสดี และการหาคาสัมประ

สิทธสหสัมพันธเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะดานประชากรของพนักงานไดแก  อายุ  

ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะของตําแหนงงานท่ีทํา ประสบการณในการใชระบบ

สารสนเทศและระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอประสิทธิภาพของการใชงาน

โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ลักษณะ

ดานประชากรของพนักงานดานเพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงาน

โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการไมตางกัน ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ ไดแก ดาน

การใชงาน ดานการออกแบบ  ดานความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ 

และดานอ่ืนๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับ

ปฎิบัติการ 

 

คําสําคัญ : ระบบอีอารพี,  กระบวนการชําระเงิน 
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Abstract 

 

 This research had the objectives as follows: (1) to investigate the working efficiency 

of the application system to the different personal factors, and  (2) to study the correlation 

between the properties of the application system and the working efficiency of the 

employees’s  ExxonMobil Company Limited. The samples of this study consisted of 400 

employees working at ExxonMobil Company Limited in the Procurement Department who 

were mostly familiar and involved with the document payment system. Questionnaire was 

used as the research instrument to collect the data whereas the collected data were analyzed 

by the frequency, percentage, mean, standard deviation, t-Test, analysis of variance, 

correlation analysis, LSD comparison method (least significant difference) , and Pearson’s 

Correlation Coefficient. The research findings found that the different demographic 

characteristics of the samples in terms of the age, educational level, position, job 

characteristics, experience on information system, and working period affected the efficiency 

of the program usage in the operating level with the statistical significance of 0.05. On the 

other hand, gender did not influence the efficiency of the program usage in the operating 

level. It was further found that the factors of the system properties i.e. operation, design, 

correctness of information, system safety, and so on, were correlated with the program usage 

in the operating level. 

 

KEY WORD:  ERP system  ,  Payment procedures 
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1. บทนํา 

 ในการประกอบการธุรกิจผูประกอบการตองมีความสัมพันธกับบุคคลและหนวยงาน

องคกรตางๆการติดตอทางธุรกิจจึงตองกระทําเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเปนหลักฐานสําหรับใช

อางอิงและมีผลไดตามกฎหมายเอกสารทางธุรกิจท่ีจัดทําขึ้นซ่ึงมีความสําคัญตอวงการธุรกิจ

มาก ดังนั้น งานเอกสารเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการดําเนินงานของทุกองคกร เพราะเอกสารเปน

ส่ิงท่ีแสดงถึงหลักฐานในการดําเนินงานติดตอส่ือสารกัน ไมวาจะอยูในรูปแบบเอกสารท่ัวไป 

(กระดาษ) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส และอาจจะยังมีการใชเอกสารในรูปแบบของกระดาษ

ควบคูกันไปดวย ซ่ึงยังไมสามารถเลิกใชเอกสารแบบกระดาษใหเหลือเปนศูนยได ดังนั้นการ

จัดเก็บเอกสารไมวาจะอยูในรุปแบบใดหากเอกสารมีการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาและ

ปริมาณการใชงาน ยอมสงผลใหเกิดปญหาการจัดการเอกสารตามมา โดยเฉพาะเอกสารทาง

การคาและเอกสารทางเงิน ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญท่ีใชประกอบทางการคาเพ่ือแสดงรายละเอียด 

สัญญาขอตกลงระหวางกัน  

ถึงแมวาการใชเอกสารท่ีอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะมีการจัดการท่ีดีกวาแบบ

เอกสารท่ัวไปก็ตาม หากองคกรมีการดําเนินงานติดตอส่ือสารกันทางธุรกิจท่ีจําปนตองใช

เอกสารเพ่ิมขึ้นแตละวันในปริมาณท่ีมาก ยอมทําใหส้ินเปลืองตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้น

ไปดวย  ตามปริมาณของเอกสารในแตละวัน เพ่ือใหเอกสารมีการชําระเงิน โอนเงิน หรือการทํา

ธุรกรรมการเงินอ่ืนใดออกไป ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเพ่ือตองการลดตนทุนใน

การดําเนินงาน อีกท้ัง สภาพแวดลอมการบริหารธุรกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยาง

ตอเนื่อง การท่ีตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงจากตางประเทศท่ัวโลก และเพ่ือการอยูรอด

ขององคกรตอไปในอนาคต องคกรจึงไดมีการนําเอากระบวนการชําระเงินเขาไปในระบบอิเลก

ทรอนิกส ฝายบริหารจึงกําหนดนโยบายโดยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ ตองการลดตนทุนในการ

ดําเนินงานลงภายในป 2020 ใหไดถึง 60% จากกระบวนการทํางานในรุปแบบเดิมของแตละ

หนวยงาน 

 ท้ังนี้จะเริ่มปรับกระบวนการทํางานและทดสอบระบบท่ีนํามาใชในแผนก 

Procurement ซ่ึงเปนแผนกท่ีเกี่ยวของกับเอกสารทางดานการเงินและมีปริมาณเอกสารจํานวน

มาก   โดยเช่ือวา การประยุกตใชระบบสารสนเทศระดับองคกร หรือท่ีเรียกวา ระบบ ERP 

(Enterprise resource Planning) จะสามารถแกปญหาเอกสารอิเลกทรอนิกสจํานวนมหาศาลท่ี

เขามาในระบบแตละวันและลดตนทุนในการดําเนินงานลงได ดวยการออกแบบระบบการชําระ

เงินใหสอดคลองกับเอกสารอิเลกทรอนิกสเพ่ือชําระเงินใหกับซัพพลายเออรหรือคูคาทางธุรกิจ

ใหเปนไปอยางอัตโมมัติ (Auto payment system) 
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ระบบ ERP Software ถือวาเปนระบบสารสนเทศ ท่ีกําลังไดรับความนิยมเพราะ ERP 

Software เปนระบบคอมพิวเตอรท่ีเขาไปควบคุมกระบวนการทํางานในทุกๆ หนวยงานของ

องคกรและเช่ือมโยงขอมูลจากทุกแผนกท่ีเกี่ยวของเขามาสูฐานขอมูลศูนยกลาง โดย ERP 

Software มีหนาท่ีรวบรวมสวนประกอบทางธุรกิจตางๆ เชน งานวางแผน (Planning) งานผลิต 

(Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน 

(Accounting/Finance) ระบบขายหนาราน POS แลวเช่ือมโยงสวนงานตางๆเขาไวดวยกัน 

เพ่ือใหมีการใชขอมูลรวมกันจากฐานขอมูลเดียวกัน มีการใชกระบวนการท่ีเปนมาตรฐาน

รวมกัน (Common Processes) ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนการทํางานกระบวนการทางธุรกิจขององคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอดีของการรวมขอมูลไวในฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหขอมูล

เดียวกันสามารถใชรวมกันท้ังองคกรได โดยมีการทํางานในลักษณะแบบเรียลไทม และ ERP 

Software ไดรับการออกแบบมาบนพ้ืนฐานของวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) คือมีการ

กําหนดในสวนของกระบวนการทางธุรกิจ ท่ีมีการทดสอบ และสํารวจมาแลววาเปนวิธีการท่ีดี

ท่ีสุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไวในตัวของ ERP Software โดยท่ี ERP Software จะสามารถ

ปรับเปล่ียนให เขากับลักษณะการดําเนินงานของแตละองคกร (ท่ีมา : http://www. 

mindphp.com) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาเรื่องการประยุกตใช ERP เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการเอกสารอิเลกทรอนิกสในเรื่องการชําระเงินใหเปนไปโดยอัตโนมัติมากท่ีสุด เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายขององคกรในการลดตนทุนในการดําเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันทางธุรกิจไดมากยิ่งขึ้นอยางไรก็ตามการนําโปรแกรมดังกลาวมาใช ยังมิไดมีการ

วิเคราะหและประเมินผลกระทบ ปญหาและอุปสรรครวมท้ังขอจํากัดในดานตางๆ เพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบท่ีประยกุตใชตอปจจัยสวนบุคคลท่ี

แตกตางกัน 

             2.2  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของระบบท่ีประยุกตใชและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบรษิัท เอกซอนโมบิล จํากดั (มหาชน) 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 3.1 กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้คือ บุคลากรภายในบริษัทเอกซอนโมบิล 

จํากัด (มหาชน) แผนก Procurement ท่ีใชระบบอีอารพีในการปฏิบัติงาน รวมถึงผูบริหารท่ีมี

สวนเกี่ยวของและจําเปนตองใชระบบโปรแกรมเขาไปชวยในการตัดสินใจในการทํางาน  

http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2577-โปรแกรม-pos-point-of-sale.html�
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เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยาง

สามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G.Cochran โดยกําหนดระดับคา

ความเช่ือม่ันรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 (ธนกฤต ดีพลภักดิ์, 2556, 

หนา 40) ไดกลุมตัวอยาง 384 คน เพ่ือความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยาง 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย 2 สวน คือ คําถาม

เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง ลักษณะ

งานท่ีทํา ประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใ และและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

และคําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของคุณสมบัติในดานตางๆ ของระบบ   

เปนลักษณะคําถามท่ีใชมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ((Interval Scale) (1 = สําคัญ

นอยมาก และ 5 = สําคัญดีมาก) แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไดทดลองแจกจํานวน 30 ชุดเพ่ือทํา

การทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันราย

ดานใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกวา 0.70  

3.3 การวิเคราะหทางสถิติ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติเบ้ืองตนและใชโปรแกรม SPSS ใน

การวิเคราะหขอมูล ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวน 

ดังนี้ 

  1   ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช

การแจกแจงคาความถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage)    

  2  ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบในดานตางๆของระบบโดยใชสถิติ

คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  3  ขอมูลประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการ 

 วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะ

งานท่ีทํา  ประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพศ ทําการ

ทดสอบกับแบบดวยสถิติทดสอบ  t – test อายุ ระดับการศึกษา ระดับ ตําแหนง ลักษณะงานท่ี

ทํา  ประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ทําการทดสอบกับ
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แบบสอบถามดวยสถิติทดสอบ     F – Test และกรณีพบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบ

แบบรายคูตามวิธีของ LSD 

  ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ ไดแก ดานการใชงาน ดานการออกแบบ  ดาน 

ความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดานอ่ืนๆ โดยการทําการ

ทดสอบกับแบบสอบถามตอนท่ี 2 ดวยสถิติทดสอบ Pearson product moment correlation 

coefficient 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ,         ปจจัยสวนบุคคลดาน

อายุ ,ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา , ปจจัยสวนบุคคลดานระดับตําแหนง , ปจจัยสวน

บุคคลดานลักษณะของตําแหนงงานท่ีทํา , ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการใชงาน

เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   และปจจัยสวนบุคคล

ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

ตารางท่ี 1:  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคลดานตางๆ จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

 

164 

236 

 

41.0 

59.0 

2. อายุ 

- นอยกวา 26 ป 

- 26 – 35 ป 

- 36 – 45 ป 

- 46 – 55 ป 

 

68 

192 

120 

20 

 

17.0 

48.0 

30.0 

5.0 

 

3. ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี

- ปริญญาโท 

- ปริญญาเอก 

 

332 

52 

16 

 

83.0 

13.0 

4.0 

4. ระดับตําแหนง 

- Invoice processor  

- Admin assistant  

 

280 

40 

 

70.0 

10.0 
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- Leader 

- Supervior 

- Manager 

- Help desk 

20 

12 

16 

32 

5.0 

3.0 

4.0 

8.0 

5. ลักษณะของตําแหนงงาน 

- Indexing/Prccessing  

- Account reconcile 

- Assistant/Analysis 

- Control report 

- Coding/Approval 

- Problem resolution 

 

280 

40 

20 

12 

16 

32 

 

70.0 

10.0 

5.0 

3.0 

4.0 

8.0 

6. ประสบการณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- นอยกวา 3  ป 

- 3 – 6  ป 

- 7 – 10 ป 

- มากกวา 10 ปขึ้นไป 

 

 

76 

176 

116 

32 

 

 

19.0 

44.0 

29.0 

8.0 

7. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

- นอยกวา 3  ป 

- 3 – 6  ป 

- 7 – 10 ป 

- มากกวา 10 ปขึ้นไป 

 

76 

176 

116 

32 

 

19.0 

44.0 

29.0 

8.0 

 

จากตารางท่ี 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง ท่ีมีชวงอายุระหวาง 26 – 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงงาน Invoice 

processor  ลักษณะงานท่ีทํา Indexing/Processing มีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในชวง 3 – 6 ป 

4.2 ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบ ไดแก ดานการใชงาน ดานการออกแบบ  ดาน 

ความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดานอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 2:  ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบ 

 

คุณสมบัติของระบบดานตางๆ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

1.ปจจัยดานการใชงาน 

  - ความสะดวกลดขั้นตอนการทํางาน 

 

4.24 

 

0.646 

2.ปจจัยดานการออกแบบ 

  - มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน 

 

4.25 

 

0.719 

คุณสมบัติของระบบดานตางๆ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

3.ปจจัยดานความถูกตองของขอมูล 

  - การประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง 

 

4.33 

 

0.650 

4. ปจจัยดานความปลอดภัย 

  - ระบบมีการแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการ 

    ใชงาน 

 

 

4.39 

 

 

0.667 

5. ปจจัยดานอ่ืนๆ 

  - คูมือการใชงานมีความชัดเจน เขาใจไดงาย 

 

4.38 

 

0.664 

 

จากตารางท่ี 2 ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบ กลุมตัวอยางใหสําคัญมาก คือ ความ

สะดวกลดขั้นตอนการทํางาน (ปจจัยดานการใชงาน) มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน (ปจจัย

ดานการออกแบบ) การประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง (ปจจัยดานความถูกตองของขอมูล) 

ระบบมีการแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน (ปจจัยดานความปลอดภัย) และคูมือการ

ใชงานมีความชัดเจน เขาใจไดงาย (ปจจัยดานอ่ืนๆ) ท่ีสงผลใหเกิดประสิทธิภาพการใชงาน

โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

4.3 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมี

ผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการ

ตางกัน 
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ตารางท่ี 3:  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคลดานตางๆ t F Sig. ผลลัพธ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ระดับตําแหนง 

5. ลักษณะงานท่ีทํา 

6.ประสบการณใน 

   การใชเทคโนโลย ี

   สารสนเทศ 

7. .ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

-1.354 

 

 

4.596 

3.646 

4.159 

      4.159 

4.102 

 

 

4.102 

0.177 

0.004 

0.027 

0.001 

0.001 

0.007 

 

 

0.007 

ปฏิเสธ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

 

ยอมรับ 

 

  จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยทางดานประชากรศาสตรไดแก  

อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะงานท่ีทํา ประสบการณในการใชระบบสารสนเทศ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติ

การ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.4 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ เชน ดานการใชงาน 

ดานการออกแบบ  ดานความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดาน

อ่ืนๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการ 

 

ตารางท่ี 4:  ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 

ปจจัยดานคุณสมบัตริะบบ Pearson ( r ) Sig. ผลลัพธ 

1. ดานการใชงาน 

2. ดานการออกแบบ 

3. ดานความถูกตองของขอมูล 

4. ดานความปลอดภัย 

5. ดานอ่ืนๆ 

 0.621 

 0.713 

0.852 

0.563 

0.821 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยดานคุณสมบัติของระบบดาน

การใชงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการ
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ในทิศทางบวก(r = 0.621 )   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวา

ระดับท่ียอมรับไดท่ี 0.05) 

 ปจจั ยด านคุณสมบัติของระบบด านการออกแบบมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก(r = 0.713 )   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับไดท่ี 0.05) 

 ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบดานความถูกตองของขอมูลมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก     (r = 0.852 )   

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับไดท่ี 0.05) 

 ปจจั ยด านคุณสมบัติของระบบด านความปลอดภัยในการใชระบบมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก     

(r = 0.563 )   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับได

ท่ี 0.05) 

 ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบในดานอ่ืนๆมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก     (r = 0.821 )   อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับท่ียอมรับไดท่ี 0.05) 

            สรุป ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใช

งานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวกไดแก ดานการใชงาน ดานการ

ออกแบบ  ดานความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดานอ่ืนๆ 

 

5. สรุปและอภปิรายผล 

5.1 ดานปจจัยสวนบุคคล 

 ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ, อายุ,  ระดับการศึกษา 

, ระดับตําแหนง, ลักษณะของตําแหนงงานท่ีทํา, ประสบการณในการใชระบบสารสนเทศและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 เม่ือพิจารณาดานเพศ พบวา เพศท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงาน

โปรแกรม 

ในสวนงานระดับปฎิบัติการไมตางกัน (Sig. = 0.177 ซ่ึงมากกวาระดับท่ียอมรับได จึงปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีตั้งไว)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อําพน ธรรมโชติ ( 2548 )ท่ีศึกษาการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี พบวา เพศตางกัน

มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน กลาวคือพนักงาน
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เพศชายและเพศหญิงตางมีความสามารถท่ีจะเรียนรู ขวนขวายแสวงหาประสบการณเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทํางานไดเทาเทียมกัน  

เม่ือพิจารณาดานอายุ พบวา อายุ ท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงาน

โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล พระตลับ (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบ

ของความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีความคิดเห็น

ดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม ดานการทํางานตองเช่ือถือไดแตกตางกัน 

โดยการปฏิบัติงานเปนประจําเปนระยะเวลานาน มีการสะสมประสบการณในการทํางานมาก

เพราะไดสัมผัสกับสังคมการเรียนรูส่ิงตางๆ ไดรับการผึกอบรมจากสถาบันการฝกอบรม มี

ความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวขององคกร ทําใหผลงานท่ีไดนั้นถูกตอง

แมนยําและสามารถนําไปอางอิงหรือเปรียบเทียบได แตกตางจากพนักงานท่ีมีชวงอายุนอย 

เม่ือพิจารณาดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล พระ

ตลับ. (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบของความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท  ทีโอที  จํ ากัด  (มหาชน)  ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม 

แตกตางกัน โดยพนักงานระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการทํางาน มากกวา พนักงานระดับต่ํากวาปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาท่ี

สูงขึ้นมีผลทําใหพนักงานผูปฏิบัติงานมีความรูหลากหลายและมีประสบการณในการแกปญหา

ตางๆ ออกไปหรือวิธีการตางๆ ท่ีจะทําใหผลการปฏิบัติงานนั้นมีคุณภาพไดมาตรฐาน ทันตอ

เหตุการณ มีการเปดใจยอมรับส่ิงใหม ทัศนคติท่ีดี มีความรูความสามารถในการประยุกตและ

ปรับใชเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงานทําใหผลงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เม่ือพิจารณาดานระดับตําแหนงงาน พบวา ระดับตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร กรวัชร

เจริญ ( 2555 ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน บริษัทค

วอลิตี้เฮาส จํากัด ( มหาชน )  พบวา ตําแหนงงานท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน

เปนทีมดานการแกไขปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีแตกตางกัน 
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เม่ือพิจารณาดานลักษณะของตําแหนงงานท่ีทํา พบวา ลักษณะงานท่ีทําท่ีแตกตางกันมี

ผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  จิตตา ยุติ 

(2548 ) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท พู

นพรัพยแคน จํากัด  พบวา ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนา ความสําเร็จในหนาท่ี

การงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ท่ีสอดคลองกับแนวคิดท่ีวาปจจัยการ

จูงใจหรือตัวจูงใจ เปนปจจัยภายในของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการกอสรางความพอใจในการ

ทํางาน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเปนตัวกระตุนท่ีจะนํามาใชจูงใจใหคนปฏิบัติงานดีขึ้น 

เม่ือพิจารณาดานประสบการณในการใชงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา ประสบการณในการใชสารสนเทศท่ีแตกตางกันมี

ผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนนท ปอง

วัน ( 2550 )    

ท่ีศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่ง

โรงเรียนในฝน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ

สารสนเทศท่ีตางกันมีสภาพการใชงานท่ีแตกตางกัน 

เม่ือพิจารณาดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ระยะเวลางานท่ีแตกตางกันมีผลตอ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประมวล พระ

ตลับ (2551) ท่ีศึกษาผลกระทบของความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท  ทีโอที  จํ ากัด  (มหาชน)  ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พนักงานท่ีมีอายุงานมากกวา 7 ป มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมี

ประสิทธิภาพการทํางาน ดานงานสําเร็จทันเวลามากกวา พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 6-7 ป 

และ 3-5 ป เนื่องจากพนักงานจะตองปฏิบัติงานตามหนาท่ีไดรับมอบหมายเปนการแสดง

บทบาทตามความรับผิดชอบของแตละคนสะสมประสบการณในการทํางาน เ ม่ือมี

ประสบการณมากขึ้นมุมมองหรือภาพท่ีพบเห็นยอมมีความแตกตางจากผูท่ีมีประสบการณนอย

กวา 

              5.2 ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ 

ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบดานการใชงาน   มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

การใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ขันแกว ( 2549 ) ท่ีศึกษาการ
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พัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

จังหวัดเชียงใหม พบวาผูประเมินสวนใหญรอยละ 60  ใหความเห็นวา ระบบมีความสะดวกตอ

การใชงานท่ัวไป และตอบสนองความตองการในระดับดีมาก  

ปจจัยทางด านคุณสมบัติของระบบด านการออกแบบ   มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ขันแกว ( 2549 ) 

ท่ีศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร

อีสเทอรนจังหวัดเชียงใหม พบวาผูประเมินสวนใหญรอยละ 60  ใหความเห็นวา การออกแบบ

หนาจอและรายงานของระบบมีความเหมาะสมในระดับดีมาก  

ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบดานความถูกตองของขอมูล   มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ขันแกว ( 2549 ) 

ท่ีศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร

อีสเทอรนจังหวัดเชียงใหม พบวาผูประเมินสวนใหญรอยละ 53.33  ใหความเห็นวา การ

ประมวลผลขอมูลมีความถูกตองอยูในระดับดีมาก   

ปจจัยทางด านคุณสมบัติของระบบด านความปลอดภัยในการใชระบบ   มี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัย

รัตน ขันแกว ( 2549 ) ท่ีศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนจังหวัดเชียงใหม พบวาผูประเมินสวนใหญรอยละ 

53.33  ใหความเห็นวาความปลอดภัยในการใชระบบ อยูในระดับดี   

             ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบดานอ่ืนๆ  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใช

งานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชยา คชสังขสีห ( 2556 )ท่ีศึกษาการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการบริหารงานในโรงพยาบาลลําพูน ใหความเห็นวา 

ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบตองเขารับการฝกอบรมประกอบคูมือการใชโปรแกรมและทุกคนใน

แผนกตองสามารถใชงานโปรแกรมในหนาท่ีท่ีแตละคนรับผิดชอบไดคลอง โดยให

ความสําคัญกับประสิทธิภาพเพ่ือการสงตองานไปยังแผนกอ่ืนๆ ตอไป 
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6.   ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

        1 ดานการใชงาน พบวาขั้นตอนบางอยางของกระบวนการชําระเงินยังตองใช

หลายฟงกช่ันตามหนาท่ีท่ีระบบกําหนด ควรพัฒนากระบวนการชําระเงินใหอยูในภายใน

ฟงกช่ันการทํางานเดียว โดยผนวกงานดานอ่ืนๆ รวมเขาไวดวยกัน เพ่ือจะไดลดขั้นตอนการ

ทํางานใหสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

                 2  ดานการออกแบบ พบวาเอกสารท่ีไดรับจากซัพพลายเออรยังมีความ

หลากหลายของรูปแบบท่ีตางกันออกไป  ควรมีการแจงไปยังซัพพลายเออรเพ่ือใหเกิดการรับรู

และพัฒนารูปแบบของเอกสารใหมีมาตรฐานอยางเดียวกันเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบ

แบบอัตโนมัติ และเพ่ือประโยชนทางดานการเงิน 

          3  ดานความถูกตองของขอมูล พบวาการแกไขปรับปรุงขอมูลสามารถทําได

เฉพาะผูใชท่ีถูกกําหนดสิทธิในการใชงานไดเทานั้น  ควรมีการกําหนดสิทธิใหกับผูปฏิบัติงาน

ท่ัวไปในการแกไขปรับปรุงขอมูลท่ีเห็นวาไมใชสวนท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน  

   4  ดานความปลอดภัย พบวาระบบจะมีการแจงเตือนเม่ือเกิดขอผิดพลาดในการใช

งานเปนไปตามขอกําหนดของระบบ แตเพ่ือความปลอดภัยของขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญของ

บริษัท ระบบควรมีการตรวจสอบสิทธิการใชงานอีกครั้งกอนท่ีผูใชจะเขาถึงระบบเพ่ือ

ปฏิบัติงานจริง 

       5  ดานอ่ืนๆ พบวาระบบจะมีการอัพเกรดเวอรช่ันเพ่ือพัฒนาระบบตามระยะเวลา

การใชงาน เพ่ือใหผูใชเขาใจหลักในการทํางาน และสามารถใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอเนื่อง ควรจัดใหมีการเทรนนิ่งและอัพเดทคูมือการใชงานอยูตลอดเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตามความเหมาะสม   

  

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

  1.  เปรียบเทียบความคุมคาของการนําระบบซอฟตแวรท่ีประยุกตใชดวยวิธี

เชาระบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยพนักงานของบริษัทเอง   

      2.  ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนท่ีไมใชประสิทธิภาพการใชงาน เชน คุณภาพการ

ทํางานหรอืความสําเร็จขององคกร เปนตน เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรตอไปใน

อนาคต 

             ขอจํากัดในการศึกษา 
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                      การทําวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเขารวมอยูในคณะทํางานในการทดลองใชระบบ 

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากยังมีฟงกช่ันหลักท่ีจําเปนบางสวน ท่ียังไม

สามารถเช่ือมโยงกันได  และฟงกช่ันเหลานี้สวนใหญเปนการทํางานท่ีสลับซับซอนซ่ึงยากตอ

การอินทิเกรด ตองอาศัยบุคลากรเขาไปจัดการระบบ (Manual Process) เชน กระบวนการชําระ

เงินท่ีไมเกี่ยวกับคาสินคา คาขนสง และขอตกลงทางการคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดานของ 

ราคา (Price) จํานวน(Quantity) หรือ ภาษีทางการคา (Tax) และอ่ืนๆท่ีเกิดผลตางจากท่ีทําการ

ตกลงซ้ือขายกันไวในระบบ เหลานี้จะไมสามารถทําการจายเองไดโดยอัตโนมัติ 
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ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

THE MARKETING COMMUNICATION FACTERS WHICH EFFECT SELECTION 

OF WEDDING STUDIOS IN BANGKOK 

METROPOLITAN REGION 

เพทาย พัชรทวีกุล 21

22   ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 22

23 

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

 

 บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการ

เลือกใชบริการ และปจจัยดานการส่ือสารการตลาด ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว

ดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใชในการศึกษา

ครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามท่ีรวบรวมโดยผูวิจัย และใชสถิติในการวิเคราะห

ขอมูลไดแก การแจกแจงความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)t-Test F-Test และ MRA 

 ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสวนใหญ พบวาเปน 

เพศหญิง โดยมีคาเฉล่ียของอายุประมาณ 25-30 ปกลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพการ

ทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาทจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรไดแก อายุ รายได 

และการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้ง

สตูดิโอ ไดแกสินคาหรือบริการท่ีใชบริการ  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ คาใชจายในการใช

บริการ สถานท่ีจัดงานแตงงาน และจํานวนบริษัทการจัดแตงงานท่ีไปเขารับการปรึกษาแตกตาง

กัน จะทําใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอท่ีแตกตางกัน  ปจจัยดานการส่ือสาร

การตลาด พบวา ปจจัยดานการส่ือสารทางการตลาด ไดแก การขายโดยอาศัยพนักงานขายการ

                                                             
22 นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวิทยาลัยรังสิต 
23 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง 

สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ABSTRACT 

  The purpose of this research is to study about demographic factors behavior of user 

who choose the service of wedding studio for people who live in Bangkok Metropolitan 

Region. The population in this research are consumers who have used this wedding studio 

service about 400 peoples. The questionnaire was compiled by researcher and used the 

statistic to analysis are frequency clarifying, percentage, the median, standard deviation (T-

Test F-Test) and Regression. 

The result found that majority of the consumers in Bangkok Metropolitan Region for 

female have age median about 25-30 years. Most of samples are working as office 

staff/private company who have the income around 20,001-30,000 baht and graduated in 

degree in local university. 

The hypothesis of research found The demographic determinant are ages, income 

and the different between education which affecting the decision to choose the wedding 

studio for consumers in Bangkok Metropolitan Region. The products or services offered, the 

person who involve making the decision, the cost of the services provided and the amount of 

wedding company that consumer get advice are different will influence the decision. 

Salesman guidance or recommendation, promotion, direct marketing are associated in 

consumer decision to choose the best wedding studio in Bangkok Metropolitan Region. 

 

บทนํา 

การแตงงานเปนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยท่ีถือปฏิบัติกันมาชานาน  ซ่ึงการ

แตงงานถือเปนการเริ่มตนชีวิตครอบครัวของมนุษยในสังคมและถือเปนการบอกกลาวผูใหญ 

รวมท้ังญาติพ่ีนอง  เพ่ือนในทุกสังคม  และคนรูจัก  จึงไดมีการจัดงานแตงงานเพ่ือเชิญมารวม

พิธีและเปนสักขีพยานใหรับทราบโดยท่ัวกันเรื่องการครองคู   เนื่องจากการแตงงานในพิธีแบบ

ไทยมีหลายขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย  ไมวาจะเปน  เครื่องขันหมาก  สถานท่ีจัดงาน  

หรือแมแตชุดแตงงานก็มีหลายชุดตามรูปแบบพิธีรับไหว  (พิธีเชา)  และงานเล้ียงตอนกลางคืน  

เจาบาวเจาสาวหรือผูจัดงานจึงตองเสาะแสวงหาอุปกรณ  หรือสถานท่ีตางๆ  เพ่ือจัดงาน
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แตงงานขึ้นมา รวมถึงตองเรียนรู พิธีการท้ังพิธีเชาและงานเล้ียงกลางคืน  เพ่ือทําตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  จากยุคเกาผูท่ีจัดงานตองเตรียมหาเองท้ังหมด  ตองไปเสาะหา  

เชา  หรือซ้ือ  ตามแหลงรานคาตางๆ  เพ่ือใหครบตามความตองการ  เพ่ือใหเกิดความสะดวกใน

การหาส่ิงท่ีตองการทุกอยางใหครบในแหลงเดียวจึงเกิดธุรกิจการจัดงานแตงงานขึ้น   

คนไทยในปจจุบันมีคาใชจายในการจัดงานแตงงานคอนขางสูง โดยจะเห็นไดจาก

ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับพิธีการแตงงานเกือบทุกประเภท ท่ีสามารถสรางจุดขายไดตรงกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายมีอัตราเติบโตท่ีดีไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม การถายภาพแตงงานใน

สตูดิโอ รวมถึงสินคา และบริการใหมท่ีมีราคาแพงกวาสินคาโดยท่ัวไป ยอมบงบอกถึงความ

นิยมของคูบาวสาวท่ีนับวันยิ่งทุมงบประมาณมากขึ้น เพ่ือความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา 

ทําใหกลาใชจายเพ่ือสนองความตองการดังกลาว การแขงขันธุรกิจในโลกยุคปจจุบันนี้มีมาก

ขึ้น  เนื่องจากมีธุรกิจท่ีใกลเคียงเกิดขึ้นมามากมายจึงทําใหเกิดการแขงขันกันอยางมาก  

เทคโนโลยี  ถือเปนปจจัยสําคัญในยุคนี้เพ่ือใชมาเปนตอกับคูแขงท่ีแขงขันกันสูง  เม่ือธุรกิจเว

ดดิ้งสตูดิโอ  เปนท่ีนิยมกันและเติบโตขึ้นอยางมาก  จึงมีการแขงขันกันมากขึ้นในธุรกิจนี้  เม่ือ

มีคูแขงเกิดขึ้นทําใหเกิดการแยงรายได  กําไรเริ่มลดลง  เจาของกิจการตระหนักถึงความ

ตองการเพ่ิมลูกคาจากสถานท่ีอ่ืนๆ  มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับธุรกิจ  และเพ่ิมความพึงพอใจ

ใหกับลูกคาดวย ถึงแมวาธุรกิจท่ีใกลเคียงกันแขงขันหรือเจาะกลุมลูกคาเดียวกัน  แตหากปจจัย

ท่ีมีผลตอการใชบริการของเวดดิ้งสตูดิโอของกลุมลูกคา จะเปนโอกาสอันดีในการรูความ

ตองการของลูกคาเพ่ือนํามาประกอบการตลาด และเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจ  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษา ปจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลเพราะส่ิง

เหลานี้ สามารถสรางการรับรู จดจําความภักดีตอตราสินคาและนําไปสูการตัดสินใจเลือกใช

บริการอยางตอเนื่องและแนะนําบอกตอใหผูท่ีตนเอง รูจักมาใชบริการดวย ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจ

มีกําไรอยางตอเนื่อง และเติบโตอยางยั่งยืนตอไป ตลอดจนจะเปนประโยชนตอการสงเสริม

การตลาด และปรับปรุงแนวทางของธุรกิจการแตงงานตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง

สตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว

ดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สมมติฐานในงานวิจัย 

1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศอายุสถานภาพการทํางานรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน 

2. ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แตกตางกัน 

3. ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิง้

สตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัย ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ซ่ึงจะเปนประโยชนแก

เจาของกิจการเวดดิ้งสตูดิโอท่ีจะนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาการใหบริการเวดดิ้งสตูดิโอใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 

 3. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปใชในการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในแวดวงธุรกิจเวดดิ้ง

สตูดิโอ 

4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาตอของผูท่ีตองการในอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ  

- สถานภาพการทํางาน 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

- ระดับการศึกษา 

ปจจัยดานการส่ือสารการตลาด 

- การโฆษณา 

- การประชาสัมพันธ 

- การขายโดยอาศยัพนักงานขาย 

- การสงเสริมการขาย 

- การตลาดทางตรง 

พฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ 

- สินคาหรอืบรกิารท่ีใชบรกิาร 

- เหตุผลท่ีตัดสนิใจเลอืกใชบริการ 

- แหลงขอมูลท่ีใชตัดสนิใจเลอืกใชบริการรานรับ

แตงงานครบวงจร 

- ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานรับแตงงาน

ครบวงจร 

- คาใชจายในการใชบริการรานรับแตงงานครบวงจร 

- สถานท่ีจัดงานแตงงาน 

- จํานวนบริษัทการจัดแตงงานท่ีไปเขารับการปรึกษา 

 
 
 

การตัดสินใจเลอืกใช           

บริการเวดดิง้ สตูดโิอ 

ของลูกคาในเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
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แนวคิด 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยการส่ือสารตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ดังนี้ 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

  ทอแรนซ (Tarrance, 1962 อางถึงในกิ่งแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) ไดศึกษาเรื่อง 

ความคิดละเอียดละออ พบวา อายุท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําใหบุคคลมีความคิดท่ีรอบคอบมากขึ้น อายุ

หรือวัยเปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม วัยท่ี

เหมาะสมในการแตงงานนั้นโดยปกติมักจะอยูในชวง 26-30 ป ซ่ึงในสังคมไทย ผูหญิงท่ีมีอายุ

มากขึ้น อาจไมใหความสนใจท่ีจะจัดงานแตงงานเพราะดวยวัยวุฒิท่ีมากขึ้นจึงไมเห็นประโยชน

ท่ีจะตองเสียคาใชจายไปกับการจัดงานแตงงานท่ีหรูหรา เกินความจําเปน ในขณะท่ีกลุมท่ีมีอายุ

นอยกวา ยังมีความตื่นเตนกับการท่ีจะไดเริ่มตนใชชีวิตคู ดังนั้น จึงมีความกระตือรือรนในการ

จัดงานแตงงาน ใสใจในรายละเอียดของงานมากกวากลุมผูท่ีมีอายุมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับธน

พล กอฐานะ (2554) กลาววา ผูหญิงกับผูชายจะมีพฤติกรรมในการซ้ือแตกตางกัน กลาวคือ 

ผูหญิงจะมีความละเอียดในการซ้ือมากกวาผูชาย 

 ปรมะ สตะเวทิน (2546,หนา 112-118)  ไดอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของตน ซ่ึงแตกตาง

กันในแตละคน คุณสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการส่ือสาร การวิเคราะหรับ

สารท่ีมีจํานวนนอยคนนั้นมักไมคอยมีปญหา  หรือมีปญหานอยกวาการวิเคราะหผูรับสารท่ีมี

จํานวนมาก เราไมสามารถวิเคราะหผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไป 

การจําแนกผูรับสารออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะประชากร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการ

รับรู การตีความ และการเขาใจการส่ือสารท้ังส้ิน  

  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

 ธีรพันธ โลหทองคํา (2544) ไดกลาวไววา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรม

การซ้ือ และ พฤติกรรมการใชของผูบริโภค เพ่ือจะไดทราบถึงความตองการและลักษณะของ

ผูบริโภค สําหรับใช ในการวางแผนทางการตลาดจะไดทําไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ

ผูบริโภคเปาหมาย โดย พฤติกรรมของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยทาง

วัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

722 

 

   (Kotler, 2003: 183-200 อางถึง ใน ปฏิญญา ลาภเจริญวงศ, 2550 ) เปนการศึกษาถึง

เหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน 

(Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาใน ความรูสึกนึกคิดของผู ซ้ือ 

(Buyer's Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได 

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมี การตอบสนอง

ของผูซ้ือ (Buyer's Response) หรือ การตัดสินใจของผูซ้ือ (Buyer's Purchase Decision) 

จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิด 

การตอบสนอง (Response)ดังในโมเดลนี้จึงอาจจะเรียกวา S-R Theory  

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC) 

(Boone and Kurtz.1955:576) กลาวเอาไววา ในการส่ือสารการตลาดเพ่ือใหเกิดผลดีมี

ประสิทธิภาพนั้น นักการตลาดจําเปนจะตองนําองคประกอบของสวนประสมการส่ือสาร

การตลาดมาประสมกัน อยางไรก็ตาม ความพยายามเพ่ือท่ีจะพัฒนาองคประกอบสวนประ

สมการส่ือสารการตลาด เพ่ือใหไดองคประกอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด (optimal mix) เพ่ือให

สอดคลองกับกลุมตลาดเปาหมายโดยเฉพาะ(specific target market) บอยครั้งนักการตลาด

จะตองเผชิญกับปญหาการประสานงานเชนเดียวกัน ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากวา ผูมี

อํานาจหนาท่ีและผูรับผิดชอบตอเครื่องมือส่ือสารตาง ๆ เพ่ือการวางแผน และการปฏิบัติตาม

แผน อยูตางแผนกกัน จึงมีมุมมอง แนวคิด และวัตถุประสงคตางกันดวย กลาวคือ แผนกการ

ขาย ก็จะวางแผนและควบคุมการนําเสนอดานการขาย แผนกโฆษณาก็จะรับผิดชอบทํางาน

รวมกับตัวแทนโฆษณา เพ่ือสรางสรรคส่ือเพ่ือการสงเสริมผลิตภัณฑ ในขณะท่ีกิจกรรมการ

สงเสริมการขาย และกิจกรรมการตลาดเจาะตรงตางก็กระทําใหแผนกอ่ืน ๆ อีก  

  บูนและเคิรทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ไดใหความหมายของIMC ไววาหมายถึง 

กิจกรรมการสงเสริมการตลาดท้ังหมดทุกชนิด เชน การโฆษณาผานส่ือตาง ๆ จดหมายตรง การ

ขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ เปนตน นํามาประสม

ประสานกัน เพ่ือใหเปนขาวสาร เพ่ือสงเสริมการตลาด ท่ีมีลักษณะความเปนหนึ่งเดียวมุงเนนท่ี

ลูกคาโดยเฉพาะ (customer-focused) 

(Bovee,et all.1995:16) ไดกลาวไววา  IMC จะเริ่มตนจากการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับลูกคา ท้ังในปจจุบันและในอนาคตแลวนํามาวิ เคราะหกอนท่ีจะออกแบบกล

ยุทธ IMC เพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั้นโดยเฉพาะ การใช IMC ท่ีเหมาะสม

จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังในดานการตลาดและการสงเสริมผลิตภัณฑ

ของบริษัท รวมท้ังจะชวยลดตนทุนการตลาดใหนอยลงอีกดวย 
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(Kotler.1994:623) กลาววา แมวาแนวความคิดของ IMC จะไดรับการยอมรับอยางมาก

ในปจจุบันแตในทางปฏิบัติยังไมความยุงยากอยูมาก ปญหาสําคัญท่ีสุดก็คือ องคประกอบของ

เครื่องมือส่ือสารตาง ๆ ไมไดอยูในท่ีเดียวกัน แตอยูตางแผนกแยกจากกัน จึงทําใหเกิดปญหา

การประสารงานดังกลาวมาแลวในตอนตน การแกปญหาเพ่ือใหการใช IMC ใหไดผลอยาง

แทจริง จําเปนจะตองใหเครื่องมือส่ือสารตาง ๆ อยูภายใตความรับผิดชอบของแผนกใดแผนก

หนึ่งโดยเฉพาะ ซ่ึงยังไมมีท่ีใดเคยทํามากอน และคาดวาคงจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกัน

ใหมในไมชานี้ 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Purchase Decision) 

 สุวัฒน  ศิรินิรันดร (2548)  ไดศึกษาไววา ผูบริโภคจะมีความตองการท่ีแตกตางกันแต

ผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซ้ือท่ีเหมือนกันซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกไดแก 

สินคาหมดสต็อก โฆษณา การสงเสริมการขาย การตกแตงราน ประสบการณ เอกสาร แคต

ตาล็อก เพ่ือน ช้ันสังคม ลักษณะบุคคล ท่ีตั้ง รานคา ทักษะของผูขาย เครดิต ความเร็วในการ

ซอม ความคงทนของสินคา การรับประกัน ซ่ึงกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 5 

ขั้นตอนหลักๆ คือ ตระหนักถึงปญหา  แสวงหาขอมูล  ประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซ้ือ  และ

พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546, หนา 194) ไดทําการศึกษาไววา  ขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision Process)  เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค   

จากการสํารวจผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการซ้ือ  พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5  

ขั้นตอน คือ  การรับรูความตองการ  การคนหาขอมูล  การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 

และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย 

 (Bovee, et al. 1995 : 465-466) ไดสรุปไววา การสงเสริมการขายท่ีมุงเนนท่ีผูบริโภค 

และการสงเสริมการขายมุงเนนคนกลาง เปนเครื่องมือสําคัญของนักการตลาดท่ีใชควบคูกัน 

เพราะมีสวนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมีเปาหมายรวมกันนั่นคือ เพ่ือใหขายไดเร็วขึ้นและ

มากขึ้น แตหากพิจารณาถึงวัตถุประสงคเฉพาะแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกัน จึงแตละ

ประเภทดังนี้วัตถุประสงคมุงเนนท่ีผูบริโภค  เพ่ือเชิญชวนใหผูบริโภคทดลองซ้ือ   เพ่ือจูงใจ

ผูบริโภคใหคงใชตราผลิตภัณฑของบริษัทตอไปไมเปล่ียนแปลง  เพ่ือเพ่ิมการซ้ือและการใช

ผลิตภัณฑมาก เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคซ้ือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือชวยเสริมแรงงานการ

โฆษณา และความพยายามทางการตลาดเพ่ือใหเกิดผลเร็ว 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 
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  โครนินและเทเลอร (Cronin and Taylor, 1992) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึง

พอใจในการใหบริการวา ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เปนเรื่องของการเปรียบเทียบ

ประสบการณของผูรับบริการไดรับบริการ กับความคาดหวังท่ีผูรับบริการนั้นมีในชวงเวลาท่ีมา

รับบริการ และเปนส่ิงท่ีชวยใหสามารถวัดคุณภาพการใหบริการได สวนคุณภาพการใหบริการ

ในมุมมองเชิงการตลาด  

 คอรดับเปลสกี้ รัสท และซารฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ไดให

คําจํากัดความไววา คุณภาพการใหบริการ เปนสวนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และ

องคกรท่ีใหบริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือทําใหเกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของ

บุคคล แนวคิดพ้ืนฐานท่ีมองคุณภาพการใหบริการผานกรอบการมองดานความพึงพอใจตอการ

ใหบริการนี้ ไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกทานหนึ่งคือบิทเนอร (Bitner, 1992) ซ่ึง

อธิบายจากผลงานวิจัยท่ีไดเคยทําการศึกษาไววา คุณภาพการใหบริการสามารถวัดโดยผาน

ความพึงพอใจของผูรับบริการได  

 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วรพร  จิตราภัณฑ (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับการส่ือสารการตลาดกับ

การตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพงานแตงงานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 

การเปดรับการส่ือสารการตลาด สวนใหญไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพ

แตงงาน มีเพียงปจจัยยอย 2 ปจจัย คือการส่ือสารผานพนักงานขาย และส่ือเฉพาะ กิจคือ

โปสเตอรเทานั้น ปจจัยการส่ือสารการตลาดของสตูดิโอถายภาพแตงงานสวนใหญไมมีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการ มีเพียงการสงเสริมการตลาดคือการส่ือผานโฆษณาท่ีเปนไป ตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ปจจัยทางประชากรศาสตรไมมีผลทาใหเกิดการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอ

ถายภาพแตงงานซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

อารยา ปญญานุวัฒน  (2552)  ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูรับจัดงานแตงงานในจังหวัดเชียงใหมโดยไดการเลือกกลุม

ตัวอยางและใชแบบสอบถามจํานวน 100 รายนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก

ความถ่ีรอยละคาเฉล่ียซ่ึงผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุต่ํา

กวา 30 ปจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานองคกรเอกชนโดยมีรายได

ตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามและคูครอบระหวาง 30,001-40,000 บาทและนิยมจัดงาน

แตงงานในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพบพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจผูรับจัดงาน

แตงงานวาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูรับจัดงานแตงงานมากท่ีสุด

คือการท่ีผูรับจัดงานแตงงานใหบริการครบวงจรซ่ึงผูท่ีมีสวนรวมในตัดสินในเลือกใชบริกา



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

725 

 

ผูรับจัดงานแตงงานคือคูสมรสหรือคูครองของผูตอบแบบสอบถามมีการวางแผนดาน

งบประมาณไวท่ีต่ํากวา 200,000 บาทระยะเวลาในการติดตอผูรับจัดงานลวงหนา 3-6 เดือนและ

มีผูแนะนําผูตอบแบบสอบถามจึงรูจักรานรับจัดงานแตงงานผลของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริการจากผูตอบแบบสอบถามมีความสําคัญมากท่ีสุด

ตามลําดับคือความแตกตางแปลกใหมในการออกแบบรูปแบบงานการแตงกายของพนักงานอัน

เปนเอกลักษณนาเช่ือถือช่ือเสียงของผูรับจัดงานแตงงานการประชาสัมพันธของผลงานท่ีผาน

มาและราคาท่ีต่ําเหมาะสมกับคุณภาพและมาตราฐานของบริการดานขอเสนอแนะคือผลงานท่ี

ออกมาไมตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

ขนิษฐ าจิตชินะกุล  (2552) ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงจากการท่ีเจาภาพและคูสมรส

จะตองเตรียมงานเองทุกอยางเปนการเลือกใชบริการจากธุรกิจทางดานเวดดิ้งแทนซ่ึงทางเวดดิ้ง

สตูดิโอจะปนผูดําเนินการใหท้ังหมดโดยใหบริการในรูปแบบครบวงจร  (One Stop Service)  

แมวาอัตราคาบริการจะคอนขางแพงก็ตามแตหมาสามารถดําเนินความสะดวกใหผูใชบริการได

เปนอยางดีความนิยมในการใชบริการจากธุรกิจเวดดิ้งนั้นนอกจากจะชวยอํานวยความสะดวก

ใหแกผูมาใชบริการแลวยังไดรับความหรูหราและทันสมัยอีกดวยท้ังนี้ยังคงสามารถรักษา

วัฒนธรรมและเพณีไทยแบบดั้งเดิมไดโดยยึดหลักการจัดพิธีอยางถูกตองซ่ึงปจจุบันการจัดงาน

แตงงานตามแบบประเพณีไทยนั้นกระทําไดยากยิ่งเพราะอาจขาดความรูความเขาใจธุรกจิเวดดิง้

จึงสามารถอนุรกัษและสืบสานวัฒนธรรณประเพณีการแตงงานแบบดั้งเดิมไวเปนมรดกตอไป 

ไขมุก  ศิริรักษ  (2554)  ศึกษาการใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการท่ีปรึกษาการจัดงานแตงงานในเขตบางกอกนอยกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการและเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีปรึกษาการจัดงานจําแนกเปนปจจัยสวนบุคคลซ่ึงผลการวิจัยพบวา

ดานผลิตภัณฑมีคาน้ําหนักอยูในระดับมากใหคาน้ําหนักของการใหบริการท่ีตรงตามความ

ตองการในดานราคามีคาน้ําหนักอยูในระดับมากเชนกันใหความสําคัญการแสดงราคาใหเห็น

ชัดเจนดานชองทางการจัดจาหนายมีคาน้ําหนักอยูระดับมากใหความสําคัญการเดินทางในการ

มาใชบริการสะดวกดานการสงเสริมการตลาดมีคาน้ําหนักอยูในระดับมากใหคาน้ําหนักมี

รายการบริการลดราคาจากราคาปกติและผลการทดสอบสมมติฐานพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ

ระดับการศึกษารายไดเฉล่ียตอเดือนและอาชีพท่ีตางกันใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีปรึกษาการจัดงานแตงงานมีความแตกตางกันออกไปอยางมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 กลุมตัวอยางท่ีมีเพศท่ีตางกันใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการท่ีปรึกษาการจัดงานแตงงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางท่ีมีคําถามแบบปลายปดเปน

เครื่องมือวิจัยใชในการเก็บขอมูลกับกลุมผูบริโภคท่ีใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  ซ่ึงมีการระบุจํานวนท่ีไมแนนอนจึงใชสูตร (Infinite 

population) ในการคํานวณของขนาดของกลุมตัวอยาง n = P(1-P)(Z) 2/ E2   ไดกลุมตัวอยาง 400  

ตัวอยาง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ตอน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ของ

ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมาตราวัดประเภทนามบัญญัติและเรียงลําดับ  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมาตราวัดประเภทนามบัญญัติและ

เรียงลําดับ  ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนกลุมคําถาม แบบ Rating Scale 

10 ระดับความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10    และการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ เปนกลุม

คําถาม แบบ Rating Scale 10 ระดับความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10  ซ่ึงเปนการใหแสดงความคิดเห็น

แบบ 5-scale Likart  ซ่ึงมาตราวัดประเภทอันตภาคช้ัน แบบสอบถามในสวนท่ี 3 และ 4  เปน

การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการส่ือสารทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใชบริการเว

ดดิ้งสตูดิโอ  ใชวิธีวัดตามมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) จากการแบงระดับคาคะแนน 10 

ระดับ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)โดยทําการ

ทดสอบความเช่ือม่ันจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลองภายในของ(Cronbach's 

Alpha)ในตอน 3 และ 4 ซ่ึงมีมาตราวัดเปนอันตภาคช้ัน ไดคาเทากับ 0.952 และ 0.905 

ตามลําดับ และใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  t – test  F-test  ONE-WAY ANOVA และ Multiple Linear Regression Analysis  ณ 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 

 พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้ง

สตูดิโอสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ป ประกอบอาชีพ พนักงาน/ลูกจางเอกชน มี

รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  

2. พฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

เวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 พบวา  ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้ง

สตูดิโอ สวนใหญเลือกใชบริการของชํารวย  มีเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะชวยเพ่ิม

ความสะดวกสบายในการเตรียมงานมีแหลงขอมูลท่ีใชตัดสินใจเลือกใชบริการ จากการแนะนํา

ของเพ่ือน/คนรูจัก ผูบริโภคมักจะมีผูรวมในการตัดสินใจ คือ คูสมรส คาใชจายท่ีมาใชบริการ

ตอครั้ง 30,001-50,000 บาทมีสถานท่ีจัดงานแตงงาน คือ โรงแรม/รีสอรท  ผูและมีจํานวนธุรกิจ 

เวดดิ้ง สตูดิโอท่ีเขาปรึกษาแตละครั้ง 2-3 แหง 

3. ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ดานการโฆษณา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก

ท่ีสุดโดยมีความคิดเห็นตอการโฆษณาผานเครือขายอินเตอรเน็ต เชน โฆษณาผานเวปไซต 

Facebook มากท่ีสุด  

ดานการประชาสัมพันธ พบวา ผูบริโภคท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด โดยมี

ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน เชน website, Facebook  มากท่ีสุด  

ดานการขายโดยอาศัยพนักงานขาย พบวา ผูบริโภคท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  

โดยมีความคิดเห็นตอการจัดใหมีพนักงานท่ีพรอมใหขอมูลเกี่ยวกับบริการแกทานตลอดเวลา 

มากท่ีสุด  
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ดานการสงเสริมการขาย พบวา ผูบริโภคท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความ

คิดเห็นตอการแถมรูปพรอมกรอบสําหรับคูท่ีจองแพคเก็จในราคาท่ีกําหนด มากท่ีสุด  

ดานการตลาดทางตรง พบวา ผูบริโภคท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความ

คิดเห็นตอการติดตอเพ่ือใหขอมูลเกี่ยวกับแพ็คเกจแกทานโดยตรงผานเครือขายคอมพิวเตอร/E-

mail มากท่ีสุด  

4. การตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  

พบวา มีการตัดสินใจเลือกใชบริการอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ผูบริโภคท่ีมาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ มีการตัดสินใจเลือกใชบริการมากท่ีสุดทุกขอ 

โดยมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เพราะราคาแพ็คเก็จมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

การตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะชุดแตงงานสวยและมีแบบใหเลือกหลากหลายการตัดสินใจ

เลือกใชบริการเพราะมีการจัดโปรโมช่ันการตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะมีการจัดโปรโมช่ัน 

และมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะรานมีช่ือเสียงและเปดกิจการมาเปน

เวลานาน นอยท่ีสุด  

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ รายได และการศึกษา มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูท่ีมีอายุ รายได และการศึกษา ท่ีแตกตางกัน จะทํา

ใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆ ไมมีผล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 

1 ในสวนของอายุ รายได และการศึกษา และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในสวนของเพศและ

สถานภาพการทํางาน 

สมมติฐานที่ 2  กลุมตัวอยางท่ีมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอท่ีแตกตาง

กันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ท่ีแตกตางกัน 
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พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการ ไดแก สินคาหรือบริการท่ีใชบริการ คือ 

การใชบริการเชาชุดแตงงาน การถาย Pre-wedding และท่ีปรึกษาดานการจัดเตรียมงานและ

สถานท่ี  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ คาใชจายในการใชบริการ สถานท่ีจัดงานแตงงาน และ 

จํานวนบริษัทการจัดแตงงานท่ีไปเขารับการปรึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง 

สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยผูท่ีมีสินคาหรือบริการท่ีใชบริการ  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ คาใชจายในการใช

บริการ สถานท่ีจัดงานแตงงาน และ จํานวนบริษัทการจัดแตงงานท่ีไปเขารับการปรึกษาท่ี

แตกตางกัน จะทําใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอท่ีแตกตางกัน ในขณะท่ีตัว

แปรอ่ืนๆ ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ จึง

ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ในสวนของสินคาหรือบริการท่ีใชบริการ  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

คาใชจายในการใชบริการ สถานท่ีจัดงานแตงงาน และ จํานวนบริษัทการจัดแตงงานท่ีไปเขารับ

การปรึกษาและปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในสวนของเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการ และ

แหลงขอมูลท่ีใชตัดสินใจเลือกใชบริการ 

สมมติฐานที่ 3  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการส่ือสารการตลาดของธุรกิจบริการ 

เวดดิ้ง สตูดิโอ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ  

พบวา ปจจัยดานการส่ือสารทางการตลาด ไดแก การขายโดยอาศัยพนักงานขายการ

สงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง 

สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ในขณะท่ีตัวแปรอ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 ในสวนของการขายโดยอาศัยพนักงานขาย

การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3ในสวนของ การโฆษณา

และการประชาสัมพันธ 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอิสระ สถิติที่ใช Sig. ผลลัพธ 

  สมมติฐานที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร 

เพศ       t-Test 0.783 ปฏิเสธ 

 อายุ       F-Test 0.000 ยอมรับ 

อาชีพ    F-Test 0.104 ปฏิเสธ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดับการศึกษา      F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ 

สินคาหรือบริการท่ีใชบริการ t-Test 0.000 ยอมรับ 

เหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการ t-Test 0.016 ยอมรับ 

แห ล ง ข อ มู ล ท่ี ใ ช ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช บ ริ ก า ร ร า น 

รับแตงงานครบวงจร 

t-Test 0.211 ปฏิเสธ 

ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานรับแตงงานครบ

วงจร 

t-Test 0.503 ปฏิเสธ 

คาใชจายในการใชบริการรานรับแตงงานครบวงจร t-Test 0.216 ปฏิเสธ 

สถานท่ีจัดงานแตงงาน t-Test ไมมีผล 

จํานวนบริษัทการจัดแตงงานท่ีไปเขารับการปรึกษา t-Test 0.049 ปฏิเสธ 

  สมมติฐานที่ 3   ปจจัยส่ือสารทางการตลาด  

ดานการโฆษณา Regression 0.379 ปฏิเสธ 

ดานการประชาสัมพันธ Regression 0.055 ปฏิเสธ 

ดานการขายโดยอาศัยพนักงานขาย Regression 0.000 ยอมรับ 

ดานการสงเสริมการขาย Regression 0.000 ยอมรับ 

ดานการตลาดทางตรง Regression 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ปจจัยการส่ือสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมาก ทําใหผลงานวิจัยในครั้งนี้เปนภาพบวก นํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

  จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน ระดับการศึกษา

แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการราน Wedding Studio แตกตางกัน สอดคลองกับ

แนวความคิดของทอแรนซ (Tarrance, 1962 อางถึงในกิ่งแกว ทรัพยพระวงศ, 2546) เรื่อง 

ความคิดละเอียดละออ พบวา อายุท่ีเพ่ิมขึ้นจะทําาใหบุคคลมีความคิดท่ีรอบคอบมากขึ้น อายุ

หรือวัยเปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม วัยท่ี

เหมาะสมในการแตงงานนั้นโดยปกติมักจะอยูในชวง26-30 ป ซ่ึงในสังคมไทย ผูหญิงท่ีมีอายุ

มากขึ้น อาจไมใหความสนใจท่ีจะจัดงานแตงงานเพราะดวยวัยวุฒิท่ีมากขึ้นจึงไมเห็นประโยชน

ท่ีจะตองเสียคาใชจายไปกับการจัดงานแตงงานท่ีหรูหรา เกินความจําเปน ในขณะท่ีกลุมท่ีมีอายุ

นอยกวา ยังมีความตื่นเตนกับการท่ีจะไดเริ่มตนใชชีวิตคู ดังนั้น จึงมีความกระตือรือรนในการ

จัดงานแตงงาน ใสใจในรายละเอียดของงานมากกวากลุมผูท่ีมีอายุมากกวา ซ่ึงสอดคลองกับธน

พล กอฐานะ (2554) กลาววา ผูหญิงกับผูชายจะมีพฤติกรรมในการซ้ือแตกตางกัน กลาวคือ 

ผูหญิงจะมีความละเอียดในการซ้ือมากกวาผูชาย และสอดคลองกับแนวคิดของ ปรมะ สตะ

เวทิน (2546) ไดอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของตนซ่ึงแตกตางกันในแตละคน คุณสมบัติเหลานี้จะ

มีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการส่ือสาร การวิเคราะหรับสารท่ีมีจํานวนนอยคนนั้นมักไม

คอยมีปญหา  หรือมีปญหานอยกวาการวิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนมาก เราไมสามารถ

วิเคราะหผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไป การจําแนกผูรับสารออกเปน

กลุมๆ ตามลักษณะประชากร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา 

ศาสนา สถานภาพสมรส ซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรู การตีความ และการ

เขาใจการส่ือสารท้ังส้ิน 

  จากผลการวิจัยพบวา  ดานการโฆษณา  ดานประชาสัมพันธ ดานการขายโดย

อาศัยพนักงาน  ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรง มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ของผูบริโภคในทิศทางเดียวกันอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะ เทคโนโลยีสมัยใหม ไดเขามามีบทบาทมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร  

จิตราภัณฑ (2550)ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจใช

บริการสตูดิโอถายภาพงานแตงงานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา การเปดรับการ

ส่ือสารการตลาด สวนใหญไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพแตงงาน มีเพียง
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ปจจัยยอย 2 ปจจัย คือการส่ือสารผานพนักงานขาย และส่ือเฉพาะ กิจคือโปสเตอรเทานั้น ปจจัย

การส่ือสารการตลาดของสตูดิโอถายภาพแตงงานสวนใหญไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ มี

เพียงการสงเสริมการตลาดคือการส่ือผานโฆษณาท่ีเปนไป ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ปจจัยทาง

ประชากรศาสตรไมมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพแตงงานซ่ึงไมเปนไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว  และสอดคลองผลงานวิจัยของ อารยา  ปญญานุวัฒน  (2552)  ไดศึกษา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูรับจัดงานแตงงาน

ในจังหวัดเชียงใหมโดยไดการเลือกกลุมตัวอยางและใชแบบสอบถามจํานวน 100 รายนํามา

ประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกความถ่ีรอยละคาเฉล่ียซ่ึงผลการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุต่ํากวา 30 ปจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีประกอบ

อาชีพพนักงานองคกรเอกชนโดยมีรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามและคูครอบระหวาง 

30,001-40,000 บาทและนิยมจัดงานแตงงานในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพบพฤติกรรม

การใชบริการธุรกิจผูรับจัดงานแตงงานวาสาเหตุท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการจาก

ผูรับจัดงานแตงงานมากท่ีสุดคือการท่ีผูรับจัดงานแตงงานใหบริการครบวงจรซ่ึงผูท่ีมีสวนรวม

ในตัดสินในเลือกใชบริการผูรับจัดงานแตงงานคือคูสมรสหรือคูครองของผูตอบแบบสอบถาม

มีการวางแผนดานงบประมาณไวท่ีต่ํากวา 200,000 บาทระยะเวลาในการติดตอผูรับจัดงาน

ลวงหนา 3-6 เดือนและมีผูแนะนําผูตอบแบบสอบถามจึงรูจักรานรับจัดงานแตงงานผลของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริการจากผูตอบแบบสอบถามมี

ความสําคัญมากท่ีสุดตามลําดับคือความแตกตางแปลกใหมในการออกแบบรูปแบบงานการ

แตงกายของพนักงานอันเปนเอกลักษณนาเช่ือถือช่ือเสียงของผูรับจัดงานแตงงานการ

ประชาสัมพันธของผลงานท่ีผานมาและราคาท่ีต่ําเหมาะสมกับคุณภาพและมาตราฐานของ

บริการดานขอเสนอแนะคือผลงานท่ีออกมาไมตรงกับความตองการของผูใชบริการ และ

สอดคลองกับแนวคิด Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541) ในเรื่องการสงเสริมการ

ขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling)  เปนการติดตอส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนาระ

กวางผูขายและลูกคาท่ีมีอํานาจซ้ือ โดยการใชพนักงานเปนผูใหขาวสารขอมูลเพ่ือจูงใจใหเกิด

การซ้ือ และสอดคลองกับแนวคิดของ (Schiffman&Kanuk , 2000)  ไดกลาวไววา พฤติกรรม

ผูบริโภคจะพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของกับขบวนการตัดสินใจท้ังดานจิตใจ  และพฤติกรรมทาง

กายภาพ  การซ้ือเปนกิจกรรมดานจิตใจและทางกายภาพ  กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซ้ือและ

เกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังนี้ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการส่ือสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดานการโฆษณา  ควรปรับปรุงในเรื่องของการโฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพ นิตยา

สารตางๆ  และการแจกแผนพลับ ใบปลิวใหเปนท่ีสนใจมากขึ้น อาทิ สีสัน ความกะทัดรัด 

พกพาสะดวก เปนตน 

2. ดานประชาสัมพันธ ควรปรับปรุงในเรื่องของ การประชาสัมพันธผานส่ือ

ส่ิงพิมพ นิตยาสาร และส่ือกระจายเสียง เชน วิทยุ โทรทัศน เพ่ือใหผูบริโภคไดรับขาวสารท่ี

ท่ัวถึงมากกวาเดิม อาทิ การเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการส่ือสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

1. กา ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ผู วิ จั ยไ ด กํ า หน ด ก ลุ มตั ว อ ย าง โ ด ย ผูบ ริ โ ภ คใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตเนื่องจากรานเวดดิ้งสตูดิโอ ผุดขึ้นมากมายในหลายพ้ืนท่ี 

ท้ังกรุงเทพ ปริมณฑล และเมืองสําคัญใหญๆ ของแตละจังหวัด  ขยายเติบโตไปในทุกพ้ืนท่ี 

ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาวิจัยประชาชนในกลุมพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ดวย  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีไดอาจมีความ

แตกตางจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนไดอยางครบถวนในการทําตลาดไดตรงกลุมเปาหมาย 

2. เนื่องจากธุรกิจรานเวดดิ้งสตูดิโอ มีการแขงขันทางการตลาดคอนขางสูง ทําให

ผูแขงขันรายใหมๆ เขามาแยงสวนแบงทางการตลาดอยางตอเนื่อง ผูเสนอจึงขอเสนอในการ

วิจัยครั้งตอไป ควรจะทําการศึกษากลยุทธทางการตลาดของรานเวดดิ้งสตูดิโอ ยานท่ีเปนรานเว

ดดิ้งในเขตเมืองใหญท่ีสําคัญๆ ท่ีประชาชนอาศัยอยูเยอะ และประสบความสําเร็จแลว อาทิ 

พัทยา บางแสน เปนตน 
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บทคัดยอ 

ทามกลางบทบาททางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผล

ใหรูปแบบการติดตอส่ือสารระหวางกันมีลักษณะท่ีแตกตางกันไป ในปจจุบันปรากฎการณการ

ใชเครื่องมือส่ือสังคมออนไลน (Social media) ท่ีมีวิวัฒนาการจากการพัฒนารูปแบบการสง

ขอมูลขาวสารจากส่ือท่ีจับตองไดมาสูยุคดิจิตอล ถือเปนเครื่องมือท่ีมีบทบาทสําคัญในยุคขอมูล

ขาวสาร (Information Age) ท่ีชวยใหผูคนสามารถเปนเจาของส่ือท่ีมีอิสระทางการส่ือสาร มี

อํานาจในการควบคุมขาวสารดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพาส่ือกระแสหลัก ประกอบกับการ

ประหยัดตอคาใชจายและสามารถสงขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา จึงทําใหท่ัวโลกยอมรับและนิยมใช

อยางแพรหลาย 

ทางดานสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีมีการแขงขันเพ่ิมขึ้น ท้ังเพ่ือสรางความไดเปรียบ

เชิงแขงขันในการครองสวนแบงทางการตลาด และสรางศักยภาพขององคกรใหธุรกิจเติบโต

อยางม่ันคง จึงทําใหภาคธุรกิจเริ่มมีการประยุกตใชส่ือสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน เพ่ือสรางโอกาสในการสงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

เกี่ยวกับสินคาและบริการของธุรกิจไปสูผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น สามารถกระตุน สรางแรงจูงใจแก

ผูบริโภคใหเกิดกระบวนการรับรูและตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: ส่ือสังคมออนไลน, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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Abstract 

Among the marketing’s role changes with age. This factor that resulted in a form of 

communication to be different. The current phenomenon of the use of Social media has 

evolved from a development model for data transmission from tangible media into the digital 

age. Social media is a major player in the information age that allows people to own 

independent communication media and has the power to control their own information 

without having to rely on the mainstream media. Also, the economies of cost and possible to 

deliver useful information anywhere, anytime. As a result, worldwide accepted and widely 

used. 

The current economic conditions have increased competition. To create a 

competitive advantage in its market share and build the capacity of business to grow steadily. 

As a result, business has to apply social media to engage in electronic commerce is increasing 

every day. To create the opportunity to submit useful information about goods and services to 

consumers and businesses could provoke create incentives for consumers to perceive and 

process decision to purchase goods and service effectively. 

Keyword: Social media, Electronic Commerce (E-Commerce) 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ทามกลางบทบาททางการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผล

ใหรูปแบบการติดตอส่ือสารระหวางกันมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามกาลเวลา จากรูปแบบ

การส่ือสารผานส่ือท่ีจับตองได (Tangible) อาทิ ปายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ท่ีเปนรูปแบบการ

ส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) ไดถูกพัฒนาเปนการส่ือสารผานส่ือท่ีจับตอง

ไมได ผานสายไฟ สายเคเบ้ิล และสัญญาณความถ่ีในอากาศ ในรูปแบบของโทรศัพท อีเมล 

และเว็บไซต ท่ีเปนรูปแบบการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ท่ีผูใช

สามารถสงขอมูลขาวสารระหวางกันไดอยางถูกตอง ทันทวงที และประหยัดเวลามากขึ้นกวา

ในอดีต และดวยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางไมหยุดยั้งทําใหผูท่ีตองการส่ือสารในปจจุบันไดรูจัก
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กับ ส่ือสังคมออนไลน (Social media) ท่ีมีวิวัฒนาการและพัฒนามาจากการเปล่ียนแปลง

รูปแบบการสงขอมูลขาวสารจากส่ือท่ีจับตองไดมาสูยุคดิจิตอลท่ีชวยใหผูคนท่ัวโลกสามารถ

ส่ือสารระหวางคนหลายคนพรอมกัน (many-to-many Communication) ถือเปนเครื่องมือ

ติดตอส่ือสารท่ีมีบทบาทสําคัญในยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) โดยส่ือสังคมออนไลน

เปนเครื่องมือท่ีทําใหทุกคนสามารถเปนเจาของส่ือท่ีมีอิสระทางการส่ือสาร มีอํานาจในการ

ควบคุมขาวสารดวยตนเองโดยไมตองพ่ึงพาส่ือกระแสหลัก อีกท้ังเปนเครื่องมือท่ีประหยัดตอ

คาใชจายและสามารถสงขอมูลขาวสารไดทุกท่ีตลอดเวลา ทําใหเกิดการยอมรับและนิยมใชงาน

อยางแพรหลายในทุกสังคมท่ัวโลก (ณัฐพงษ วงศกัลปฐิติ, 2555) 

ดวยโครงสรางของส่ือสังคมออนไลนท่ีสามารถเขาถึงไดงาย และมีความยืดหยุนสูง จึง

เปนท่ีหมายตาของนักการตลาดท่ีมีวิสัยทัศนท่ีจะนําเครื่องมือนี้เขามาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาและ

ขับเคล่ือนการดําเนินธุรกิจในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงมองลึกลงไปในมุมมองของนักการ

ตลาดจะพบวา ส่ือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือท่ีมีอิทธิพลอยางมากในวงการการส่ือสารอยาง

ท่ีโลกไมเคยมีมากอน ท้ังจากองคประกอบในสวนของ 1.) ความยืดหยุน ท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 

2.) ความสามารถในการช้ีวัดทางสถิติ 3.) สามารถปรับใชไดอยางหลากหลาย 4.) เปนส่ือท่ี

ประหยัดตอคาใชจาย 5.) ตลอดเวลา 6.) สรางโอกาสในการพบกลุมลูกคา (Lee W. 

Frederiksen, Sean T. McVey, Sylvia Montgomery and Aaron E. Taylor, 2012) ดังนั้นองคกร 

และ/หรือผูประกอบการท่ียังขาดความตื่นตัวในการปรับใชเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนในภาค

ธุรกิจในปจจุบัน อาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหการประกอบธุรกิจนั้นมีแนวโนมท่ีจะประสบ

ความเส่ียงไดมากกวาธุรกิจอ่ืน 

สวนภาคธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเติบโตอยางตอเนื่องและไดรับการยอมรับ

ใหเปนหนึ่งในชองทางการดําเนินธุรกิจในทุกประเทศท่ัวโลก โดยพบวาขนาดของธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถสรางสวนแบงทางการตลาดและสรางมูลคาใหกับประเทศได 

(UNCTAD, 2015) ในประเทศไทยสามารถสรางรายไดจากการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ในป 2555 จํานวน 744,419 ลานบาท สวนในป 2556 จํานวน 768,014 ลานบาทจาก

ผูประกอบการท่ีขายสินคาและบริการภายในและตางประเทศ และจากการจัดซ้ือจัดจางของ

ภาครัฐ (e-Auction) (สํานักสถิติแหงชาติ, 2556) นอกจากนี้ ภายใตรายไดในการประกอบ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ยังพบวาอัตราการใชเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนรวมกับ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสลวนมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน โดยในป 2556 มีระดับการใชงาน

รอยละ 23.8 สวนในป 2557 มีระดับการใชงานรอยละ 30.8 โดยคาดวา จํานวนผูประกอบการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจาก 50,000 คนเปน 80,000 คนภายในป 2559 และจะ

สามารถสรางรายไดสูงถึง 5,000 ลานบาท (สมาคมสมาพันธเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารแหงประเทศไทย, 2557) สวนในระดับสากลคาดวา ในป 2018 อัตราผูบริโภคท่ีรวม

ใชงานในระบบออนไลนจะมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกรอยละ 50 จากป 2015 ซ่ึงทําใหมีผูบริโภค

จํานวนกวา 1.623 พันลานคน (UNCTAD, 2015) 

 จากสถานภาพของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในปจจุบันท่ีมีแนวโนม

ในการใชงานท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐฯ ไดเล็งเห็นปญหาและความสําคัญในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือขับเคล่ือนภาคธุรกิจใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐฯ ได

กําหนดยุทธศาสตรในการวางแผนนโยบาลเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซ่ึงมี

โครงสรางพ้ืนฐานในการพัฒนาประกอบดวย 1.) m-Commerce (การซ้ือขายสินคาและบริการ

ผานระบบโทรศัพทมือถือ) 2.) E-Commerce (การซ้ือขายสินคาและบริการผานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส) 3.) e-Payment (การชําระเงินและการทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส) 4.) Digital Banking (การเงินการธนาคารในระบบดิจิตอล) 5.) Digital Content 

(ขอมูลขาวสารในรูปแบบดิจิตอล) 6.) Embedded Software (การผนวกการส่ือสารเขากับ

ชองทางซอฟทแวร) 7.) iCloud (ระบบการสํารองขอมูลในอากาศ) 8.) Telecom (ระบบการ

ติดตอส่ือสารผานระบบเครือขาย) 9.) Broadcasting (การกระจายขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ) 

(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส, 2558) พบวาในสวนนี้ มีผลชวยใหศักยภาพในการ

ประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการในประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาขึ้นอยางมี

เอกภาพ เปนระบบ โดยมีหลายหนวยงานใหความรวมมือเขามาเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุน

เศรษฐกิจดิจิตอลใหสามารถชวยสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสรางสังคมใหมีความ

เขมแข็ง สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนตอไป 

ประกอบกับเทคโนโลยีการส่ือสารในประเทศไทย ปจจุบันกําลังมีการพัฒนาใหรองรบั

ระดับมาตรฐาน 4th Generation of Mobile Phone communication technology standards (4G) ท่ี
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ชวยใหผูใชโทรศัพทมือถือในประเทศไทยจํานวนกวา 94 ลานเลขหมาย ผูใชบริการระบบ

อินเตอรเนตกวา 26 ลานคน (สํานักสถิติแหงชาติ, 2557) สามารถติดตอส่ือสารระหวางกันได

อยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผูใชโทรศัพทมือถือในประเทศไทยท่ีมีจํานวน

สูงถึงรอยละ 92 และมีอัตราการใชอุปกรณเคล่ือนท่ีเพ่ือทํากิจกรรมบนส่ือสังคมออนไลนสูงถึง

รอยละ 78.2 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2557) ทําใหขอมูลขาวสารท่ีสงผาน

ระหวางกันมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นกวาในอดีตเปนทวีคูณอยางท่ีแทบจะนับไมได โดยมีการ

ยอมรับใหเรียกขอมูลระดับนี้วา Big Data (Marr, 2015) และในป 2557 สามารถสรางมูลคารวม

ในระบบ e-Payment ไดกวา 750 ลานลานบาท  

ในบริบทของส่ิงแวดลอมทางการตลาด (Marketing Environment) พบวาการพัฒนา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศไทยท้ังในสวนของเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีนั้น มี

ความสอดคลองกับส่ิงแวดลอมมหภาค (Macro Environment) (Kotler, 1988) และจากตัวอยาง

การใชงานเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนรวมกับส่ิงแวดลอมมหภาคดังท่ีไดกลาวมานั้น ทําให

พบวาเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนมีอิทธิพลและมีสวนสําคัญ เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ี

เปรียบเสมือนศูนยกลางในการส่ือสารระหวางกัน จึงสามารถแทรกตัวเปนหนึ่งเดียวกันไดใน

ทุกส่ิงแวดลอม ท้ังในภาคเศรษฐกิจ การพาณิชย และเทคโนโลยี เปนตน 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 

 รูปแบบการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication) 

ไดปรับเปล่ียนไปตามปจจัยแวดลอมตางๆ เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของลูกคา รวมถึงดานเทคโนโลยีดานตางๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในยุคนี้ ไดแก ความกาวหนาดานระบบ

เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Development of Information Technology) การเปล่ียนแปลงอํานาจ

ของชองทางการตลาด (Changes in Channel Power) เชน การเกิดขึ้นของชองทางการส่ือสาร

ทางการตลาด หรือชองทางจัดจําหนายสินคาผานทางอินเตอรเน็ต การแขงขันท่ีเพ่ิมขึ้น 

(Inverses in Competition) อันเกิดจากการส่ือสารไรพรมแดนทําใหบริการท่ีเปนคูแขงขันนั้นอยู

ไดท่ัวโลก ซ่ึงเปนเหตุมาจากเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย และกาวทันกันอยูตลอดเวลา ทําให
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ความสัมพันธระหวางตราสินคา และลูกคาลดนอยลง นอกจากนี้ ยังมีการเปล่ียนแปลงดานส่ือ 

เชน การท่ีมีส่ือตางๆ เกิดเพ่ิมขึ้น ทําใหส่ือพ้ืนฐานเขาถึงตัวลูกคาไดยากขึ้น ในขณะท่ีราคาคา

ส่ือเหลานั้นกลับสูงขึ้น (Duncan, 2005 อางใน ปนเพชร แกวกําพล, 2552: 8-9) การ

เปล่ียนแปลงของการตลาดในยุคปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงใหญทางการตลาดอยู 9 ประการคือ 

 1. การเปล่ียนแปลงจากการกระจุกตัวของขอมูลขาวสารสูการกระจายตัวของขอมูล

ขาวสาร 

 2. การเปล่ียนแปลงจากสินคาสําหรับชนช้ันผูนําสูสินคาสําหรับทุกคน  

 3. การเปล่ียนแปลงจากการทําแลวขายสูการรับรูแลวตอบสนอง 

 4. การเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจทองถ่ินสูเศรษฐกิจโลก  

5. การเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีมีผลตอบแทนแบบถดถอยสูเศรษฐกิจท่ีมี

ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

 6. การเปล่ียนแปลงจากการเขาครอบครองสินทรัพยสูการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

 7. การเปล่ียนแปลงจากบรรษัทภิบาลสูตลาดภิบาล 

 8. การเปล่ียนแปลงจากการตลาดมวลชนสูการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

 9. การเปล่ียนแปลงจากระบบทันเวลาสูระบบเวลาจริง 

ซ่ึงการประยุกตใชส่ือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือในการประกอบธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส สามารถขับเคล่ือนธุรกิจผานสภาวะการแขงขันและมุงเขาสูรูปแบบการ

เปล่ียนแปลงทางการตลาดท้ัง 9 ประการไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในเชิงการสรางโอกาสและ

การสรางรายไดทางการคา (Kotler, Jain, & Maesincee อางใน ปนเพชร แกวกําพล, 2552 : 8-9) 

 ดวยความเปล่ียนแปลงตางๆ เหลานี้ ไดสงผลทําใหรูปแบบของการส่ือสารการตลาด 

(Marketing Communication) จึงตองมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงตามไปดวยเชนกัน จากการ

ส่ือสารการตลาดมุงเนนไปท่ีกลุมเปาหมายจํานวนมาก (Mass Marketing Communication) 

พัฒนาเปนรูปแบบการส่ือสารการตลาดท่ีมุงเนนไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะบุคคล (One-on-One 

Marketing Communication) ท่ีสามารถเขาถึงตัวลูกคาไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น จนทําใหพัฒนาเกิด

เปนแนวคิดการส่ือสารการตลาดรูปแบบใหม คือ การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน 

(Integrated Marketing Communication: IMC) (Duncan, 2005 อางใน ปนเพชร แกวกําพล, 

2552: 10) 

 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานไดรับความนิยมวา 

เกิดจาก 
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 1. ส่ือโฆษณามีราคาสูงขึ้นแตมีประสิทธิภาพลดลง (Increasing Cost, Declining 

Audience) 

 2. ส่ือมีความหลากหลายและเขาถึงเฉพาะกลุมมากขึ้น (Media Fragmentation) 

3. มีการเปล่ียนแปลงอํานาจจากผูผลิตไปยังรานคาปลีกมากขึ้น จึงทําใหเกิดรูปแบบ

การส่ือสารการตลาดใหมๆ มากขึ้นดวย 

4. การพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบการตลาด

ฐานขอมูล (Database Marketing) 

 5. ธุรกิจท่ัวไป ท้ังผูผลิต ผูจัดจําหนาย เจาของธุรกิจคาปลีก คาสง มีความตองการใน

การเปล่ียนแปลงการส่ือสารกับลูกคา (G.Belch & M.Belch, 2004 อางใน ปนเพชร แกวกําพล, 

2552: 10-11) ทําใหเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนสามารถเขามามีบทบาทสําคัญในการเปน

ตัวกลางในการส่ือสาร เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางการตลาด อีกท้ังยังสามารถใชงานได

อยางสอดคลองกับรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบผสมผสานดวยทางหนึ่ง 

 โดยสรุป การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานมีลักษณะสําคัญ คือเปนกระบวนการ

ส่ือสารท่ีมีความตอเนื่อง โดยตองมีการวางแผนจากภายนอกสูภายใน คือจะตองเริ่มตนจาก

กลุมเปาหมาย โดยมีการใชฐานขอมูลลูกคาเปนขอมูลสนับสนุนในการวางแผน ซ่ึงในการ

ส่ือสารจะตองใชรูปแบบเครื่องมือท่ีหลากหลายส่ือสารไปในทิศทาง เดียวกัน ในการ

ติดตอส่ือสารสรางรูปแบบของความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยตองกอใหเกิดผลกระทบตอ

ลูกคาในดานพฤติกรรมและตองมีทํางานดวยการ วางแผนแบบฐานศูนย รวมท้ังมีการทํางาน

ประสานกันขามหนาท่ีกันดวยซ่ึงในการนําแนวคิดการส่ือสาร การตลาดมาใชนั้น แตละองคกร

จะมีการยอมรับ และการนําแนวคิดนี้มาใชในระดับท่ีตางกัน (Shimp, 2000 อางในปนเพชร 

แกวกําพล, 2552) 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน (Social Media) 

 ส่ือสังคมออนไลน (Social Media) มีคําจํากัดความท่ีหลายหลาย และมีผูคนพยายาม

แบงประเภทของส่ือสังคมออนไลนออกเปนหลายประเภท ซ่ึงก็เปนไปไดยาก ดวยเหตุเพราะ

มันเกิดใหม และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา หากนับตั้งแตป 1979 ท่ีเกิด Usenet หรือระบบการ

สนทนาสาธารณะผานอินเตอรเน็ตขึ้นครั้งแรก เราอาจจะนับบริการท่ีเกิดใหมตลอด 3 ทศวรรษ

ท่ีผานมากันไดไมครบถวน อยางไรก็ตาม ส่ือสังคมออนไลนสามารถอธิบายในรายละเอียด

ตางๆ ไดดังนี้ 
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ประเภทของส่ือสังคมออนไลน 

สามารถแบงออกเปน 6 ประเภทตามลักษณะการแสดงตัวตนวามีการเปดเผยตัวเอง

เทาไร และการนําเสนอตอสังคมเทาไร 

1.Collaborative Project คือการกระตุนใหเกิดการรวมกันสรางเนื้อหา โดยผูใชหลายๆ 

คน 

2.Blog คือพ้ืนท่ีสวนบุคคลใหเจาของเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดตางๆ สวนมากมักจะ

เรียงตามลําดับเวลาจากลาสุดยอนกลับไป ซ่ึงก็มีอยูหลายระดับ 

3.Content Community มีจุดประสงคหลักเพ่ือแชรเนื้อหาระหวางผูใช ซ่ึงก็อาจจะทําได

หลายรูปแบบ 

4.Social Networking Site (SNS) เปนการดึงใหผูใชเขามารวมกัน โดยการสรางโปร

ไฟลสวนตัวกอน จากนั้นก็อาจจะมีการอัพเดทสถานะของแตละคน การโพสต

ขอความ รูปภาพ และวิดีโอ 

5.Virtual Game World เกมส 3 มิติท่ีผูใชนําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกมส ซ่ึงเขาก็

สามารถติดตอปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืนๆ ไดเสมือนอยูในโลกแหงความเปนจริง 

6.Virtual Social World เกมส 3 มิติในอีกลักษณะหนึ่งท่ีผูใชเปดเผยตัวตนดวยตัวเอง

ในรูปแบบท่ีเรียกวา Avatar ท่ีเขาสามารถเลือกรูปราง ทาทาง บุคลิกการแสดงออกเอง

ได (วิลาส ฉ่ําเลิศวัฒน, 2554:25) 

  

โดยส่ือสังคมออนไลนท่ีสามารถแบงไดเปน 6 ประเภทนั้น ครอบคลุมส่ือมากมาย

อยางนับไมถวนท้ังส่ือเกาใหมท่ีไดเกิดขึ้นแลวดับไป และส่ือท่ียังใชอยูในปจจุบัน แตอยางไรก็

ตาม ส่ือทุกประเภทท่ีปรากฎนั้นมีการนําเสนอปฏิสัมพันธตอสังคม และการเปดเผยตัวตน ใน

ระดับท่ีแตกตางกัน และไมใชทุกส่ือจะเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของผูประกอบการใน

ประเทศไทย 

 ดวยเนื่องจากเปนส่ือสังคมออนไลนท่ีเขาถึงผูคนในสังคมไทยไดงาย และผูคนตาง

ยอมรับ เช่ือถือ รวมท้ังใชส่ือประเภทนี้กันอยางแพรหลาย ผูประกอบการจึงเล็งเห็นประโยชน

ของส่ือเหลานี้ และเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจการได เพ่ือประสิทธิภาพของการประกอบการ

สูงสุดท่ีคาดหมาย  

3. ปรากฎการณการใชเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน 

 ส่ือสังคมออนไลนเขามามีอิทธิพลกับชีวิตประจําวันของผูคนท่ัวโลกมากขึ้นอยาง

หลีกเล่ียงไมได ในชวงแรกเราอาจจะไมรูสึกอะไร คิดวามันอาจเปนเพียงชองทางการส่ือสาร
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หนึ่งท่ีชวยตอบสนองทางดานการใชงานในชีวิตประจําวันเทานั้น แตเวลาตอมาการประยุกตใช

งานรวมกับการดําเนินการทางการตลาด การทําธุรกิจ ตลอดจนปจจัยทางสังคม และการเมือง 

เปนตน ลวนใหประสิทธิภาพของผลลัพธการดําเนินการอยางคาดไมถึง โดยจะไดยกตัวอยาง

ปรากฎการณการใชงาน และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีเกิดขึ้นในแวดวงส่ือสังคมออนไลนในดาน

ตาง ๆ ดังนี้ 

Hinge Research Institute (2015) การทําการตลาดออนไลนสวนใหญจะอยูในรูปแบบ

ของงานบริการ ท่ีเปนสวนหนึ่งของการตลาดเชิงบริการ (Service Marketing) กลาวคือ

ผูประกอบการจําเปนตองใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการท่ีถูกตองชัดเจนไปยังกลุมลูกคา

เปาหมาย พรอมท้ังตอบคําถาม และตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาอยางทันทวงทีและ

สุภาพ ซ่ึงทักษะเหลานี้เปนส่ิงทาทาย และเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูประกอบการแตละธุรกิจ

สามารถเขาไปนั่งในใจลูกคาไดแตกตางกัน ซ่ึงผูประกอบการท่ีใหบริการลูกคาไดดี มีโอกาสท่ี

จะเติบโตผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดดีเชนกัน โดยเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะขับเคล่ือนงาน

บริการไปสูกลุมลูกคาไดนั่นคือส่ือสังคมออนไลน จากการสํารวจพบวางานบริการแตละ

ประเภทมีระดับความสําคัญท่ีจะนําไปประยุกตใชแตกตางกัน ไดแก 1) การใชเครื่องมือท่ีมีอยู

เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบธุรกิจใหดีขึ้น 63.8% 2) การสรางลูกคาเปาหมายกลุมใหมควบคูกับการ

รักษาฐานลูกคาเกา 42.6% 3) การสรางสรรคเชิงนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเครื่องมือใหมในการ

ขับเคล่ือนธุรกิจ 29.8% 4) การปรับนโยบายเพ่ือใหสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและพรอมรับมือ

กับคูแขงในตลาด 27.7% 5) การปรับนโยบายเพ่ือใหสอดรับกับความตองการและความ

คาดหวังของกลุมลูกคา 27.7% สําหรับชองทางท่ีสามารถเช่ือมตอถึงกลุมลูกคาสามารถ

จัดลําดับความสําคัญไดเชนกัน 1) การศึกษาวิจัย 2) การสรางเวบไซต 3) ชองทางท่ีเช่ือมตอ

ลูกคาใหเขาถึงกลุมผูเช่ียวชาญ มืออาชีพ 4) การเช่ือมตอถึงแหลงคนหาขอมูลดวยวิธี SEO 5) 

การใชการส่ือสารทางการตลาดอยางชาญฉลาด 6) การใชส่ือสังคมออนไลน ส่ิงเหลานี้สามารถ

พัฒนาเปนกลยุทธการส่ือสาร และพิสูจนไดวางานบริการสําคัญกวาการขาย 

Leichman Researcha (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา การดําเนินการทางการตลาด

แบบ inbound (ผานส่ือการตลาดสมัยใหม) สามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินการได

มากกวาการดําเนินการทางการตลาดแบบ outbound (ผานส่ือการตลาดแบบดั้งเดิม) ถึง 62% 
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Statistic Brain Research Institute (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา มีปจจัยทางสถิติ

หลายสวนท่ีสามารถบงบอกไดถึงสาเหตุท่ีทําใหธุรกิจ ขนาดเล็กในรูปแบบออนไลนประสบ

ความลมเหลว ซ่ึงไดแก ขนาดระบบการวางแผน ทําธุรกิจท่ีมีขนาดใหญเกินตัว มีรูปแบบการ

ขยายตัวทางธุรกิจรวดเร็วเกินไป ขาดทักษะความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน ส้ินเปลืองคาใชจาย

ในการทําโฆษณา เปนตน ซ่ึงหากยอนไปถึงแกน หลายธุรกิจประสบความลมเหลวจากระบบ

การวางแผนการจัดการ เปนหลัก โดยจากการศึกษาพบวา วิธีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ

ธุรกิจขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น อาจมาจากปจจัย อาทิ สรรหาความรูเชิงนวัตกรรมเพ่ือ

มาปรับใชกับธุรกิจ ศึกษากลุมลูกคาเปาหมายใหพบ จัดการรูปแบบองคกรใหทํางานอยางมี

ระบบ ดูแลภาวะการเงินในองคกร แผนจัดการงานบริการสําหรับลูกคา เปนตน 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) (2015) องคการ

สหประชาชาติไดนําเสนอผลการศึกษาวิจัยของ eMarketing ฉบับเดือนกรกฏาคม 2014 

เกี่ยวกับการพยากรณอัตราการเติบโตของจํานวนผูบริโภคท่ีเปนผูซ้ือในตลาดออนไลนในป 

2013-2018 พบวาในภูมิภาคเอเซียและโอเชียเนียมีโอกาสเติบโตสูงถึง 70% โดยคาดวาจะมี

จํานวนผูบริโภคเพ่ิมจาก 4.6 รอยลานคนเปน 7.82 รอยลานคนในป 2018 นอกจากนี้ผลการ

ศึกษาวิจัยยังสามารถระบุไดถึงสินคาและบริการท่ีกลุมผูบริโภคมีความตองการในการซ้ือในป 

2013 พบวาสินคาออนไลนประเภทคาปลีกเปนส่ิงท่ีผูบริโภคใหความสนใจมากท่ีสุดในการซ้ือ

สินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขอมูลประกอบของสถาบันวิจัย Nielsen ในป 2014 จาก

การศึกษาประเภทของสินคาท่ีผูบริโภคตองการซ้ือโดยทําแบบสอบถามผูบริโภคจํานวน 

30,000 คนจาก 60 ประเทศ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม 2014 พบวาสินคาประเภทแฟช่ัน 

ไดแก เส้ือผาเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ รองเทา และประเภททองเท่ียว ไดแก ตั๋วเครื่องบิน 

ตั๋วโดยสาร โรงแรมท่ีพัก ไดรับความนิยมสูงท่ีสุดท้ังในภูมิภาคเอเซีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ 

ซ่ึงผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับตัวเลขจากสํานักสถิติแหงชาติ ในป 2557 ท่ีช้ีใหเห็นวา

สินคาประเภทแฟช่ันและประเภททองเท่ียวในประเทศไทย เปนสินคาหมวดหมูหลักท่ีไดรับ

ความนิยมมาอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปท่ีผานมา และในป 2557 พบวาสินคาประเภทแฟช่ันมี

อัตราความตองการจากกลุมผูบริโภคมากกวาสินคาประเภททองเท่ียว สวนทางดานอุปกรณท่ี
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กลุมผูบริโภคนิยมใชงานเพ่ือซ้ือสินคาออนไลนในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ยังคงใช เครื่อง

คอมพิวเตอรเปนหลัก รองมาเปนอุปกรณส่ือสารประเภทมือถือ และแท็ปเล็ต ตามลําดับ 

ผลสรุปของงานประชุมวิชาการของสหประชาชาติ (UNCTAD) วาดวยเรื่องของการ

ปลดล็อคศักยภาพการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือพัฒนานานาประเทศ พบวาในป 2018 อัตรา

ผูบริโภคมีโอกาสเติบโตขึ้นอีก 50% จากปนี้ ทําใหมีผูบริโภคท่ีเขารวมในโลกออนไลนมี

จํานวนกวา 1.623 พันลานคน โดยในแตละประเทศมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางดานพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสไดแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายสวน ไมวาจะเปนขนบธรรมเนียม 

ประเพณี เทคโนโลยี หรือพ้ืนฐานความรูความเขาใจในการใชส่ือออนไลน รวมไปถึงระดับ

การศึกษา เปนตน ซ่ึงหากพิจารณาพฤติกรรมการส่ังซ้ือสินคาและบริการในรูปแบบออนไลน

จากท่ัวโลกจะพบวา ไทยและเม็กซิโกมีตัวเลขการใชบริการสวนนี้ไมถึง 5% สวนเดนมารกและ

ออสเตรเลียมีตัวเลขการใชบริการมากกวา 60% และอังกฤษมีตัวเลขมากกวา 70% ท้ังนี้อาจดวย

ปจจัยทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกรรมทางการเงินของไทยยังลาสมัยและไมได

รับการยอมรับกันอยางแพรหลาย ทําใหการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประสบกับ

อุปสรรคในการดําเนินการ แตหากพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนาการทําพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ไทยยังมีชองวางท่ีตองการเติบเต็มอีกมาก และมีระยะทางในการพัฒนาใหมี

ความเติบโตไดอีกมากเชนกัน จากตัวเลขมูลคาการซ้ือขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป 

2013 พบวาธุรกิจแบบ B2B มีมูลคาถึง 15ลานลานเหรียญสหรัฐฯ สวนธุรกิจแบบ B2C มีมูลคา 

1.2ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ถึงแมวามูลคาจะนอยกวาแบบ B2B ท้ังนี้เนื่องจากขนาดของธุรกิจ 

แตหากพิจารณาในแงของการเติบโตในแตละภาคสวนพบวาธุรกิจ B2C ขยายตัว เติบโตเร็วกวา

มาก 

Zsolt Katona (2014) ศึกษาการใชงานส่ือสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจประเภท 

B2B ในบริษัท Maersk และพบวาการใชเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนมีจุดประสงคเพ่ือการ

ส่ือสารโดยตรง แมไมใชการทําการตลาดแตมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทางการตลาด 

Matthew (2014) ผลการวิจัยในยุคดิจิตอล พบวา ส่ือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือท่ีมี

ความสําคัญท่ีจะชวยผลักดันธุรกิจใหมีการเติบโตและสามารถสรางรายไดดานผลกําไรได การ

ใชส่ือสังคมออนไลนจึงไดถูกนํามาพัฒนาและประยุกตใชในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยาง
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ครบวงจร โดยส่ิงท่ีผูประกอบการดําเนินการผานส่ือสังคมออนไลนท้ังหมดลวนเปนขอมูล

ทางดานตัวอักษรเปนหลัก รวมไปถึงรูปภาพ และวิดีโอ เพ่ือสงขอมูลอันมีประโยชนไปยังกลุม

ลูกคาเปาหมาย และสรางความสัมพันธทางการคาระหวางธุรกิจและกลุมผูบริโภค ทามกลาง

การรับรูท่ีรวดเร็วของกลุมผูบริโภคทําใหธุรกิจสามารถเพ่ิมจํานวนลูกคาเปาหมายไดอยาง

รวดเร็วสอดคลองกับอัตราการเติบโตของผูบริโภคท่ีใชส่ือสังคมออนไลนท่ีมากขึ้น ในสวน

ของลูกคาจะไดรับประสบการณท่ีเปนแรงจูงใจในการซ้ือสินคาและบริการท่ีหลากหลาย 

สามารถตัดสินใจจากราคา และ/หรือความนาเช่ือถือของผูประกอบการแตละราย จนเกิดเปน

ระดับความพึงพอใจในการใชสินคาและบริการ สวนผูประกอบการสามารถขยายสินคาและ

บริการไปยังชองทางออนไลนท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พบปะกลุมลูกคาใหมและ

สงผลใหไดกลุมลูกคาเปาหมายเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังสามารถพูดคุย สนทนาอยางเปนกันเองกับกลุม

ลูกคาไดโดยตรง ทุกท่ีทุกเวลาผานส่ือสังคมออนไลน อยางไรก็ตาม ผลลัพธงานวิจัยไดให

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา การใชส่ือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือเชิงนวัตกรรมท่ีมีความเปน

พลวัต นั่นคือมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาอยางไมหยุดนิ่ง และมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปปรับ

ใชไดกับภาคธุรกิจไดหลายแขนง ไมวาจะเปนเชิงความคิดริเริ่ม เชิงศึกษาทดลองและพัฒนา

ธุรกิจ รวมไปถึงการทําการคาขาย 

Hajli (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา การใชส่ือสังคมออนไลนมีบทบาทสําคัญท่ี

สามารถสรางโอกาสใหภาคธุรกิจได โดยทําใหกลุมผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีมีประโยชนและเกิด

การรับรูถึงตราสินคา ตลอดจนสามารถสรางความนาเช่ือถือ ความไววางใจใหกับธุรกิจ ซ่ึงส่ิง

เหลานี้จะนํามาซ่ึงการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการไดดวยทางหนึ่ง ผลการศึกษาวิจัย 

สอดคลองกับโครงสรางแบบจําลองของ Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 1989) 

Eisenberg (2015) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา การพัฒนากลยุทธการส่ือสารเพ่ือ

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจบนเครือขายสังคมออนไลน มีประเด็นสําคัญประกอบดวย 1.) 

รูปแบบการส่ือสาร 2.) ตรวจวัดและพัฒนาผลลัพธการดําเนินการผานการตอบสนองจากกลุม

ลูกคา ซ่ึงผูประกอบการท่ีใหความสําคัญจะสามารถสรางโอกาสใหกับธุรกิจอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากลยุทธการส่ือสารควรทําอยางเปนระบบ อยางมีโครงสราง และมี
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ขั้นตอนในแบบแผนการปฏิบัติอยางชัดเจนเพ่ือใหผูประกอบการสามารถประยุกตใชและลงมือ

ทําไดเพ่ือใหธุรกิจเกิดศักยภาพในการดําเนินการและการแขงขัน 

Fan (2014) การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานส่ือสังคมออนไลนในภาคธุรกิจ มี

ขบวนการสําคัญในการพิจารณา ดังนี้ 1.) การจับพฤติกรรมการใชงาน (Capture) 2.) การทํา

ความเขาใจใหสอดคลองกับความเปนจริง (Understand) 3.) การนําเสนอเชิงประจักษ (Present) 

เพ่ือใหเห็นถึงผลลัพธเชิงประสิทธิภาพการใชงาน ซ่ึงมากกวารูปแบบการส่ือสารขอมูลอันเปน

ประโยชนผานตัวอักษร รูปภาพ และ/หรือ วิดีโอ ผลการศึกษาวิจัยยังวิเคราะหไปถึงพฤติกรรม

ของผูประกอบการผูซ่ึงใชส่ือสังคมออนไลนในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปน จุดประสงคและ

ความตั้งใจในการส่ือสารขอมูลขาวสารไปยังกลุมผูบริโภค การวัดผลเชิงคุณภาพการใชงานท่ี

เกิดกับกลุมลูกคาเปาหมาย และรูปแบบการใชงานท่ีมีสอดคลองกับเทรนด เปนตน  

Vernuccio (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา การประยุกตใชเครื่องมือส่ือสังคมออนไลน

ในการสรางตราสินคาขององคกร ควรมีการปรับใชวิธีการเชิงกลยุทธเขามาจัดการเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพ 

บทสรุป 

เครื่องมือส่ือสังคมออนไลนเริ่มเขามามีบทบาทอยางมากในการใชชีวิตประจําวันของ

ประชากรท่ัวโลก (Information Age) ประกอบกับรูปแบบการใชงานในมิติของการ

ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และผสานสอดคลองรวมไปกับส่ิงแวดลอมทางการตลาด

ระดับมหภาค (Macro Environment) ท้ังในภาคเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม เปนตน ทําให

อัตราการใชงานเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนมีแนวโนมท่ีเติบโตขึ้นทุกป โดยเฉพาะในสวนของ

ผูประกอบการธุรกิจในทุกระดับ เริ่มมีการตัดสินใจใชส่ือสังคมออนไลนในการประกอบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน ดวยความท่ีเปนเครื่องมือท่ีประหยัดตอคาใชจาย 

และการเปนเจาของส่ือท่ีมีอิสระในการส่ือสาร สามารถควบคุมขอมูลขาวสารท่ีสงออกไปได

ตลอดทุกท่ีทุกเวลาชวยเพ่ิมโอกาสในการสงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนเกี่ยวกับสินคาและ

บริการของธุรกิจไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น สามารถกระตุนการรับรู สราง
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แรงจูงใจแกผูบริโภค จึงทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของธุรกิจไดเปน

อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

อยางไรก็ตาม แมวาผูประกอบการทุกคนจะสามารถเขาถึงส่ือสังคมออนไลนไดอยาง

เทาเทียมกัน และไมมีคาใชจายในการนํามาประยุกตใชเพ่ือประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แต

ผลลัพธของการใชงานของผูประกอบการแตละธุรกิจกลับมีผลท่ีแตกตางกันออกไป มีท้ังระดับ

ท่ีลมเหลว พอมีพอกิน ไปจนถึงระดับท่ีประสบความสําเร็จจนสามารถคาขายไดกับกลุมลูกคา

ท่ัวโลก ซ่ึงปจจัยหลักท่ีเปรียบเสมือนกุญแจท่ีนําพาการใชงานเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนไปสู

ความสําเร็จนั้นคือ รูปแบบการส่ือสารท่ีผูประกอบการในแตละธุรกิจสงไปถึงกลุมผูบริโภค

นั่นเอง ซ่ึงหากเปรียบกลุมผูบริโภคเปนฐานผูฟงขนาดใหญในโลกออนไลน ผูฟงเหลานั้นลวน

มีอิสระในการเลือกรับรู  รับฟงขอมูลขาวสารท่ีพวกเขาตองการเชนกัน ดังนั้นหาก

ผูประกอบการในฐานะผูสงสารไมเขาใจความตองการของกลุมผูบริโภค และไมรูวิธีการท่ีจะ

สงขอมูลท่ีนาสนใจหรือจูงใจเพียงพอใหกับกลุมผูฟงท่ัวโลก ขอมูลขาวสารเหลานั้นอาจจะไร

ประโยชน และไมกอเกิดประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการ ทําใหการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

โครงสรางการส่ือสารบนเครื่องมือส่ือสังคมออนไลนอยางเปนระบบ มีความสําคัญท่ีจะสราง

โอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ดังนั้นการวิเคราะหโครงสรางการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลนสําหรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหสามารถรับรูและเขาใจไดวา การส่ือสารแบบใดมี

ความถูกตอง แมนยํา และสามารถสรางการเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และแบบใดจะส้ินเปลืองเวลา ไมกอประโยชนตอคุณภาพการดําเนินธุรกิจ โดย

ผลลัพธการวิเคราะหเหลานี้ จะชวยใหผูประกอบการออนไลนในทุกระดับ ท้ังท่ีมีทุนทรัพย

มาก-นอย อาศัยในตางจังหวัด-ในกรุงเทพฯ และมีขนาดธุรกิจเล็ก-ใหญแตกตางกัน มีโอกาสท่ี

จะประสบความสําเร็จในธุรกิจไดอยางเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น ท้ังยังชวยสรางฐานรายไดใน

ระดับครัวเรือน ชุมชนใหมีการเติบโตอยางม่ันคง และพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใหมี

คุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดีขึ้นตอไป  
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แรงจูงใจในการทองเที่ยวประเทศไทยของนักทองเทีย่วสูงอายุสแกนดิเนเวีย 

Travel Motivation of Scandinavian Senior Travelers to Thailand 

  

อุบลพันธุ กาญจนานนท ควารรเมห1  (นักศึกษาปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยรังสิต) 

   

บทคัดยอ  

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแรงจูงใจของนักทองเท่ียวสูงอายุชาวสแกนดิเนเวีย 

เนื่องจากแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียว เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในมูลเหตุของการเดินทางทองเท่ียวและแรงจูงใจท้ังท่ีเปนปจจัยผลักดันและปจจัย

ดึงดูดของนักทองเท่ียว ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมใหเกิดแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ

ไทยอยางย่ังยืนโดยเฉพาะกับนักทองเท่ียวสูงอายุซ่ึงมีความสามารถในการจับจายและมี

ระยะเวลาในการทองเท่ียวนานกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืน 

 

คําสําคัญ : แรงจูงใจในการทองเท่ียว, นักทองเท่ียวสูงอายุกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย 

 

 Abstract       

      The main purpose of this study is to identify the key factors that motivates 

senior Scandinavian Tourists to travel to Thailand, in order to develop Thai Tourism 

Industry.  Senior tourists are a key target group who have a vast purchasing power and 

it is a national target that they spend more time, and need to have multiple returns 

whenever they visit Thailand. Travel motivation is one of the key factors of tourists for 

making decision on where to travel, how long to stay, and whether or not to return to 

the same destination. This study could explain both push, and pull-factors of the travel 

motivation of senior Scandinavian tourists.  

  

 Keyword: Travel motivation, Scandinavian senior tourists 

 

บทนํา    

             อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดผลประโยชนท้ังทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม  บทบาทท่ีเดนชัดบทบาทหนึ่งในชวงหลายปท่ีผานมาของ
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อุตสาหกรรมทองเท่ียวก็คือ บทบาทดานเศรษฐกิจโดยเปนอุตสาหกรรมท่ีทํารายไดท่ีสําคัญให

ประเทศเปนลําดับตน  โดยเฉพาะการนําเงินตราตางประเทศเขามาใชจายในระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศการทองเท่ียวสวนสําคัญมากตอเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนการจางงานใน

ประเทศ โดยตลาดสําคัญของการทองเท่ียวของประเทศไทยไดแกนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศ

ยุโรป กลุมอเมริกา กลุมเอเซียตะวันออกและกลุมอาเซียน อยางไรก็ตามปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

ของยุโรปซ่ึงเปนตลาดทองเท่ียวหลักของประเทศไทยท่ีดําเนินมาตั้งแตป 2010 และสงผลอยาง

ตอเนื่องมาเปนระยะเวลาหลายปนั้น ปญหาของยูโรโซนถูกผสมโรงจากการคุกคามของภาวะ

เงินฝด เนื่องจากราคาสินคาท่ีลดลงเรื้อรัง ทําใหผูบริโภคชะลอการบริโภคและการใชจาย 

ขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกรายใหญ ไดแก ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ มีหนี้สาธารณะ

มหาศาล จึงมีขอจํากัดในการใชจายจากปญหาหนี้สาธารณะ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางออก

ตางประเทศจึงลดลงอยางเห็นไดชัด ประเทศไทยจึงเริ่มใหความสนใจตลาดใหมเชนประเทศ

จีน รัสเซีย ญี่ปุนซ่ึงในป 2013 จากสถิตินักทองเท่ียวโดยกรมการทองเท่ียวมีอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของนักทองเท่ียว 66.95%, 33.13%, 13.02% ตามลําดับ ตอมาเม่ือเศรษฐกิจของประเทศจีน

ชะลอตัวลง ประเทศรัสเซียมีความผันผวนทางเศรษฐกิจและปญหาความขัดแยงกับยูเครน 

ประเทศญี่ปุนมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหจํานวนนักทองเท่ียวจีน รัสเซียและญี่ปุนท่ีเดินทางเขา

มาทองเท่ียวในประเทศไทยในป 2014 ลดลงจากป 2013 0.29%, 8.17% และ 17.65% ตามลําดับ  

การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงมีกําหนดแผนยุทธศาสตรเพ่ือใหการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเปนไปอยางยั่งยืน ซ่ึงการมุงเนนตลาดการทองเท่ียวสําหรับผูพักอาศัยในระยะยาวถือ

เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญของการทองเท่ียวของประเทศไทย  โดยวางกลยุทธทางการตลาดโดย

แบงตามกลุมนักทองเท่ียวและจัดกลุมนักทองเท่ียวท่ีพํานักระยะยาวเปนกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ

กลุมหนึ่ง ท้ังนี้นักทองเท่ียวท่ีเขาพํานักระยะยาวสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุมี

รายไดและมีอํานาจการใชจายของตัวเอง มีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการดําเนินชีวิต ประกอบกับ

เปนกลุมท่ีมีอัตราการขยายตัวสูง เนื่องจากคนในยุค baby bloom ซ่ึงเปนกลุมท่ีเคยมีขนาดใหญ

ของประชากรโลกนั้นกาวเขาสูวัยสูงอายุ  อีกท้ังผูสูงอายุในปจจุบันสวนใหญเปนผูท่ีมีสุขภาพดี 

มีการศึกษาสูง มีอายุยืนยาวกวาในอดีต การทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงมุงเนนเปาหมายไปท่ี

ตลาดหลักท่ีทํารายไดดานการทองเท่ียวใหแกประเทศ 5 ตลาดหลัก ไดแก ตลาดญ่ีปุน ตลาด

สหรัฐอเมริกา ตลาดอังกฤษ ตลาดเยอรมนี และตลาดสแกนดิเนเวีย ซ่ึงเปนนักทองเท่ียวสูงอายุ

ท่ีมีการเดินทางเขาในประเทศไทยจํานวนมากและใชเงินท่ีมีอยูเพ่ือการทองเท่ียวมากกวากลุม

อายุอ่ืน  

กลุมประเทศสแกนดิเนเวียอยูในทวีปยุโรปตอนเหนือประกอบไปดวยประเทศนอรเวย 

สวีเดน เดนมารค และประเทศฟนแลนด แมจะมีจํานวนประชากรสูงอายุรวมกันเพียง 8 ลานคน
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เศษ แตก็เปนตลาดท่ีนาสนใจมาก เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีเสถียรภาพและความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจสูงไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ําในยุโรปนอย ประชากรในประเทศกลุม

สแกนดิเนเวียมีมาตรฐานการครองชีพสูงและมีรายไดเฉล่ียสูง ใหความสําคัญเรื่องส่ิงแวดลอม

มากผูสูงอายุมีอายุยืนยาวอยูในอันดับตนๆ ของโลก รองจากญี่ปุน อัตราการใชจายในการ

ทองเท่ียวของประชากรสูง ประชากรทุกกลุมนิยมเดินทางทองเท่ียวออกนอกประเทศเนื่องจาก

สภาพอากาศท่ีหนาวเกือบตลอดป สําหรับประเทศไทยมีอัตราการเพ่ิมของนักทองเท่ียวสูงอายุ

กลุมประเทศสแกนดิเนเวียสูงขึ้นแมวาในป 2013 จํานวนนักทองเท่ียวของหลายประเทศใน

ยุโรปรวมถึงกลุมประเทศในสแกนดิเนเวียจะลดลงเนื่องมากจากความไมม่ันใจในความ

ปลอดภัยจากการเกิดปญหาความขัดแยงทางการเมืองของประเทศจนนําไปสูการรัฐประการใน

ท่ีสุด แตจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมีอายุมากกวา 55 ปกลับมีจํานวนเพ่ิมขึ้น โดยนักทองเท่ียวสูงอายุ

ในประเทศเดนมารค, ฟนแลนด และนอรเวย มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากในป 2012 4.78%, 1.21% 

และ 6.31% ตามลําดับ และมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในป 2014-2015 ในขณะท่ีจํานวนนักทองเท่ียว

สูงอายุสวีเดนมีจํานวนลดลง 7.91% (ประเทศสวีเดนไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

ในยุโรปมากท่ีสุดในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย) เปนท่ีนาสนใจวาจํานวนนักทองเท่ียวในกลุม

นี้คิดเปน 20% ของนักทองเท่ียวกลุมประเทศสแกนดิเนเวียท้ังหมดในป 2013 อยางไรก็ตาม

กลุมผูสูงอายุชาวสแกนดิเนเวียจึงเปนนักทองเท่ียวพํานักระยะยาวท่ีเปนเปาหมายหลักของ

หลายประเทศท่ีมีการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ ดังเชน ประเทศกรีซ 

ประเทศสเปนรวมถึงหมูเกาะคานารี่ ประเทศโครเอเซีย ประเทศแอฟริกาใต ประเทศโปแลนด 

เกาะกรีก เปนตน 

    

แนวคิดในการศึกษา 

แนวคิดดานแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motive) มาจากภาษาลาตินวา “Movere” ซ่ึงหมายถึงการเคล่ือนไหว (Move) 

ดังนั้น คําวาแรงจูงใจจึงมีการใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้ 

 1. แรงจูงใจ หมายถึง "บางส่ิงบางอยางท่ีอยูภายในตัวของบุคคลท่ีมีผลทําให

บุคคลตองกระทํา หรือเคล่ือนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะท่ีมีเปาหมาย" (Walters.1978) 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจเปนเหตุผล ของการกระทํา นั่นเอง 

2. แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะท่ีอยูภายในตัวท่ีเปนพลัง ทําใหรางกายมีการ

เคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเปาหมาย ท่ีไดเลือกไวแลว ซ่ึงมักจะเปนเปาหมายท่ีมีอยูนภาวะ

ส่ิงแวดลอม" (Loundon and Bitta.1988)  
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จากความหมายขางตน แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ

เปนกลไกท่ีไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา และเปนแรงบังคับใหกับพลังของ

รางกายท่ีจะกระทําอยางมีทิศทาง 

การจูงใจ (motivation) เปนเง่ือนไขของการไดรับการกระตุนโดยมีการใหความหมาย

ไว ดังนี้ 

 1.การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคล่ือนท่ีอยูภายในของบุคคลท่ีกระตุนใหบุคคลมีการ

กระทํา" (Schiffman and Kanuk. 1991) 

2.การจูงใจ เปนภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถูกกระตุนใหกระทําพฤติกรรมอยางมี

ทิศทางและตอเนื่อง (Anita E. Woolfolk 1995) 

3.การจูงใจเปนภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุคคล โดย

บุคคลจงใจ กระทําพฤติกรรม นั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี ตองการ (Domjan 1996) 

 แรงจูงใจในการทองเท่ียวอาจมีความแตกตางจากแรงจูงใจในดานอ่ืนๆ คือการควบคุม

แรงจูงใจนี้มีระยะเวลานาน เพราะสินคาทางการทองเท่ียวเปนสินคาท่ีมีราคาสูง เปนสินคาท่ีไม

สามารถจับตองได และผูซ้ือไมสามารถท่ีจะเปนเจาของได ดังนั้นความเส่ียงจากสินคาจึงมี

คอนขางมาก  

Pearce, Morrison & Rutedge (1998) ใหคําจํากัดความคําวาแรงจูงใจในการทองเท่ียว

ไววา “แรงจูงใจในการทองเท่ียว หมายถึงการเช่ือมโยงกันระหวางแรงผลักดันทางดานชีววิทยา

และวัฒนธรรม เพ่ือสรางคุณคา และกําหนดทิศทางในการเลือกการเดินทาง พฤติกรรม และ 

ประสบการณ”   

วลัยพร (2557)  ใหคํานิยามของแรงจูงใจในการทองเท่ียว ดังนี้ “ แรงจูงใจในการ

ทองเท่ียว หมายถึง แรงผลักดันท่ีอยูภายในตัวบุคคลซ่ึงมีผลตอการกําหนดเปาหมายในการ

เดินทางทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียว กิจกรรมการทองเท่ียว และการแสดงพฤติกรรมของ

นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  

บทบาทของแรงจูงใจในการทองเท่ียว  

แรงจูงจะเกิดขึ้นไดเม่ือบุคคลมีความประสงคจะตอบสนองความตองการทองเท่ียวของ

ตนเอง เม่ือบุคคลเกิดความตองการทองเท่ียวและมีส่ิงกระตุนใหเกิดการรับรูวายังขาดบางส่ิง

บางอยาง ความเขมขนของความตองการจะเพ่ิมขึ้น โดยบุคคลนั้นจะเกิดความเครียดในการ

พยายามตอบสนองความตองการของตนเองเพ่ือใหอยูในภาวะท่ีสมดุล แรงจูงใจจะมีบทบาท

สําคัญในการลดความเครียดโดยผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ในการตอบสนองความตองการ

ทองเท่ียว               

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทองเท่ียว 
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Swarbrrok & Horner, 1999 (อางถึงในวลัยพร, 2557) อธิบายวานักทองเท่ียวแตละคน

มีแรงจูงใจในการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันออกไปขึ้นกับปจจัยตางๆ เปนตัวกําหนด โดยปจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอแรงจูงใจมีดังนี้ 

1. บุคคลิกภาพ (Personality) 

2. แบบแผนการดําเนินชีวิต (Lifestyle) 

3. ประสบการณในการเดินทางทองเท่ียว (Past Experience) 

4. ภาพพจนตนเอง (Self-image) 

5. เพศ (Gender) 

6. เช้ือชาติ (Nationality) 

             ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 

1. ทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการจําเปน (Hierarchy of  needs) 

Maslow กลาววา มนุษยเปนสัตวท่ีมีความตองการ และมนุษยจะแสดงพฤติกรรมตางๆ

เพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการนั้น และความตองการของมนุษยไมมีวันจบส้ิน เม่ือความ

ตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอีกระดับหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาแทนท่ี 

แนวคิดนี้ถูกนําเสนอเปนประมิด 5ช้ัน คือ ความตองการทางดานสรีระวิทยา ความตองการ

ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต ความตองการดานสังคม ความตองการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียงและ

ความตองการความสําเร็จแหงตน 

2. ทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทาง (Travel Career Ladder) 

Philip  Pearce  ประยุกตจากทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการจําเปนของ Maslow แต

ความแตกตางอยูตรงท่ีในลําดับขั้นท่ี1 หรือความตองการทางสรีระวิทยา ถึงขั้นท่ี4 หรือความ

ตองการเกียรติยศช่ือเสียงนั้น  ในแตละขั้นเกิดขึ้นท้ังจากบุคคลเปนผูกําหนดเอง (Self-directed) 

และมีอีกสวนหนึ่งเปนการชักนําหรือกําหนดโดยผูอ่ืน (Other-directed) ยกเวน ความตองการ

ในขั้นสูงสุดหรือความตองการความสําเร็จแหงตนหรือความตองการท่ีจะไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด (Fulfillment needs) เปนขั้นท่ีเกิดจากความตองการของตัวบุคคลเปนผูกําหนดเอง 

3. ปจจัยจูงใจในการทองเท่ียว (Motivators)  

Graham M.S. Dann (1977) ศึกษาปจจัยจูงใจในการทองเท่ียว (Motivators) ดวยการ

วิเคราะหปจจัยผลักและปจจัยดึง (Push and Pull Factors) ทฤษฎีปจจัยจูงใจ

นักทองเท่ียวมีความเช่ือวานักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวเพราะไดรับแรงผลักจาก

แรงจูงใจภายในตัวบุคคลท่ีเรียกวาปจจัยผลักดัน (Push Factors) และไดรับแรงดึงดูด

จากลักษณะของเมืองจุดหมายปลายทางท่ีเรียกวาปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ทฤษฎีนี้

ไดรับการยอมรับและมีนักวิชาการหลายทานไดทดสอบทฤษฎีและไดขยายผล
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สนับสนุน สรุปไดวาปจจัยผลักดันเปนปจจัยจูงใจภายในท่ีเกี่ยวของกับความตองการ

ของนักทองเท่ียว เชน ความตองการพักผอนและหลีกหนีความจําเจ  การผจญภัย

ทองเท่ียวกับครอบครัว พบเพ่ือนใหม พัฒนาสุขภาพ เรียนรูส่ิงใหม เปนตน สําหรับ

ปจจัยดึงดูดเปนลักษณะของเมืองทองเท่ียวท่ีตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 

เชน แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร ราคา ส่ิงอํานวยความสะดวก 

ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางเขาออก ความสะอาด เปนตน  

4. แรงจูงใจวาระซอนเรน (Hidden Agenda)  

              John L. Crompton (1979) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจท่ีผลักดันใหคนเรามีการ

เดินทางทองเท่ียว ไดทําการวิจัย โดยรวบรววมขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเท่ียวท่ีเปนคน

ช้ันกลางจํานวน 39 คนจาก 2 รัฐในสหรัฐอเมริกาคือ รัฐแมสซาจูเสต และรัฐเทกซัส ผลการวิจัย

ของเขาออกมาเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดการเดินทางท่ีเขาเรียกวา วาระซอนเรน หรือ Hidden 

Agenda เนื้อหาสาระของวาระซอนเรนมีบางสวนท่ีคลายกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ดาน

สังคมของ Maslow แรงจูงใจวาระซอนเรน Crompton มี 7 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1.การหลีกหนีจากสภาพแวดลอมท่ีจําเจ (Escape from mundane)   

2.การสํารวจและการประเมินตนเอง (Exploration and evaluation of self)  

3.การพักผอน (Relaxation)  

4.ความตองการเกียรติภูมิ (Prestige)  

5.ความตองการท่ีจะถอยกลับไปสูสภาพดั้งเดิม (Regression)  

6.กระชับความสัมพันธทางเครือญาติ (Enhancement of kinship)  

7.การเสริมสรางการปะทะสังสรรคทางสังคม (Facilitation of social interaction) 

        5.   แรงจูงใจในทางการทองเท่ียวในมุมมองตางๆ ของนักวิชาการ  

John Swarbrooke (1999) จําแนกแรงจูงใจสําคัญๆท่ีทําใหคนเดินทางทองเท่ียว

ออกเปน 6 ชนิด ดวยกันไดแก  

 1. แรงจูงใจทางกายภาพ (Physical) เชน การพักผอน การออกกําลังกายและรักษา 

สุขภาพ การอาบแดด การมีเพศสัมพันธ เปนตน  

2. แรงจูงใจดานอารมณ (Emotional) เชน ความคิดถึงบานเดิมหรืออดีต (nostalgia) 

ความโรแมนติค การผจญภัย การหลีกหนีความจําเจ ความเพอฝนหรือจินตนาการ ความสมหวัง

ในเรื่องจิตวิญญาณ เปนตน  

3. แรงจูงใจสวนบุคคล (Personal) เชน การเยี่ยมเยือนเพ่ือนและญาติพ่ีนอง การไดพบ

เพ่ือนใหม การทําใหผูอ่ืนพึงพอใจ เปนตน  
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4. แรงจูงใจดานการพัฒนาตนเอง (Personal Development) เชน การไดรับความรู 

เพ่ิมเติม การเรียนรูทักษะใหม เปนตน   

5. แรงจูงใจดานวัฒนธรรม (Cultural) เชน การเท่ียวชมทิวทัศนของบานเมืองอ่ืน การ 

ไดรับประสบการณจากวัฒนธรรมอ่ืน เปนตน   

6. แรงจูงใจดานสถานภาพ (Status) เชน ความทันสมัยตามแฟช่ัน การไดรับ

ผลประโยชนท่ีดี ความสามารถในการใชจายเงิน เปนตน    

Pearce, Morrison & Rutledge (1998) ไดเสนอแรงจูงใจของนักทองเท่ียว 10 ประการ 

ดังตอไปนี้  

1.แรงจูงใจทางดานส่ิงแวดลอม (Motive to experience the environment) 

2.แรงจูงใจท่ีไดพบปะกับคนทองถ่ิน (Motive to meet local people) 

3.แรงจูงใจท่ีจะไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินประเทศเจาบาน (Motive to understand 

local culture) 

4.แรงจูงใจในการเสริมสรางสัมพันธภาพภายในครอบครัว (Motive to enhance family 

life) 

5.แรงจูงใจในการพักผอน (Motive to rest) 

6.แรงจูงใจในการตอบสนองความสนใจพิเศษ (Motive to pursue special interests) 

7.แรงจูงใจดานสุขภาพ (Motive to be healthy) 

8.แรงจูงใจดานความปลอดภัย (Motive to be safety) 

9.แรงจูงใจดานการเพ่ิมสถานภาพทางสังคม (Motive to earn social status) 

10.แรงจูงใจในการใหรางวัลแกตนเอง (Motive to reward oneself) 

              Mohammad and Som (2010) ทําการวิเคราะหหาแรงจูงใจของนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศในประเทศศจอรแดน โดยศึกษาจากตัวแปรคือแรงจูงใจในการทองเท่ียว ท้ัง

แรงจูงใจผลักดัน (push factor) และแรงดึงดูด  (pull factor) โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน

คือศึกษาดานคุณลักษณะท่ัวไปของนักทองเท่ียว, ศึกษาปจจัยใดท่ีเปนปจจัยดึงดูดและปจจัย

ผลักดันในการจูงใจนักทองเท่ียว และ สุดทายคือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรปจจัยดึงดูด

และปจจัยผลักดันกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระคือปจจัย

ดึงดูดและปจจัยผลักดันไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแตจากกรอบแนวคิดในการวิจัย

ยืนยันวาการพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมีอิทธิพลจากปจจัยท้ังสองสวน 

            Che and Yang (2011) ทําการวิเคราะหการจูงใจในการทองเท่ียวและความตั้งใจ

พฤติกรรมในการทองเท่ียวชายหาดแหงใหมในประเทศจีนของนักทองเท่ียวชาวสวีเดน โดยได

ผนวกแบบจําลอง 2 ชนิดเขาดวยกัน คือแบบจําลองทฤษฎีพฤติกรรมการวางแผนและ
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ประสบการณจากการทองเท่ียวในอดีต (The Theory of Planned Behavior: TPB) และ

แบบจําลองปจจัยดึงดูด,ปจจัยผลักดันและทัศนคติ (Push , Pull and  Attitude : PPA) ซ่ึงใน

แบบจําลองแรกจะใชในศึกษาอิทธิพลท่ีมีตอความตั้งใจเดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

ในขณะท่ีแบบจําลองอีกแบบหนึ่งนั้นจะทําการทดสอบผลกระทบของแรงจูงใจจากปจจัย

ผลักดันและปจจัยดึงดูดตอแบบจําลอง TPB ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจอันเกิดจากปจจัย

ผลักดันและผัจจัยดึงดูดของนักทองเท่ียวนั้นสงผลในทางบวกตอทัศนคติในการทองเท่ียว 

ในขณะท่ีทัศนคติในการทองเท่ียว บรรทัดฐานสวนบุคคล และประสบการณจากการทองเท่ียว

ในอดีตและการควบคุมพฤติกรรมในการรับรูมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการทองเท่ียว

อยางมีนัยสําคัญ 

              Serre and Chevalier (2012) ศึกษาการตลาดในธุรกิจบริการตอนักทองเท่ียวสูงอายุใน

ปารีส โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคหรือการทองเท่ียวและแรงจูงใจ โดยทําการศึกษา

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของตัวแปรแรงจูงใจ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาแบงกลุมนักทองเท่ียว

สูงอายุโดยจัดแบงได 4 กลุม จากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวน

บุคคลมาใชในการศึกษาหากลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมกับแตละกลุม 

    ราณี อิสิชัยกุล (2551) ทําการวิจัยเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวผูสูงอายุจากทวีปยุโรปสู

ประเทศไทย ในสวนของการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ไดวิเคราะหแรงจูงใจในการทองเท่ียวและความ

ตองการของนักทองเท่ียวสูงอายุจากทวีปยุโรปตอองคประกอบทางการทองเท่ียว 5 ดาน ไดแก ท่ี

พัก การคมนาคม แหลงทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พบวาแรงจูงใจใน

การทองเท่ียวโดยภาพรวมไดแก เพ่ือพักผอนและคลายเครียด เพ่ือทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว

ใหม และเพ่ือเรียนรูและหาประสบการณใหม ตามลําดับ ความตองการของนักทองเท่ียวสูงอายุ

ตอองคประกอบทางการทองเท่ียวโดยนํามาเสนอเปนโมเดลและความตองการของนักทองเท่ียว

สูงอายุจากทวีปยุโรป โดบภาพรวมปจจัยท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ความปลอดภัย

ของเมืองทองเท่ียว ท่ีตั้งของท่ีพัก และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติตามลําดับ 
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ความรับผิดชอบตอสังคม: แนวทางสูการตลาดอยางยั่งยืน 

Social Responsibility: Guideline toward Sustainability Marketing 
 

อรนี บุญมีนิมิตร* 

Oranee Bunmenimit 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอแนวความคิดในการสรางการตลาดท่ียั่งยืนโดยใชแนวทางความ

รับผิดชอบตอสังคม ซ่ึงเปนการสังเคราะหงานวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ

ความรับผิดชอบตอสังคม และการตลาดอยางยั่งยืน แนวทางสูการตลาดอยางยั่งยืน คือการสราง

ความสมดุลใหเกิดขึ้นในองคกร 3 ดานประกอบดวย ดานความเสมอภาคทางสังคม ดานความ          

อยูรอดทางเศรษฐกิจ และดานการปกปองส่ิงแวดลอม ผานการวางแผน การจัดองคการ การ

ปฏิบัติ และการควบคุมทรัพยากรและการดําเนินงานทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความจําเปน

และความตองการของผูบริโภค ภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคม 

 

คําสําคัญ: ความรับผิดชอบตอสังคม, การตลาดอยางยั่งยืน 
 

Abstract 

The paper presents the core concepts of sustainable marketing. In doing so, the 

literatures in the field of social responsibility as well as sustainable marketing are 

synthetically reviewed. The sustainable marketing requires the proper proportion of three 

components of organizations; social equality, economic growth and environment 

conservation. Such balance is the product of planning, organizing, operational management, 

the resources control, and marketing campaign in order to meet the demands of consumers 

under the principles of social responsibility. 

Key Word: Social Responsibility, Sustainability Marketing  
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บทนํา 

Brundtland Commission ไดนิยามหลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน ไวเม่ือป 2520 วา                  

“เปนการพัฒนาที่สามารถสนองความตองการที่จําเปนของคนรุนปจจุบัน โดยไมกระทบตอ            

ขีดความสามารถในการสนองความตองการที่จําเปนของคนในรุนตอไป” ซ่ึงแนวทางการ

พัฒนา ท่ียั่งยืนจะคํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน มี

ลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

1) เปนเรื่องของการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมภายใตขอจาํกดั

ทางสภาพแวดลอมท่ีไมสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการสนองความตองการท่ีจําเปน

ของคนในรุนตอไป 

2) คํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน เชน               

การขจัดความยากจน จําเปนตองคํานึงถึงการพิทักษส่ิงแวดลอมและความเปนธรรมทางสังคม

ประกอบกัน 

3) มุงหมายท่ีจะบรรลุถึงสถานะแหงความยั่งยืนของสังคมโลกโดยรวม ไมใช               

เพ่ือความยั่งยืนหรือความสามารถในการอยูรอดขององคกรใดองคกรหนึ่ง ซ่ึงหมายรวมถึง วิถี

ในการบริโภคอยางยั่งยืน และแหลงทรัพยากรท่ียั่งยืน 

กลไกสําคัญ ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนของภาคธุรกิจ(พิพัฒน,2555) ไดแก            

ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีไมใชเพียงแคการดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีอยูนอก

กระบวนการธุรกิจ หรือดําเนินงานเพียงเพ่ือประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร แตองคกรจะตอง

สามารถผนวกความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ จนพัฒนาเปนสวน

หนึ่งของขีดความสามารถขององคกร ความสมดุลท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานในมิติ เศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนผลจากการท่ีองคกรมีการดําเนินงานตามแนวทางความ

รับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นถึงแมวาความรับผิดชอบตอสังคมกับการพัฒนาท่ียั่งยืนนั้น จึงมิใช

เรื่องเดียวกัน แตก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางใกลชิด โดยท่ีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

(Corporate Social Responsibility) จะประกอบดวยคุณลักษณะท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน(Sustainable Development) ในประเด็นการดําเนินงาน 3 ประการ คือ 

1) เปนเรื่องระดับองคกรท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีสวนสนับสนุนเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2) การสรางความยั่งยืนหรือขีดความสามารถในการอยูรอดขององคกร อาจมี

วิธีการท่ีแตกตางหรือสวนทางกับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยรวม 

3) สามารถใชเปนเครื่องมือขององคกร ท้ังในการสรางความยั่งยืนใหแกองคกร 

และในการสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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แนวความคิดความยั่งยืนจากความรับผดิชอบตอสังคมของกิจการ 

การประกอบธุรกิจใหยั่งยืน ไมเพียงแตหมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑหรือ

บริการท่ีสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและดําเนินงานโดยไมสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมเทานั้น แตรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกๆ สวนท้ัง

ภายในและภายนอกกิจการดวย ดังนั้น กิจการตองใหความสําคัญกับการเช่ือมโยงความสัมพันธ

ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมรวมกัน ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 มิติแหงความยั่งยืน:ความยั่งยืนจากความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 

ท่ีมา : สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (2555 : 18) 

 

 

ความ 

ยั่งยืน 

สภาพแวดลอม 

การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการทรัพยากร 

การปองกันมลภาวะ 

(อากาศ น้ํา ดิน การสูญเสีย) 

สังคม 

มาตรฐานการดํารงชีวิต 

การศึกษา ชุมชน  

โอกาส 

ความเทาเทียมกัน 

เศรษฐกิจ 

กําไร 

การประหยัดตนทุน 

การเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ การวิจัย 

และพัฒนา 

 

สังคม-สภาพแวดลอม 

กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 

ภาวการณใหบริการดูแลสิ่งแวดลอม 

ทองถิ่นและโลกาภิวัฒน 

สภาพแวดลอม-เศรษฐกิจ 

ประสิทธิภาพพลังงาน 

เงินอุดหนุน/ผลตอบแทนจากการใช 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

เศรษฐกิจ-สังคม 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

ความเปนธรรมทางการคา 

สิทธิของผูปฏิบัติงาน 
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ประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคมตอกิจการ 

(1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางผลกําไรท่ีดีท่ีสุด 

(2) ปรับปรุงความสัมพันธและสรางมุมมองใหมๆ กับผูมีสวนไดเสียรวมถึงติดตอส่ือสาร

กับผูมีสวนไดเสียท่ีแตกตางกันไดดีขึ้น 

(3) สรางภาพลักษณและช่ือเสียงท่ีดีรวมท้ังสงเสริมใหไดรับความไววางใจจาก

สาธารณชนเพ่ิมขึ้น 

(4) ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง เพ่ือสรางความนาสนใจในการลงทุนมากขึ้น ซ่ึงเปน           

การเพ่ิมโอกาสแกไขและลดความเส่ียงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมและ          

ความเส่ียงอ่ืนๆ 

(5) ปรับปรุงความนาเช่ือถือและความเปนธรรมของธุรกรรมตางๆ ผานการมีสวนรวม

ทางการเมืองอยางรับผิดชอบ มีการแขงขันอยางเปนธรรมและปฏิเสธการคอรรัปช่ัน 

(6) สงเสริมใหเกิดการตัดสินใจเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมบนพ้ืนฐานของความ

เขาใจท่ีดีขึ้น 

(7) สรางสรรคใหเกิดนวัตกรรมท้ังภายในและนอกกิจการ กอใหเกิดความเจริญเติบโต

ควบคูกับผลกําไรสูงขึ้น 

(8) ชวยสรางความประหยัดแกระบบการผลิต เนื่องจากการใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและปริมาณของเสียท่ีลดลง 

(9) ใชเปนแนวทางปองกันหรือลดความขัดแยงเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีอาจจะเกิด

ขึ้นกับผูบริโภค 

(10) สรางความภักดีการมีสวนรวมและขวัญกํา ลังใจ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

ท่ีดีใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซ่ึงจะสงผลในทางบวกตอการสรรหา จูงใจและรักษา

พนักงานเปนการเพ่ิมขีดความสามารถดานทรัพยากรบุคคล 

 

Carroll (1979) ไดมีการศึกษารูปแบบการประเมินความสัมพันธระหวางความ

รับผิดชอบตอสังคมและประสิทธิภาพทางการเงิน ซ่ึงไดพัฒนาเปนโมเดลCarroll’s pyramid of 

corporate social responsibility โมเดลนี้ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวาง เนื่องจาก

มีการแบงสวนความรับผิดชอบตอสังคม ใหเห็นความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ กฎหมาย ความ

รับผิดชอบทางจริยธรรมและการตัดสินใจวาสังคม คาดหวังขององคกร ตลอดจนความคิดของผู

มีสวนไดเสีย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งขององคกร ฐานของพีระมิดเปนความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 

และใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจะตองมีกําไร กําไรสูงสุด 
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คาใชจายใน การลดการวางแผน สําหรับอนาคตและใหผูถือหุน ท่ีมีผลตอบแทนท่ีเพียงพอ และ

นาสนใจ ผูมีสวนไดเสียไดรับผลกระทบมากท่ีสุด ประกอบดวยพนักงาน และผูถือหุน ความ

รับผิดชอบทางกฎหมาย เปนลําดับท่ีสอง ท่ีคาดวาจะติดตามผลกําไร ภายในกรอบของกฎหมาย 

สังคมคาดหวังวา ธุรกิจท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย เพ่ือเปนเกียรติแกพันธสัญญา 

การรับประกัน และการค้ําประกัน ลําดับท่ีสามคือ ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ซ่ึงเกี่ยวของ

กับ การปฏิบัติท่ียังขาดความชัดเจน หลีกเล่ียงท่ีจะรวมถึงทุกกิจกรรม ท่ีไมไดคาดการณไว หรือ

ออกกฏหมาย จากสังคม องคกร ตองยอมรับคาท่ีเกิดขึ้นใหม และบรรทัดฐานของสังคม ธุรกิจ

ท่ีจะดําเนินการ ดังกลาวขางตน ตามกฎหมายเพียงความรับผิดชอบทางจริยธรรม เปนเรื่องท่ี

ยากมากท่ีจะจัดการกับ ขณะท่ีพวกเขา มีแนวโนมท่ีจะใหมปวย ท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่อง หรือ 

ภายใต การอภิปรายสาธารณะท่ีดานบนสุด ของพีระมิดคือความรับผิดชอบดานการกุศล 

เกี่ยวของกับการใหกลับไปท่ีชุมชนและ การเปนพลเมืองดูแลกิจการท่ีดี ผานการบริจาคและ 

การมีสวนรวม อยางแข็งขันใน องคก การกุศล หรือ โปรแกรมสวัสดิการ ชุมชน อ่ืน ๆ ความ

รับผิดชอบ ดังกลาว เปนท่ีตองกา แต อาจจะไมจําเปนตองดําเนินการ และดวยเหตุนี้ จะแยกจาก 

ความรับผิดชอบ อ่ืน ๆ 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลCarroll’s pyramid of corporate social responsibility 

ที่มา: A.B. Carroll. “ A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social 

Performance” Academy of Management Review. 4 (1979): 497-505. 
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ตอมา Schwartz and Carroll(2003) ไดมีการศึกษาทบทวนโมเดลCarroll’s pyramid of 

corporate social responsibility และไดนําเสนอโมเดล3C-SR ขึ้น เนื่องจากการเปล่ียนแปลง

บริบทดานความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธของการดําเนินงานดาน

ความรับผิดชอบตอสังคม ไดดังภาพ 

 

ภาพที่ 3  Model 3C-SR 

ที่มา: Schwartz M S and Carroll A B. “Corporate social responsibility: a three-

domain approach.” Journal: Business Ethics Quarterly. 13 (Oct 2003) : 503-530 

 

จากแนวทางการดําเนินงานความยั่งยืนจากความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ           

ตามหลักการท่ีไดกลาวมา จะเห็นไดวาการดําเนินงานของธุรกิจ สามารถสอดแทรกวิธีการ

ดําเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ท้ังในรูปแบบของ Social Enterprise หรือ

องคกรธุรกิจเพ่ือสังคมนี้ ดูจะเปนรูปแบบท่ีลงตัวสําหรับผูประกอบการท่ีมีจิตสาธารณะ

ตองการทําความดีเพ่ือสังคม เพราะเปนรูปแบบท่ีสามารถทําไดอยางยั่งยืนซ่ึงใชเครื่องมือทาง

การตลาดเพ่ือสังคมเปน            กลยุทธหลักในการดําเนินงานเชนกัน  

แนวทางการตลาดอยางยัง่ยนื(Sustainable Marketing) 
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แนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการทําการตลาดอยางยั่งยืน ซ่ึง

องคกรนั้นจะตองมีการวางแผนการผลิตสินคาและบริการท่ีสอดคลองกับประเด็นหรือปญหา

ทางสังคม หรือควรจะนําเสนอสินคาและบริการท่ีแตกตางจากความคาดหวังของคนในสังคม มี

นักวิชาการหลายไดกลาวถึงความคาดหวังกับองคกรธุรกิจตอการแนวคิดการตลาดเพ่ือสังคมนี้

วาเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสมกับยุคท่ีมีความเส่ือมโทรมทางสภาพแวดลอม ปญหา

ความยากจนและปญหาทางสังคม ซ่ึงองคกรธุรกิจขนาดใหญเหลานี้กลายเปนเปาหมาย และ

ความคาดหวังของสังคมท่ีจะเขามาชวยเหลือ และทดแทนสวัสดิการทางสังคมท่ีขาดหายไป 

จากแนวคิดเหลานี้เองทําใหผูประกอบการเริ่มสนใจท่ีจะใชชองวางท่ีเปนปญหาของสังคมมา

สรางธุรกิจ ซ่ึงจะสงผลบวกตอสังคมและส่ิงแวดลอมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

 

ตารางที่ 1 แนวคิดทางการตลาดและประเดน็การดําเนนิงาน 

แนวความคิดทางการตลาด ประเด็นการดําเนินงาน 

แนวความคิดดานการผลิต

(Production Concept) 

ผูบริโภคมีความสนใจในสินคา และราคาของสินคาท่ีแตกตางกัน ของ

บริษัทตาง ๆ การดําเนินงานขององคกรคือพยายามลดตนทุนใหต่ํา 

เพ่ือดึงดูดและจูงใจผูบริโภคในดานราคา 

แนวความคิดดานผลิตภณัฑ 

(Product Concept) 

ผูบริโภคใหความสนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและลักษณะท่ี

แตกตางกันของสินคาเปนอันดับแรก โดยยึดหลักผลตอบแทน ในดาน

คุณภาพสูงสุดจากเงินท่ีจายไป  การดําเนินงานขององคกร คือ ความ

พยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น  เพ่ือดึงดูด

และจูงใจผูบริโภค 

แนวความคิดดานการขาย 

(Selling Concept) 

ผูบริโภคจะถูกชักจูงใหซ้ือสินคาโดยผานเครื่องมือสงเสริมการขาย 

รู ป แ บ บ ต า ง  ๆ  ไ ด แ ก  ก า ร โ ฆ ษ ณ า  ก า ร ใ ช พ นั ก ง า น ข า ย                            

การประชาสัมพันธ ท่ีมีความสามารถ ตลอดจนการจัดรายการสงเสริม

การขาย การดําเนินงานขององคกร คือ การจัดใหมีแผนกขายท่ีมี

ความสามารถเพ่ือดึงดูดและชักจูงผูบริโภค 

แนวความคิดดานการตลาด 

(Marketing Concept) 

เนนการคนหาและการสนองความตองการของผูบริโภค    เพ่ือสราง

ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค การดําเนินงานขององคกร คือ การศึกษา

ความตองการของผูบริโภค และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของ

บริษัทเพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

แนวความคิดดานสังคม มีการพิจารณาถึงความตองการของกลุมเปาหมาย และพยายามสราง
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(Social Marketing Concept) ความพึงพอใจสูงสุดใหผูบริโภค การดําเนินงานขององคกรจะให

ความสําคัญกับผลกระทบอันเนื่องจากการดําเนินงานทางธุรกิจในทาง

ท่ีดีตอสังคมสวนรวม และสภาพแวดลอม ซ่ึงมีผลไปถึงตัวผูบริโภค

ดวย 

 
แนวทางการดําเนินงานดานกิจกรรมการตลาดเพ่ือสังคม 

Kotler, Philip & Lee, Nancy (2005) ไดแนะนําหลักการในการสรางสรรคกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคม โดยอันดับแรก คือ การพิจารณาเลือกประเด็นในการดําเนินการ โดย

แนะนําใหเริ่มตนจากประเด็นท่ีกําลังอยูในความสนใจของสังคมขณะนั้น และสุดทายเปนการ

นํามาปฏิบัติ โดยพิจารณาวิธีการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม ในการนําเสนอประเด็นสูสาธารณชน 

ท้ังนี้ ไดให             แนวทางการดําเนินงานดานสังคมขององคกรธุรกิจไว 6 รูปแบบหลัก ดังนี้ 

(1) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหา

เงินทุน วัสดุส่ิงของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององคกร เพ่ือขยายการรับรูและความหวงใยตอ

ประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหา

อาสาสมัครเพ่ือการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือ

รวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได 

(2) การตลาดท่ีเกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ

อุดหนุนหรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพ่ือชวยเหลือหรือรวมแกไข

ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซ่ึงมักมีชวงเวลาท่ีจํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบ

จําเพาะผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลท่ีระบุไวเทานั้น กิจกรรม CSR ชนิดนี้ องคกรธุรกิจมัก

รวมมือกับองคกรท่ีไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพ่ือสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวย

วิธีการเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ เพ่ือนําเงินรายไดไปสนับสนุนกิจกรรมการกุศลนั้นๆ ใน

ขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผาน

ทางการซ้ือผลิตภัณฑ โดยไมตองเสียคาใชจายอ่ืนใดเพ่ิมเติม 

(3) การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคม (Corporate Social Marketing) เปนการ

สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดาน

สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานส่ิงแวดลอม หรือดานสุขภาวะ ความแตกตางสําคัญ

ระหวางการตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม 

คือ การตลาดเพ่ือมุงแกไขปญหาสังคมจะเนนท่ีการเปล่ียนแปลง (Behavior Change) เปนหลัก 

ในขณะท่ีการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคมจะเนนท่ีการสรางความตระหนัก 

ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพ่ือใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว 
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(4) การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปท่ีประเด็น

ปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุส่ิงของ เปนกิจกรรม CSR ท่ีพบ

เห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอก 

หรือมี              ผูเสนอใหทํามากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายใน

องคกรเอง ทําใหไมเกิดการเช่ือมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก 

(5) การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูง

ใจใหพนักงาน คูคารวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนท่ีองคกรตั้งอยู และเพ่ือ

ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมท่ีองคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจ

เปนผูดําเนินการเองโดยลําพัง หรือรวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปนผูกําหนด

กิจกรรมอาสาดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรม แลวนําเสนอตอองคกร

เพ่ือพิจารณาใหการสนับสนุน โดยท่ีพนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือ

วันลาเพ่ิมเติม 

(6) การประกอบธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคม (Socially Responsible Business 

Practices) เปนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอยางพินิจพิเคราะหท้ังในเชิงปองกันดวยการ

หลีกเล่ียงการกอใหเกิดปญหาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดวยการชวยเหลือเยียวยา

ปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ

พิทักษส่ิงแวดลอม โดยท่ีองคกรธุรกิจสามารถท่ีจะดําเนินการเอง หรือเลือกท่ีจะรวมมือกับ

พันธมิตรภายนอกก็ได 

 

บทสรุป 
 

การตลาดเพ่ือสังคม  (Social Marketing) เปนกลยุทธทางการตลาดท่ีวาดวยการใช

เทคนิคทางการตลาดเขามาสอดแทรกและเกื้อหนุนวิธีการนําเสนอสินคาหรือบริการท่ีมี

ประเด็นทางสังคมเปนสําคัญ ดวยการแขงขันท่ีรุนแรง กลยุทธตางๆในตลาดสินคาและบริการ

ในปจจุบันเริ่มหันมาสนใจกระบวนการสงเสริมแนวคิดดานสังคมตอผูบริโภคในเรื่องท่ีกําลัง

เปนกระแสมากยิ่งขึ้น เชน การบริโภคท่ียั่งยืน การสรางความสัมพันธในครอบครัว ปญหา

ส่ิงแวดลอมและปญหาสังคมดานตางๆ ไดมีประเด็นท่ีถูกนํามาตีแผเพ่ือกระตุนใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมบางอยาง ตลอดจนสรางแนวคิดใหมๆ ใหคนในสังคม ซ่ึงเปนการ

สะทอนภาพการดําเนินนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) และความยั่งยืนขององคกรนั้นๆ ดวย 
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บทบาทพนักงานขายขององคกรในยุคดิจิตอล 

ผศ.ดร.รุจาภา  แพงเกษร 1  

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

 

บทคัดยอ 

 จากกระแสดิจิตอลท่ีนํามาใชประโยชนในการขับเคล่ือนองคกรเพ่ือสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันเชิงธุรกิจโดยเฉพาะในงานการตลาดมีความกาวหนาในการนําส่ือ

สมัยใหม (New Media) หรือเรียกวา การทําการตลาดดิจิตอล โดยใชเครื่องมือโมบาย มารเก็ต

ติ้ง (Mobile Marketing), คอนเทนตมารเก็ตติ้ง (Content  Marketing), โซเชียนมารเก็ตติ้ง 

(Social Media Marketing) และอินโฟกราฟกมารเก็ตติ้ง (Info graphic Marketing) ทําไปยัง

ลูกคากลุมเปาหมายเพ่ือสงผลตอการรับรูสินคาและบริการนําไปสูการตัดสินใจทําใหบทบาท

ของการใชส่ือหรือเครื่องมือแบบเดิมๆ (Traditional Media) เชน การโฆษณา(Advertising) การ

สงเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ (Public relation) การตลาดทางตรง 

(Direct Marketing) และการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)โดยเฉพาะการขายโดย

พนักงานขายตองมีการปรับแนวทางการทํางานนอกเหนือจากงานขายปกติแลว พนักงานตอง

เรียนรูเทคนิคในกระบวนการขายท่ีตองปฏิบัติเปนขั้นตอนท้ังการแสวงหาลูกคา (Prospect for 

customers), การวางแผนวิธีการเขาหาลูกคา (Plan the approach), การเขาพบ (Approach), การ

เสนอขายและการสาธิต (Presentation and Demonstration), การขจัดขอโตแยง (Overcoming 

Objections), การปดการขาย (Close the sale), การบริการหลังการขายและรักษาความสัมพันธ 

(After-service and Maintenance) และการประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย (Evaluate 

the effectiveness of sales) นอกจากในงานขายปกติแลวพนักงานขายตองสามารถทําการสํารวจ

ตลาดหรือวิจัยตลาดเพ่ือนําผลไปใชในการวางแผนตอบสนองความตองการลูกคาในยุคดิจิตอล

ท่ีปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 1 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 

http://www.oknation.net/blog/digitalmarketing/2013/01/01/entry-2�
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ABSTRACT 

In recent years ,digital marketing has increasingly become the competitive advantage 

in businesses. By using digital tool such as mobile marketing ,content marketing ,social 

media marketing and info graphic marketing offer new prospect cultivate through customer 

service perception .This kind of change will affect the traditional media tool ,advertising 

,sales promotion, public relation ,direct marketing and personal selling.  Marketing which 

occurs via traditional media will need to be improved not only personal selling but also the 

new technique in prospect for customer ,plan the approach ,presentation and demonstration, 

overcome objection ,close sale ,after-service and maintenance including evaluate the 

effectiveness of sales. Marketing research can be used in order to improve  and  develop 

customer’s need towards in this digital era. 

 

บทนํา 

 การดําเนินธุรกิจในชวง 10 ปท่ีผานมามีการเปล่ียนแปลงพัฒนาการขับเคล่ือนดวยการ

ใหความสําคัญนําเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือใหการดําเนินงานสะดวกรวดเร็วและกระจายสู

ภายนอกท้ังไปยังลูกคาเปาหมายและกลุมบุคคลท่ัวไป หลายคนเรียกวายุคดิจิตอลท่ีใชเครื่องมือ

ท่ีเปนส่ือใหมหลากหลายเพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายรวดเร็วขึ้น เชน การใชเครื่องมือโมบาย

มารเก็ตติ้ง (Mobile Marketing) โดยอาศัยโทรศัพทมือถือท้ังการสงขอความใหลูกคาในแบบ 

SMS และแบบ MMS การโฆษณาผานแอปพลิเคช่ันไลนท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน, คอนเทนต

มารเก็ตติ้ง (Content Marketing)การทําการตลาดในทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวของกับการสรางเนื้อหา

และการแชรเนื้อหา เพ่ือดึงดูดลูกคาสนใจในตราสินคาอาจเปนเนื้อหาการแนะนําสินคา หรือ

เนื้อหาเพ่ือเนนการสงเสริมการตลาด ,โซเชียนมีเดียมารเก็ตติ้ง (Social Media Marketing) เชน 

การใชเฟสบุก (Facebook), ทวิตเตอร (Twitter), ยูทูบ (Youtube) และส่ือโซเชียนอ่ืนๆ ท่ีผูใชส่ือ

สามารถคนหา,เช่ือมตอไปสูผูใชบริการนั้นๆ เปนการเพ่ิมโอกาสในการขยายธุรกิจไดเปนอยาง

ดีและอินโฟกราฟก (Info graphic)  เปนการแสดงขอมูลโดยการใชภาพ  กราฟ  ท่ีอานและ

เขาใจงาย ลดปญหาขอมูลท่ีซับซอนท่ีเขาใจยากใหนาติดตามและเขาใจโดยไมเบ่ือในขณะท่ี

เครื่องมือการตลาดดั่งเดิมท่ีธุรกิจยังคงใชท่ัวไป เชน การโฆษณา (Advertising)โดยโฆษณา

ผานส่ือตาง ๆ  เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ปายกลางแจง ปายหลังรถเมล หรือ

ส่ิงตีพิมพอ่ืนๆ เปนตน การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับ

กระตุนความตองการและเกิดการซ้ือท้ังในรูปแบบ การลดราคา การแลกซ้ือ การแจกฟรี การซ้ือ 

1 แถม 1 ท่ีทําไปยังผูบริโภค (Consumer promotion) คนกลาง (Trade promotion) และพนักงาน
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ขาย (Sales-force promotion) ในรูปแบบการจูงใจกระตุนไปยังแตละเปาหมายเครื่องมือตอมา 

คือ การประชาสัมพันธ (publicity) เปนการสรางภาพลักษณใหสินคาและองคกรในทางท่ีดีกับ

สาธารณชนและกลุมเปาหมายโดยการใหขาว การเปนสปอนเซอร การจัดกิจกรรมทางสังคม 

เปนตน นอกจากนั้นยังมีการนํา การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในรูปแบบการสง

จดหมายตรง การโทรศัพทตรง การสงแค็ตตาล็อก การสงขอมูลทางอีเมลหาลูกคาเปาหมาย

โดยตรง หรือวิธีการอ่ืนๆ ผานส่ืออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันตรงไปยัง

กลุมเปาหมายและเครื่องมือดั่งเดิมตัวสุดทายท่ีจะกลาวในสวนตอไปคือ การขายโดยพนักงาน

ขาย (Personal selling) เปนการใชส่ือท่ีเปนบุคคลเปนการใหขอมูลสินคา เพ่ือกระตุนใหเกิด

การขายและใชบริการ ท้ังในขั้นตอนกอนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย ท้ังท่ีเปนพนักงาน

ขายแบบการเผชิญหนา (Personal Confrontation) การสรางความสัมพันธ (Cultivation) และ

การโตตอบ (Response) ลวนแลวแตมีการพัฒนาไปตามสถานการณและการเปล่ียนแปลงของ

แนวทางการตลาดในธุรกิจนั้น 

แนวทางการตลาดของธุรกิจในยุคท่ีผานมาท่ีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงนั้นเปนไปตาม

วิวัฒนาการของการตลาด จะสังเกตเห็นจากตั้งแตการทําธุรกิจท่ีมีแนวคิดแรกเนนทางดานการ

ผลิต (Production Concept) โดยการผลิตใหไดปริมาณมากและเปาหมายการลดตนทุนการ

ผลิตใหมากท่ีสุด แตในบางสินคาก็กลายเปนลดตนทุนจนกระทบถึงคุณภาพสินคาจนตอมา

แนวคิดปรับมาเนน ทางดานสินคา (Product Concept) เปนการมุงไปท่ีการพัฒนาคุณภาพ

สินคาใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงใหความสําคัญตั้งแตวัตถุดิบจนเปนสินคาสําเร็จรูปนําออกสูตลาดเปาหมาย

จนทําใหแนวคิดตอจากนี้ตองเนนผลักดันสินคาท่ีผลิตออกมานั้นสามารถขายไดดวย นั่นคือ

แนวคิดเนน ทางดานการขาย (Selling Concept) ธุรกิจท่ีใชแนวคิดนี้จะเนนเปาหมายของ

องคกรไปท่ียอดขายสินคาโดยใชวิธีการขายอยางเขมขนในทุกรูปแบบท้ังท่ีใชพนักงานขายและ

ไมไดใชพนักงานขาย จนทําใหผูบริโภครูสึกถึงความไมเปนอิสระทางดานความคิด ดวยถูก

ช้ีนําการตัดสินใจมากเกินไป ทําใหธุรกิจแนวใหมตองปรับเปล่ียนมาเปน แนวทางที่มุงที่

การตลาด (Marketing Concept) คือการสนองตอบสินคาและบริการตามความตองการของ

ผูบริโภค โดยพนักงานขายเปนผูใหขอมูลผูบริโภค ในขณะเดียวกันผูบริโภคจะเปนผูตัดสินใจ

เลือกสินคาดวยตนเอง ในขณะท่ีในการทําธุรกิจเริ่มมีการวิวัฒนาการเปล่ียนแนวคิดท่ีธุรกิจตอง

มุงตอบสนองลูกคาใหตรงความตองการแลวยังตองดูแลสังคมส่ิงแวดลอมท่ีไดรับผลจากสินคา

และบริการนั้น หรือ แนวความคิดการตลาดและสังคม (Social and Marketing Concept)โดย

ธุรกิจนอกจากจะพยายามตอบสนองลูกคาเปาหมายดวยสินคาท่ีตรงความตองการของลูกคา

แลวสินคานั้นตองไมทําลายสังคมและส่ิงแวดลอมอีกดวย 
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 จึงเห็นไดวาแนวคิดของธุรกิจในการใชเครื่องมือทําการตลาดก็มีการปรับเปล่ียนไป

เรื่อยๆ พรอมๆ กับแนวคิดทางการตลาดท่ีปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย เพ่ือสามารถแขงขันใน

ตลาดไดโดยเฉพาะเปนการปรับตามพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีตองการสินคาและบริการท่ี

ตองการความรวดเร็วขึ้น รับรูสารสนเทศไดตลอดเวลารวมถึงมีการใชขอมูลในการตัดสินใจ

มากขึ้นเชนเดียวกับบทบาทของคนในองคกรท่ีควรตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหมีความ

เหมาะสมกับแนวคิดของธุรกิจนั้นๆ และเปนไปตามสถานการณตลาดในปจจุบันเปนส่ิงสําคัญ 

โดยเฉพาะส่ือท่ีเปนบุคคล คือ พนักงานขายของธุรกิจควรตองทบทวนบทบาทหนาท่ีท่ี

เปล่ียนไปในยุคท่ีธุรกิจเขาสูยุคดิจิตอลท้ังการใชเครื่องมือสมัยใหม และระบบการทํางาน

แนวทางใหมเชน จากเดิมบทบาทหนาท่ีของพนักงานขาย ประกอบดวยงานขายตรง (Direct 

Selling) ซ่ึงเปนหนาท่ีงานพ้ืนฐานของพนักงานขายคือ การเขาพบลูกคาและทําการเสนอขาย 

สาธิตสินคาตลอดจนตอบคําถามลูกคาท่ีตองการการแนะนําเกี่ยวกับสินคาและบริการ แตเม่ือ

ธุรกิจพัฒนาเปล่ียนไป จึงทําใหพนักงานขายตองปรับปรุงพัฒนาบทบาทการทํางาน และ

เทคนิคการขายเหลานี้ดวย ตลอดจนตองมีความรูและความเขาใจ กับสินคาหรือบริการเพ่ือ

นํามาเสนอกับผูบริโภคในยุคปจจุบันท่ีมีความรอบรูเรื่องขอมูลขาวสารการซ้ือสินคาและ

บริการไมไดเปนเพียงแคสอบถามหรือติดตอกับพนักงานขายเทานั้น ลูกคาเริ่มมีการหาขอมูล

จากแหลงขอมูล และชองทางส่ือตางๆ นํามาเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการ 

และดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีเขามาเกี่ยวของทําใหการแสวงหาขอมูลไดรวดเร็ว

ขึ้น สะดวกขึ้นทําใหการทํางานในการเสนอขายสินคาและบริการของพนักงานขายตองมีการ

ปรับเปล่ียนไปโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาในกระบวนการขายสินคา ซ่ึงเดิมในกระบวนการ

ขายของพนักงานขายไมมีความซับซอนมากและไมมีการแขงขันมากเทาทุกวันนี้ท่ีมีท้ังการ

แขงขันจากภายในประเทศและตางประเทศ  ทําใหบทบาทการทํางานเชนในกระบวนการขาย

ของพนักงานขายก็ตองปรับเปล่ียนไปดวย ตัวอยางตามขั้นตอนตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1. การแสวงหาลูกคา (Prospect for customers) 

การแสวงหาลูกคาหรือผูคาดหวังท่ีเปนลูกคาในอนาคต ในปจจุบันการแสวงหาผู

คาดหวังจะเปนลูกคาในอนาคตซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือองคกรท่ีมีความตองการซ้ือสินคาหรือ

บริการ พนักงานขายจะตองปรับวิธีการคิดใหมในการใหความสําคัญกับการแสวงหาผูคาดหวัง

จะเปนลูกคาในอนาคตขนาดของตลาดตองมีขนาดใหญเพียงพอ และมีความสามารถในการซ้ือ

ไดดวยเปนสวนของงานในกระบวนการขายท่ีมีความสําคัญ และพนักงานขายควรวางแผน

ขั้นตอนในการเลือกผูท่ีคาดวาจะเปนลูกคาเปาหมายควรตองทําตามลําดับ 

 1.ทําความเขาใจเกี่ยวกับผูท่ีคาดวาจะเปนลูกคาหรือผูคาดหวัง (Prospect) ใหชัดเจน

เปนผูบริโภค (Business to Customer : B2C) หรือลูกคาผูคาดหวังเปนผูประกอบการ(Business 
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to Business : B2B) โดยผูคาดหวังท่ีจะเปนลูกคาในอนาคต ตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ มีความ

ตองการในตัวสินคาหรือบริการมีความสามารถในการซ้ือมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือมี

ความสามารถในการชําระคาสินคาหรือบริการสามารถเขาถึงได และมีเวลาพบปะใหกับ

พนักงานขาย ซ่ึงการแสวงหาลูกคาผูคาดหวัง พนักงานขายอาจไดรายช่ือของผูคาดวาจากงาน

แสดงสินคา นิทรรศการ สถาบันการเงิน หนวยงานของภาครัฐ จะเห็นไดวาจํานวนลูกคาหรือผู

คาดหวังจะมีมากขึ้นหากพนักงานขายมีแนวทางการแสวงหาลูกคาท่ีชัดเจน 

 2.การคนหาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูคาดหวังจะเปนลูกคาในอนาคต  พนักงาน

ขายตองมีเทคนิคในการแสวงหาขอมูลคุณสมบัติของผูคาหวังท่ีจะเปนลูกคาดังกลาว เชน ถา

ลูกคาผูคาดหวังเปนผูบริโภคในการซ้ือสินคาและบริการมุงเนนไปท่ี ราคาขาย การผอนชําระ 

การมีเครดิตในการซ้ือ ถาลูกคาผูคาดหวังเปนองคกรธุรกิจมีคุณสมบัติเนนไปท่ีการไดรับสินคา

ตัวอยาง การสาธิต การไดรับการประกันสินคาหากพนักงานขายสามารถทราบรายละเอียด

เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูคาดหวังท่ีจะเปนลูกคาในอนาคตมาก จะทําใหการวิเคราะหความ

เหมาะสมของสินคาของบริษัทกับผูคาดหวังนั้นมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 3.การเปรียบเทียบคุณสมบัติผูคาดหวังกับสินคาท่ีบริษัทคาดวามีความเหมาะสมกับผู

คาดหวังนี้ พนักงานขายตองพิจารณาความตองการของลูกคาผูคาดหวังมุงเนนอะไรตองการ

อะไร (what) กําหนดคุณสมบัติสินคา (Product Attribute) เชน รูปแบบ วัตถุดิบ คุณภาพ ความ

ปลอดภัย ความหลากหลาย การรับประกัน การบริการหลังการขายอยางไรบาง จากนั้นนํา

ขอมูลไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินคาหรือบริการของบริษัทตรงกับความตองการของผู

คาดหวังหรือไม เพ่ือนําไปสูขั้นตอไป 

ขั้นที่ 2. การวางแผนวิธีการเขาพบลูกคา (Plan the approach) 

 พนักงานขายควรตองมีการวางแผนการดําเนินการกอนการเสนอขายสินคาและบริการ 

ซ่ึงการวางแผนเตรียมเขาพบผูคาดหวังนี้ทําใหพนักงานขายสรางโอกาสในการขายไดสูงขึ้น แต

ท้ังนี้ขอมูลท่ีพนักงานขายควรตองใหความสนใจและทบทวนอีกครั้งใหถูกตอง เชน ขอมูล

สวนตัวเกี่ยวกับบุคคล (Personal Information) ประกอบดวย  อายุ อาชีพ สถานท่ีทํางาน 

ตําแหนงความรับผิดชอบ อุปนิสัยใจคอ  ฐานะทางสังคม  หรือถาเปนผูคาดหวังท่ีเปนผูบริหาร

ในองคกร ขอมูลในทางธุรกิจ (Business Information) ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีพนักงานขายควร

ตองตรวจสอบขอมูลใหถูกตองชัดเจน เชน ประเภทธุรกิจของผูคาดหวัง ระดับงานของผู

คาดหวัง อํานาจตัดสินใจซ้ือจํานวนพนักงาน ฐานะการเงิน ขนาดของธุรกิจ แผนการดําเนิน

ธุรกิจ หรือการขยายงานในอนาคตปญหาท่ีธุรกิจเคยประสบหรือกําลังประสบอยูยอดขายใน

อดีตและปจจุบันนโยบายการซ้ือ การชําระเงินงบประมาณ ปริมาณการส่ังซ้ือราคาท่ีเคยเสนอ
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ขาย และคําแนะนําท่ีผูคาดหวังเคยใหกับบริษัท พนักงานขายควรพยายามคนหาขอมูลใหได

มากท่ีสุดกอนท่ีจะเสนอขาย 

ขั้นที่ 3. การเขาพบ (Approach) 

 พนักงานขายท่ีดีควรสํารวจบุคลิกภาพของตนเองในการขายใหเปนพนักงานขายยุค

ใหมท่ีดี มีบุคลิกภาพดีมีความสุภาพเรียบรอย สามารถสรางความประทับใจตลอดการเขาพบ 

การสรางภาพลักษณของพนักงานขายท้ังบุคลิกภายในและวิธีการนําเสนอ การใชอุปกรณ

ประกอบการเสนอขาย ควรท่ีจะตองชวยสรางภาพลักษณใหพนักงานขายและองคกรดูมีระดับ

ขึ้น พนักงานขายสามารถนําหลักการSMART มาใชเพ่ือสรางความสําเร็จใหกับการเสนอขาย

นั้น คือ  

S = Specific คือ ตองม่ันใจเปาหมายควรมีความชัดเจน เชน กําหนดเปาหมายในการ

เขาพบเพ่ือเสนอขายโดยตรง หรือเพ่ือแจงขอมูลท่ีเปนประโยชนใหทราบ หรือเพ่ือสราง

สัมพันธภาพกบัผูคาดหวัง  

M = Measuradle เปาหมายขางตนนั้นจะตองวัดผลได เชน ถาเขาพบเพ่ือเสนอขาย

โดยตรงจะตองสรางยอดขายเทาไร หรือผูคาดหวังไดรับประโยชนมีความพอใจระดับใด  

A = Attainable เปาหมายท่ีพนักงานขายกําหนดตองทําไดจริง เชน สามารถสราง

ยอดขายจากการเขาพบไดรับการส่ังซ้ือในจํานวนท่ีทางบริษัทสามารถผลิตขายได  

R = Realistic คือ เปาหมายตองอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง เชน การพูดคุยในครั้งนี้จะ

ใชเวลาในการเสนอขอมูลไมเกิน 30 นาที หากผูคาดหวังไมมีเวลาพนักงานขายตองไมทําใหผู

คาดหวังรูสึกไมสะดวก โดยหาชองทางในการใหขอมูลอ่ืน เชน สงเอกสารทางออนไลน หรือ

ใชโทรศัพทใหขอมูลในภายหลัง และสุดทาย  

T = Timely คือ เปาหมายท่ีพนักงานขายกําหนดนี้ตองมีการกําหนดเวลาชัดเจนจะ

ดําเนินการเม่ือไรเพ่ือทําใหการทํางานของพนักงานขายอยูในกรอบเวลาท่ีเหมาะสมและควบคมุ

ได และจากการกําหนดหลักการทํางานขางตนพนักงานควรมีการวางแผนกอนการเขาพบ

เพ่ือใหการเขาพบในแตละครั้งมีโอกาสประสบความสําเร็จ นอกจากมีขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน

จากขั้นตอนกอนหนานี้แลวควรมีการนัดหมายการเขาพบกอนทุกครั้งอาจใชโทรศัพทหรือส่ือ

ทางการตลาด เชน อีเมล โดยคํานึงถึงการรบกวนผูคาดหวังนอยท่ีสุด และผูคาดหวังไดรับ

ประโยชนมากท่ีสุด ดังนั้นพนักงานขายจึงควรตองมีหลักในการเขาพบท่ีดี เชน กําหนด

วัตถุประสงคในการเขาพบใหชัดเจน สอบถามความตองการของผูคาดหวังการเริ่มตนเสนอขาย 

โดยระหวางการเสนอขายสินคาหรือบริการพนักงานขายควรสังเกตของความสนใจของผู

คาดหวัง ท้ังนี้พนักงานขายท่ีมีความรูและมีการฝกอบรมมาอยางดีจะตองทราบเสมอวาควร

กลาวถึงประโยชนท่ีผูคาดหวังจะไดรับกอนประเด็นอ่ืน  
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ขั้นที่ 4. การเสนอขายและการสาธิต (Presentation and Demonstration) 

 ในขั้นตอนของการเสนอขายและการสาธิตสินคา ปกติแลวพนักงานขายจะตองทําการ

เตรียมแผนการขายพรอมอุปกรณสาธิตการขายสินคา เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน

รายละเอียดและวิธีการใชสินคาใหสมบูรณท่ีสุด ตองทําใหลูกคาเปาหมายมีความเช่ือใจ ม่ันใจ 

ในตัวผูนําเสนอ สินคา และตัวบริษัท ทําใหมีผลตอภาพลักษณท่ีนาไววางใจ หากพิจารณาเปน

ประเด็นท่ีจะทําใหลูกคาเปาหมายรูสึกเช่ือถือ เชน ตัวพนักงานขายตองมีความรูความเขาใจใน

ตัวสินคา วัตถุประสงคการใช เง่ือนไขราคาและการชําระเงิน การสงเสริมการขาย พัฒนาการใช

อุปกรณสมัยใหมเชน แท็บเล็ต คลิปวิดีโออธิบายการใชงานแทนการใชแฟมเอกสาร ซ่ึงปจจุบัน

ลูกคาเปาหมายนิยมใหนําเสนอท้ังขอมูลรายละเอียดและภาพประกอบการอธิบายสินคา หรือ

เรียกวา อินโฟกราฟฟค (Info graphic) ท่ีทําใหลูกคาเกิดความเขาใจไดงายนอกจากนั้นพนักงาน

ขายควรนําเสนอการขายดวยการดําเนินการแบบมีระดับขั้นมากเปนลําดับจนในท่ีสุดเปนการ

ตัดสินใจซ้ือสินคานั่นเอง หลักการท่ีกลาวถึงนี้ คือ AIDA Model และควรเปนหลักการแตละ

ประเด็นท่ีปรับใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอีกดวย เชน  

 A (Attention) การท่ีพนักงานขายเอาใจใสทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจอยากรับฟงขอมูล

สินคาและบริการจากพนักงานขาย โดยพนักงานขายควรเลือกใชการใชโอกาส คําพูดท่ี

เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย แสดงวาพนักงานขายตองมีการวิเคราะหลูกคาเปาหมายกอนวามี

พฤติกรรมการบริโภค หรือวิถีการใชชีวิต เพ่ือสามารถพูดคุยและปรับลักษณะการส่ือสารได

ตรงและเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายนั้นไดในครั้งแรกท่ีไดพบกับลูกคาเปาหมายถือเปนการสราง

ความประทับใจ หลังจากนั้นการปฏิบัติในลําดับตอไปจะงายขึ้นนั่นคือ ทําใหเกิดความสนใจ

สินคาและบริการ 

 I (Interest) พนักงานขายควรกระตุนใหลูกคาเปาหมายเกิดความสนใจในสินคาและ

บริการโดยการพยายายามใหกลุมลูกคาเปาหมายทราบถึงประโยชนของสินคาหรือบริการท่ี

ลูกคาจะไดรับจากสินคา โดยในขั้นกอนหนานี้คือการเอาใจใสในลูกคาและพนักงานขายไดมี

การวิเคราะหรายละเอียดพฤติกรรม ความตองการของลูกคาเปาหมายแลว มาถึงในขั้นนี้

พนักงานขายตองพยายามเพ่ิมระดับใหลูกคาเปาหมายสนใจสินคาและบริการโดยการใหขอมูล

รายละเอียดของสินคาและใหทดลองใชสินคาตัวอยาง ไดชม หรือไดชิมสินคาดวยตัวลูกคา

เปาหมายเองถือเปนการสรางประสบการณการใชสินคาอีกดวยถาลูกคาไดรับประสบการณจาก

การทดลองใชและขอมูลสินคาท่ีทําใหพึงพอใจก็จะนํามาซ่ึงความตองการสินคานั้น 

D (Desire) เม่ือพนักงานขายสรางความตองการสินคาใหเกิดขึ้นไดแลว พนักงานขาย

ควรตองแจงขอเสนอท่ีจะสามารถมอบกับลูกคาเปาหมายได ท้ังท่ีเปนขอเสนอท้ัง 2 แบบ คือ  
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แบบท่ี 1. ขอเสนอหลัก เชน สินคาและบริการจะสรางประโยชนใหกับลูกคาเปาหมาย

ไดอยางคุมคากลาวคือมีมูลคาในสินคามากกวาราคาท่ีตองจายชําระ ราคาสินคามีคุณภาพและมี

การปรับลดราคาพิเศษในชวงเวลาท่ีกําหนด  โดยมีระยะเวลาของขอเสนอในการซ้ือแตละครั้ง

ตามท่ีกําหนด สวนเง่ือนไขการชําระเงินเปนแบบเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือผอนชําระเปน

งวดๆ และยังมีวิธีการลดความเส่ียงในการซ้ือ คือ การรับประกันสินคา 

แบบท่ี 2. ขอเสนอท่ีเลือกได เชนส่ิงจูงใจตางๆ ของขวัญรางวัล สวนลดการซ้ือ หรือ 

ขอเสนอรวมกับการซ้ือสินคาอ่ืนๆ ของบริษัทใหลูกคาเปาหมายเลือกได ท้ังนี้พนักงานขายควร

คํานึงส่ิงท่ีเสนอใหกับลูกคานั้นตองตรงกับความตองการของลูกคาดวย จึงจะนําไปสูการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาได 

A (Action) การตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของลูกคาเปาหมาย แสดงถึงการท่ี

พนักงานขายสามารถกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการแลว ในลําดับสุดทายนี้ควรทําใหลูกคา

ตัดสินใจซ้ือสินคาซ่ึงพนักงานขายตองสรุปและช้ีใหเห็นถึงคุณคาของสินคาท่ีสนองตอบความ

พึงพอใจใหลูกคาเปาหมาย และมีคุณภาพ ภายใตขอจํากัดดานระยะเวลาในการตัดสินใจ จนทํา

ใหลูกคาเปาหมายตองการแลกเปล่ียนหรือตัดสินใจซ้ือสินคานั่นเอง 

ขั้นที่ 5. การขจัดขอโตแยง (Overcoming Objections) 

 ในขั้นนี้หากในขณะท่ีลูกคาเปาหมายอยูในระหวางการพิจารณาตัดสินใจซ้ือและหากมี

คําถามหรือประเด็นท่ีอาจทําใหเกิดความลังเลใจ พนักงานขายควรตองคนหาปญหาท่ีจะเปนขอ

โตแยงนั้นใหได พรอมท้ังพยายามขจัดขอโตแยง โดยการอธิบายช้ีแจงในประเด็นท่ีลูกคามี

ความของใจ ซ่ึงขอของใจดังกลาวบางทีก็เปนขอกังวลใจสวนตัว เชน ลูกคารูสึกวาครีมบํารุง

ผิวหนาท่ีลูกคาใชอยูมีคุณภาพดีกวาจนไมมีอะไรมาเปล่ียนแปลงความรูสึกได พนักงานขายก็

ตองหาขอมูลท่ีชัดเจนแสดงถึงประสิทธิภาพของครีมบํารุงผิวหนาท่ีเสนอขายใหวามีคุณสมบัติ

พิเศษ กระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมอยางไร มีงานวิจัยหรือ

สถาบันตรวจสอบอยางไร และมีใครท่ีเปนลูกคาปจจุบันของบริษัทท่ีใชครีมบํารุงผิวหนานี้อยู 

ท่ีสําคัญทางบริษัทยินดีรับประกันผลการใชหากมีปญหายินดีคืนเงิน เปนตน หรือบางครั้งขอ

โตแยงอาจเกิดจากตัวสินคาท่ีเสนอขาย คือ ระดับราคาบานท่ีสูงทําใหลูกคามีความรูสึกชอบแต

มีขอโตแยงในดานราคาอาจไมสามารถซ้ือบานหลังนี้ได พนักงานขายตองมีความสามารถใน

การใหขอมูลขจัดขอโตแยงกรณีนี้ เชน การใหขอมูลท่ีเปนอุปสรรคในวันนี้แตสรางโอกาสใน

วันขางหนา กลาวคือ อุปสรรคของระดับราคาบาน 10 ลานบาทขึ้นไป ทางบริษัทมีนโยบาย

ชวยเหลือลูกคา คือ ลดราคาเปนเงินสดมูลคา 200,000 บาท และหาแหลงเงินทุนใหลูกคา
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สามารถกูได 100 % ภายใตดอกเบ้ียต่ํา ผอนชําระไดนานถึง 20 ป และในอีก 5 ปขางหนา

บริเวณถนนดานหนาโครงการจะมีรถไฟฟาวิ่งผานสงผลดีกับโครงการและผูอาศัยในดานความ

สะดวกสบายในอนาคต 

ขั้นที่ 6. การปดการขาย (Close the sale) 

 ในปจจุบันการแขงขันในการขายสินคาโดยพนักงานขายมีสูง ดังนั้นการปดการขายถือ

เปนขั้นตอนท่ีไมงายนัก พนักงานขายจึงตองวิเคราะหวาลูกคาท่ีไดเสนอขายสินคานี้ควรใช

วิธีการปดการขายอยางไร เชนพนักงานขายยุคใหมอาจใชการเพ่ิมเติมขอมูลท่ีเปนความคิดเห็น

ของพนักงานขายเอง คือถาพนักงานขายเปนผูท่ีกําลังมองหาสินคาประเภทนี้อยูคิดวาเปนสินคา

ท่ีดีคุมคากับการจายและมีโอกาสขายตอในอนาคตท่ีราคาสูงกวาขณะนี้อยางนอย 3 เทา และท่ี

สําคัญโครงการนี้เหลือเพียง 2 ยูนิตเทานั้น หรือวันนี้เปนวันท่ีทางโครงการใหสิทธิพิเศษ พรอม

ท้ังช้ีแนะตอไปวาลูกคาเปาหมายจะไดสิทธิเลือกกอนลูกคาอ่ืน และไมควรปลอยระยะเวลาใน

การขายนานเกินไป พนักงานขายควรสรุปเสนอแผนการซ้ือใหลูกคาเปาหมายเลือกเลย เชน ถา

เปนบานแบบ A ราคาขาย 10 ลานบาท สวนลด 200,000 บาท ยื่นกูสถาบันการเงินได 100% 

ผอนชําระไดนาน 20 ป เดือนละ 25,000 บาท หรือ บานแบบ B ราคาขาย 12 ลานบาท สวนลด 

250,000 บาทพรอมเฟอรนิเจอร ยื่นกูสถาบันการเงินได 100% ผอนชําระ 20 ป เดือนละ 30,000 

บาท เปนตน 

ขั้นที่ 7. การบริการหลังการขายและรักษาความสัมพันธ (After-service and Maintenance) 

 พนักงานขายยุคใหมตองใหความสําคัญกับการบริการหลังการขายและการรักษา

ความสัมพันธกับลูกคาภายหลังจากซ้ือสินคาและบริการไปเรียบรอยแลว เพราะถือเปนหลัก

สําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะการขายสินคาท่ีมีราคาสูง

การบริการหลังการขายจะสงผลดีกับลูกคาท่ีเคยซ้ือสินคาจะมีโอกาสซ้ือสินคาซํ้าเพ่ิมขึ้นและ

แนะนําลูกคารายใหมใหซ้ือสินคาและบริการอีกดวย ซ่ึงในปจจุบันการเลือกเทคนิคการบริการ

หลังการขายไปยังลูกคานั้นมีหลายแบบท้ังแบบทางตรงและทางออม เชน 

 แบบทางตรง พนักงานขายจะใชการเยี่ยมลูกคาภายหลังท่ีซ้ือสินคาไปแลวโดยการไป

พบท่ีบานหรือท่ีทํางานซ่ึงตองใชเวลาและคาใชจาย หรือใชการเยี่ยมโดยใชโทรศัพทสอบถาม

ความพึงพอใจการใชงานของสินคาและปญหาในการใชสินคา ซ่ึงเปนวิธีทําท่ีสะดวก

ประหยัดเวลาในการเดินทางและคาใชจาย 
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 แบบทางออม พนักงานขายจะใชเครื่องมือหรืออุปกรณแทนการไปใหบริการดวย

ตนเอง เชน การใชจดหมายตรงสงสอบถามการใชงานของสินคานั้น หรือหากปจจุบันพนักงาน

ขายอาจใชเครื่องมือสมัยใหมเชน ไลน (LINE) เปนแอพพลิเคช่ันท่ีผสมผสานสามารถสง

ขอความ รูปภาพ หรือจะโทรศัพทคุยกันแบบไดยินเสียงโดยไมเสียคาใชจาย เปนอีกรูปแบบ

เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว สําหรับติดตอสอบถามลูกคาถึงการใชงาน ปญหาการใชงาน หรือ

สําหรับไวใหลูกคาติดตอกรณีตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  

 สําหรับการรักษาความสัมพันธกับลูกคาเปนอยางหนึ่งท่ีสําคัญในการทําการตลาด

ระยะยาว ซ่ึงตองเริ่มจากการสรางความสัมพันธ รักษาความสัมพันธและจะพัฒนากลายเปน

ความผูกพัน การสรางความสัมพันธกับลูกคา(Customer Relationship Management) ท่ีดีจะ

เกิดขึ้นเม่ือสินคาและบริการท่ีเสนอขายไปใหกับลูกคาเปาหมายตองตรงตามความตองการจน

ลูกคาเกิดความพึงพอใจ นําไปสูความประทับใจจากการมีประสบการณ (Customer Experience 

Management) ท่ีดีจากการใชสินคาและบริการนั้น และจะนําไปสูความรูสึกผูกพัน (Customer 

Engagement) ท่ีไดรับประสบการณจากการใชสินคาท่ีดีอยางตอเนื่อง และสินคานั้นตรงกับ

ความตองการของลูกคาจริง หลังจากส่ิงท่ีพนักงานขายใหบริการและรักษาความสัมพันธจน

กลายเปนความผูกพันในอนาคตไดอีกดวย 

ขั้นที่ 8. การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย 

 การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขายในยุคปจจุบันเปนเรื่องท่ีสําคัญเชนกัน เปน

การสะทอนการทํางานของพนักงานขายท่ีควรทําท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพราะหลาย

องคกรท่ีพนักงานขายเสนอขายสินคาและบริการบรรลุผลในเชิงปริมาณกลาวคือ พนักงานขาย

สามารถสรางยอดจําหนายสินคาและบริการไดสูง แตอาจไดรับการสะทอนเรื่องคุณภาพการ

ขายท่ีไมดีมากเพราะยอดจําหนายท่ีสูงอาจเกิดจากการหลอกลวงลูกคาดังนั้นองคกรควรทําการ

ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขายท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 8.1 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงปริมาณ 

 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงปริมาณ พิจารณาจากจํานวนยอดขายท่ี

ลูกคาใหมส่ังซ้ือ เปรียบเทียบกับคาใชจายและเวลาท่ีพนักงานขายใชในการเขาพบเสนอขายมี

จํานวนแตกตางกันอยางไรและพิจารณาจํานวนลูกคาเกาท่ีมีการซ้ือซํ้ามีจํานวนมากนอยเพียงใด

ซ่ึงการมีลูกคาใหมและลูกคาเกาซ้ือซํ้าสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพพนักงานขายไดดวย 
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 8.2 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงคุณภาพ 

 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงคุณภาพ พิจารณาจากการสราง

ความสัมพันธกับลูกคา คุณภาพการสรางประสบการณใหกับลูกคา และการสรางความผูกพัน

กับลูกคา ท้ังนี้องคกรสามารถพิจารณาจากความรูความชํานาญของพนักงานขาย  การ

ปฏิบัติการในกระบวนการขายในทุกๆขั้นตอน ขอเสนอแนะจากลูกคาท้ังท่ีเปนคําติและคํา

ชมเชย 

 นอกจากงานขายตรง (Direct Selling) ท่ีผานกระบวนการขายในขั้นตางๆท่ีกลาวมา

ขางตนนี้พนักงานขายในยุคธุรกิจดิจิทอลจะตองสามารถทํางานนอกเหนือจากการขายปกติ นั่น

คือการแสวงหาขอมูลจากตลาดเปาหมายหรือลูกคาทุกครั้งท่ีมีการเสนอขายหรือทุกครั้งท่ี

ตองการวางแผนการขาย หรือท่ีเรียกวาการสํารวจตลาดหรือวิจัยตลาด (Market Research) เปน

งานของพนักงานขายท่ีควรจะนําขอมูลสารสนเทศมาวิเคราะหลูกคาและวางแผนตอบสนอง

ความตองการใหกับลูกคาเปาหมายโดยการทําวิจัยตลาดบางบริษัทจะมีการมอบหมายใหฝาย

วิจัยหรือจางบริษัทภายนอกจัดทําให แตบางบริษัทจะมอบหมายใหพนักงานขายทําวิจัย

นอกเหนือจากการขายแบบเดิมเพียงอยางเดียว ซ่ึงเทคนิคการทําวิจัยและวิธีการทําวิจัยมีหลาย

แบบท้ังท่ีเปนแบบรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative information) และเชิงขอมูลคุณภาพ 

(qualitative information) หากองคกรจะมอบหมายใหพนักงานขายทําการสํารวจตลาดหรือวิจัย

ตลาด ตองมีการฝกอบรมใหพนักงานขายมีความรูและเขาใจการทํากอนมอบหมายใหไป

ดําเนินการ เชน ถาตองการทราบสถานการณทางการตลาด หรือการตัดสินใจซ้ือสินคา หรือ

ตองการวัดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการของบริษัทอยูในระดับดีเพียงใด บริษัทตองการ

ขอมูลเชิงปริมาณท่ีสามารถนํามาวิเคราะหไดอาจเลือก วิจัยเชิงปริมาณโดยให ผูตอบ

แบบสอบถามตอบคําถามชุดเดียวกัน และจํานวนการถามควรมีจํานวนมากพอท่ีจะเช่ือถือได 

ซ่ึงการสอบถามอาจใชแบบสอบถามใหตอบ หรือใหลูกคาสงแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย 

หรือสอบถามทางอีเมล และเว็บไซด อีกแบบหนึ่ง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพจะไดขอมูล

รายละเอียดอีกแบบหนึ่ง กลาวคือนอกจากจะทราบพฤติกรรมการซ้ือของลูกคาแลว ยังจะทราบ

ขอมูลเชิงลึกไดอีกวาทําไมลูกคาจึงตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้นเพราะเหตุใด สําหรับการ

วิจัยเชิงคุณภาพนั้นไมมีคําถามตายตัว มีเพียงแนวทางการถามแบบเจาะลึก โดยการพูดคุยหรือ

สัมภาษณแบบรายบุคคล หรือการสัมภาษณกลุมยอย พนักงานขายจะตองทําการถามและนํา
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คําตอบมาสรุปรวบรวม ขอมูลท่ีไดรับจะเปนไปตามความคิดและและความรูสึกของผูตอบ

คําถามซ่ึงคําตอบจากการวิจัยเชิงคุณภาพอาจมีความแตกตางไมเหมือนการวิจัยเชิงปริมาณใน

บางบริษัทจึงใชท้ังสองแบบผสมผสานกันและสามารถทําการสํารวจตลาดหรือวิจัยตลาดใน

ขั้นตอนของการเสนอขายก็ได 

 อยางไรก็ดีในการทําสํารวจหรือวิจัยตลาดท้ังท่ีเปนแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น  

พนักงานขายผูซ่ึงไดรับงานใหเปนผูดําเนินการทําวิจัยหรือสํารวจตลาด จะตองทราบและเขาใจ

ส่ิงท่ีจะตองดําเนินการอยางถูกตองชัดเจนในประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญ คือ  

 1. การกําหนดปญหาของบริษัทท่ีตองทําวิจัยคืออะไร  

 2. กําหนดวัตถุประสงคของการทําวิจัยหรือสํารวจตลาดเพ่ือตองการทราบอะไรบาง 

 3. การออกแบบวิธีการทําวิจัยแบบเชิงปริมาณหรือแบบเชิงคุณภาพและใชเครื่องมือ

อะไรในการวิจัย 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนผูตอบคําถาม ซ่ึงผูตอบคําถามอาจเปน

ลูกคาเพ่ือคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหา     

 5. การวิเคราะหขอมูล ท่ีรวบรวมมาไดถาเปนวิจัยเชิงปริมาณสวนมากจะใชสถิติเขามา

ชวยวิเคราะห แตถาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพขอมูลท่ีไดรับจากการพูดคุยสัมภาษณท้ังรายบุคคล

หรือแบบกลุมยอย จะถูกนําไปแยกสังเคราะห คัดเลือก และนํามาวิเคราะหอยางละเอียดเพ่ือ

นําไปสรุปผล 

 6. การสรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหทราบคําตอบของปญหาในชวงตนท่ี

บริษัทกําหนดนั้น 

 จากการสํารวจหรือวิจัยตลาดแลวมีรายละเอียดอยางไร  เพ่ือบริษัทจะไดนําขอมูล

สําคัญนี้ไปใช 

บทสรุป 

 จากบทความขางตนจะเห็นไดชัดเจนวา บทบาทพนักงานขายขององคกรในยุคดิจิตอล

นั้นมีขอบเขตการทํางานท่ีกวางขึ้น เปนระบบการทํางานตลอดจนใชเทคโนโลยีในการทํางาน

มากขึ้น ดังนั้น ส่ิงสําคัญในการทําใหบทบาทพนักงานขายเปนไปตามแนวทางขางตน คือ 

พนักงานขายตองเปดใจรับการเปล่ียนแปลงรวมถึงมีความพรอมในการปรับเปล่ียน สามารถ

พัฒนาตนเองใหทํางานในบทบาทท่ีสําคัญนี้อยางไรก็ดีหากนโยบายการพัฒนาขององคกรมีการ

ขยายเติบโตกาวสูยุคท่ีไรพรมแดน ตอบรับการปรับตัวเตรียมความพรอมหลังการเปดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC) และยังมีแนวทางกาวเขาสูยุค

ดิจิตอลอยางสมบูรณ องคกรตองมีการวางกลยุทธในการขับเคล่ือนธุรกิจในยุคดิจิตอลดวยกล

ยุทธท่ีหลากหลายดวยแนวคิดการใชเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหมท้ังท่ีเปนเครื่องมือท่ีไมใช

บุคคล คือ ส่ือตางๆท้ังส่ือแบบเกา(Traditional Media) และส่ือแบบใหม (New Media) 

ตลอดจนการใชเครื่องมือท่ีเปนบุคคล นั่นคือ พนักงานขาย โดยเฉพาะตองเปนพนักงานขาย

สมัยใหมในยุคดิจิตอลท่ีมีประสิทธิภาพดวย 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด Competency สู RSU Skills 

อ.อภิรัฐ  ศิริวงษ 1  

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

 

บทคัดยอ 

 ในปจจุบันการนําแนวคิด Competency ไปใชในองคการโดยเฉพาะดานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยไดรับความนิยมมากขึ้น ทําใหหลายองคการมีการปรับตัวเพ่ือใหทันกับความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น องคการจึงตองการคนท่ีมีความสามารถในการทํางาน เพราะ

ความสามารถขององคการมีผลมาจากความสามารถของคนท่ีอยูในองคการนั้นๆ คนจึงเปน

ทรัพยากรสําคัญท่ีจะมีบทบาทตอการนําพาองคการใหสามารถเผชิญกับการเปล่ียนแปลงตางๆ 

ท่ีจะเกิดขึ้นได องคการจึงตองการคนท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีการเรียนรูอยูเสมอ เพ่ือเปนตัว

ขับเคล่ือนและผลักดันใหองคการสรางองคความรูของตนเอง และเปนองคการท่ี มี

ประสิทธิภาพสูง โดยการมุงใหความสําคัญกับความสามารถของคนเปนหลัก ซ่ึงบทความนี้ได

นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Competency ท้ังในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ Competency และการนํา 

Competency มาใชในองคการโดยนําการดําเนินการเรื่องสมรรถนะของมหาวิทยาลัยรังสิตมา

เปนกรณีศึกษา 

ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย 

 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเขาสูยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based 

Economy)ซ่ึงใชความรูเปนตัวขับเคล่ือนหลัก เพ่ือสรางความสําเร็จและความสามารถในการ

แขงขัน  สงผลใหองคการตองปรับตัวใหทันตอการ เปล่ียนแปลงเ พ่ือความอยู รอด 

(Marquard,2002) โดยพบวาสินทรัพยท่ีจับตองไมได (Intangible Asset) จะชวยสรางใหเกิด

คุณคา และความไดเปรียบในการแขงขัน (Kaplan & Norton,2003) ซ่ึงถือเปนทุนทางปญญา 

(Intellectual Capital) ขององคการ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพขององคการเพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน จึงจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรในรูปของความรู 

องคการท่ีมีความรูท่ีดีท่ีสุดและสามารถใชความรูนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงจะเปน

องคการท่ีประสบความสําเร็จ มีความไดเปรียบทางการแขงขัน และยังพัฒนาศักยภาพของ

องคการไดอยางยั่งยืน (ชัชวาลย วงษประเสริฐ,2548) 

 

 

__________________________________________ 
 1 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ความไดเปรียบทางการแขงขัน คือ การท่ีองคกรสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูสรางคุณคา

ใหแกลูกคาไดมากกวาคูแขง เปาหมายของการบริหารกลยุทธขององคการ ก็คือ การสรางและ

รักษาความไดเปรียบทางการแขงขันของตน อยางไรก็ดี องคกรท่ีประสบความสําเร็จในการ

รักษาความไดเปรียบทางการแขงขันตองมีความสามารถในการสราง “คุณคาท่ีเพ่ิมขึ้นใหแก

ลูกคา” เหนือคูแขงอยูตลอดเวลา โดยการท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จดังกลาวไดนั้นมีผลมา

จาก “คน” หรือมาจาก “พนักงาน” ขององคการเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2550) 

 การแขงขันขององคกรในโลกยุคปจจุบันไดเปล่ียนจากการแขงขันดานเงินทุนมาเปน

การแขงขันในเรื่อง “คนท่ีอยูในองคการ” เนื่องจากเงินทุนเปนส่ิงท่ีหาไดงาย ตางจาก “บุคลากร

ท่ีมีศักยภาพ” ท่ีคูแขงจะสรางเลียนแบบไมไดงายๆ และเปนเรื่องท่ีตองใชเวลา การท่ีองคการนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชอาจสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกองคกรได 

แตประโยชนของเทคโนโลยีก็ยังนอยกวา “พนักงาน” ขององคการ ท่ีสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาท่ีแปรเปล่ียนอยูตลอดเวลาได (Williams,2010) ท้ังนี้เพราะเทคโนโลยี

ไมมีความยืดหยุนเทา “มนุษย” ดังนั้น จึงปฏิเสธไมไดวาความสําเร็จขององคกรในยุคปจจุบัน 

ลวนมาจากการจัดการทรัพยากรมนุษยใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายเชิงกลยุทธของ

องคการ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน จึงจําเปนตองปรับใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป กลาวคือ องคกรในยุคแหงการแขงขันนี้ตองเนน

การลงทุนไปท่ีการพัฒนา ”ความรูความสามารถ” ของพนักงานภายในองคการ เพ่ือใหสามารถ

ทํางานไดตามเปาหมายและกลยุทธท่ีองคการกําหนดขึ้น 

 Sveiby (2001) ไดช้ีใหเห็นวา การสรางคุณคาจากสินทรัพยท่ีจับตองไมไดนั้น สามารถ

ทําไดโดยใชหลักการของการจัดการความรู ซ่ึงความรูสวนใหญขององคการเกิดขึ้นมาจากคน 

(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2543) องคการในปจจุบันจึงใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยหรือ

ทุนมนุษย (Human Capital) ซ่ึงจัดเปนทุนทางปญญาและตนกําเนิดของทุนความรูในองคการ 

ซ่ึงเปนรากฐานสําคัญท่ีเปนปจจัยในการชวยสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับองคการ นําพา

องคการไปสูความสําเร็จและสามารถแขงขันได (อุกฤษณ กาญจนเกตุ,2543) ในแงของการ

บริหารองคการถือวาความรูและสมรรถนะของบุคลากรมีความสําคัญในเชิงกลยุทธท่ีองคการ

ตองพัฒนา ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับองคการยุคปจจุบัน คือ การแปลง

ทรัพยากรบุคคลใหเปนสินทรัพยทางปญญา ซ่ึงเกิดจากทรัพยากรบุคคลท่ีมีสมรรถนะสูง ใน

ปจจุบันการจัดการดานทรัพยากรบุคคลจึงพิจารณากันท่ีคุณคาในตัวบุคคล ซ่ึงประเมินไดจาก 

สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองคการ 

แนวคิดสมรรถนะ (Competency) 
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 McCleland (อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท,2549) ไดเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ Competency 

โดยเขาเช่ือวาการทดสอบทางดานสติปญญาจะถูกแทนท่ีดวยการทดสอบขีดความสามารถ 

เพราะการวัดความฉลาดท่ีผานมาในอดีตนั้น ไมมีความสัมพันธกับผลลัพธความสําเร็จของคน 

ซ่ึงเราสามารถอธิบายประเด็นดังกลาวดวยปญหาท่ีมักจะเกิดขึ้นในองคการตางๆ ท่ีมีคนอยู

หลายประเภท ท้ังคนท่ีสรางคุณคาใหกับองคการ และคนท่ีมีความสามารถแตไมไดสราง

ประโยชนกับองคการ ซ่ึงเราสามารถแบงประเภทของบุคลากรในองคการ โดยนํามิติของ

ความสามารถและมิติของแรงจูงใจในตัวบุคคลมาใชในการจําแนก ผลท่ีไดคือเราสามารถแยก

คนในองคการออกเปน 4 ประเภท คือ 

 ประเภทท่ี 1 : คนท่ีมีความสามารถ และมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ ลักษณะคนท่ี

ทํางานได และอยากทํางาน จัดเปนคนประเภทท่ีสรางประโยชนใหกับองคการ 

 ประเภทท่ี 2 : คนท่ีมีความสามารถ แตไมมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ ลักษณะคนท่ี

ทํางานได แตไมอยากทํางาน 

 ประเภทท่ี 3 : คนท่ีไมมีความสามารถ แตมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ ลักษณะคนท่ี

ทํางานไมได แตอยากทํา 

 ประเภทท่ี 4 : คนท่ีไมมีความสามารถ และไมมีแรงจูงใจในการทํางาน เปนคนท่ีไมมี

ประโยชน แตยังไมสรางปญหา 

 จากการแบงประเภทของคนในองคการตามแนวคิดขางตน จะเห็นไดวา บุคลากรท่ีมี

ประโยชนตอองคการ คือ คนท่ีมีความสามารถและมีแรงจูงใจในการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดเรื่องทุนมนุษยของ Ulrich ท่ีวาคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเปนทุนมนุษย (Human Capital) 

จะตองประกอบดวย การเปนบุคคลท่ีมีความสามารถ (Competence) และเปนคนท่ีมีความทุมเท

ตอภาระหนาท่ี (Commitment)  

Human Capital  =  Competence  x  Commitment  (Ulrich อางถึงใน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

,2551) 

ความหมายของ Competency 

Competency เปนคําท่ีองคการและนักวิชาการตางเรียกเปนภาษาไทยท่ีแตกตางกัน เชน 

ขีดความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ หรือพฤติกรรม ถึงแมจะมีคําท่ีใชเรียกแตกตางกันแตอยู

ภายใตแนวคิดเดียวกัน โดยคําจํากัดความของ Competency มีผูท่ีไดใหความหมายไวอยาง

หลากหลาย เชน Green (1999) ไดอธิบายวา Competency เปนคําบรรยายท่ีเขียนขึ้นเพ่ือให

สามารถนํามาวัดลักษณะนิสัยการทํางาน (Work Habits) และทักษะของบุคคล (Personal Skills) 

ท่ีใชในการทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือ Boyatzis ไดอธิบายถึง Competency วาคือ 

คุณลักษณะท่ีอยูภายในของแตละบุคคล คุณลักษณะนี้หมายถึง แรงขับ (Motive) บุคลิกท่ี
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คอนขางถาวร (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาททางสังคม(Social Role) หรือการรับรูตนเอง  

(Aspect of One’s Self Image) หรือองคความรู (A Body of Knowledge) ท่ีบุคคลตองนํามาใช

ในการทํางาน (Boyatzis อางถึงใน สกล บุญสิน,2551) นั่นหมายความวา ความสามารถของ

บุคคลในการทํางานไมใชเพียงแคความรูและทักษะเทานั้น แตรวมถึงแรงขับ คุณลักษณะ 

บทบาททางสังคม ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลมากกวา 

 ตอมา McClelland (อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2549) ไดใหคําจํากัดความของ 

Competency วาหมายถึง บุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูในตัวบุคคล ซ่ึงผลักดันใหตัวบุคคลคนนั้น

สรางผลการปฏิบัติงานท่ีดี สอดคลองกับ Spencer & Spencer (1993) ท่ีใหความหมายของ 

Competency ไววา คุณลักษณะท่ีอยูภายในของบุคคลท่ีมีความสัมพันธทําใหบุคคลผูนั้นมีผล

การปฏิบัติงานสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : Spencer & Spencer,1993 

ณรงควิทย แสงทอง ไดรวบรวมและสรุปความหมายของ Competency ไววา หมายถึง 

กลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) หรือ

เรียกวา KSAs ซ่ึงสะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมในการทํางานท่ีแสดงออกมาของแตละบุคคลท่ี

เราสามารถวัดและสามารถสังเกตเห็นได (ณรงควิทย แสงทอง,2547) ซ่ึง Spencer & 

Spencer,1993 แบงคุณลักษณะของบุคคลออกเปน 5 คุณลักษณะดวยกัน คือ 

 1.แรงขับ (Motive) คือ ส่ิงท่ีกระตุนใหคนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ส่ิงท่ีจะผลัก 

ช้ีทาง และเลือกท่ีจะใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  

คุณลักษณะภายในของบุคคล 

(Motive Trait and Self-Concept) 

พฤติกรรม 

(Behavior) 

ผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

795 

 

 2.คุณลักษณะ (Traits) เปนท้ังคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะ 

 3.การรับรูดวยตัวเอง (Self Concept) ประกอบดวย ทัศนคติ คานิยม และภาพลักษณท่ี

แตละคนรับรู 

 4.ความรู (Knowledge) เปนขอมูลท่ีคนแตละคนสะสมเอาไว 

 5.ทักษะ (Skills) ความสามารถในการทํางาน ท้ังทักษะทางกายและทักษะทางความคิด 

 จากความหมายของ Competency ท่ีรวบรวมมาจะเห็นไดวามีผูใหความหมายท่ี

หลากหลาย ซ่ึงผูเขียนขอนําความหมายของ Competency ท่ีวา หมายถึง “ความรู (Knowledge) 

ทักษะ (Skills) ซ่ึงเปนคุณสมบัติภายนอก และคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ซ่ึงเปน

คุณสมบัติภายใน กับแนวคิดการแบงคุณลักษณะของสมรรถนะออกเปน 5 สวนของ Spencer & 

Spencer (1993) มาอธิบาย โดยใชแนวคิดภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) มาประกอบการอธิบาย ดังนี้ 

กอนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในน้ํานั้น ถาเรามองดูจะพบวา กอนภูเขาน้ําแข็งดังกลาวจะถูกแบง

ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ําและสวนท่ีจมอยูใตน้ํา 

- สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ํา เปนสวนท่ีเรามองเห็นหรือสังเกตเห็นไดงาย ซ่ึงหมายถึง 

คุณลักษณะเรื่องความรู (Knowledge) และทักษะ (Skills)  โดยในสวนนี้มีขนาด

ประมาณ 10-20% ของภูเขาน้ําแข็งท้ังหมด นั่นหมายความวา ถาเราพิจารณาคน

จากความรูและทักษะ เราจะรูจักคน ๆ นั้นไดไมเกิน 20% จากท่ีเขาเปน 

- สวนท่ีจมอยูใตน้ํา เปนสวนท่ีมองเห็นไดยาก ตองใชเวลาในการคนหาหรือพัฒนา 

ซ่ึงหมายถึง คุณลักษณะภายในของบุคคล (Attributes) ท่ีประกอบไปดวย แรงขับ 

(Motive) คุณลักษณะ (Trait) การรับรูดวยตนเอง (Self Concept) ในสวนนี้มีขนาด

ประมาณ 80-90% ของภูเขาน้ําแข็งท้ังหมด นั่นหมายความวา คุณลักษณะในสวน

นี้มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา 

 ดังนั้น Competency ก็คือ ภูเขาน้ําแข็งท้ังกอนท่ีลอยอยูในน้ํา แตถูกแบงออกเปน 2 

สวน (สวนท่ีลอยอยูเหนือน้ําและสวนท่ีจมอยูใตน้ํา) การศึกษาเรื่องสมรรถนะของคนจึงตอง

ศึกษาท้ัง 2 สวน โดยสวนท่ีตองใหความสําคัญคือ คุณลักษณะภายในตัวบุคคล (Attributes) 

เพราะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานท่ีมีสัมฤทธิผล แนวคิดเรื่อง Competency จึงเปนเหมือน

การปฏิวัติและเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวัดและทํานายผลการปฏิบัติงาน (Lawler,1994) 

การนํา Competency มาใชในองคการ 

 องคการสามารถนํา Competency ไปใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยได เชน การสรร

หา (Recruitment) และการคัดเลือกบุคลากร (Selection) ซ่ึงจะเปนแนวทางชวยใหองคการ

สามารถคัดเลือกบุคลากรเขามาดํารงตําแหนงตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงาน 

ท้ังนี้ปญหาดานการเลือกคนเขาทํางานท่ีองคการมักประสบก็คือ การเลือกไมถูกคน-เลือกคนไม
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ถูก ลักษณะของปญหาคือไมสามารถตัดสินใจไดวาควรเลือกใครเขาทํางาน และคนท่ีตัดสินใจ

เลือกเขามาไมสามารถทํางานไดตามมาตรฐานท่ีตองการ ท้ังนี้เปนเพราะการคัดเลือกสวนใหญ

มักจะพิจารณาจากทักษะ ความรูท่ีตองใชในการทํางาน ผูคัดเลือกมักจะตัดสินใจจากวุฒิ

การศึกษา ผลการเรียน หรือทดสอบทักษะการใชเครื่องมือ ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนการตัดสินใจท่ี

ไมไดนําเอาคุณลักษณะภายในมาใชในการพิจารณา 

 Competency ยังสามารถใชในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and 

Development) เพ่ือคนหาความจําเปนในการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานเปนรายบุคคล 

นอกจากนี้ Competency ยังจะชวยกําหนดทิศทางในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ

องคการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรขององคการมากขึ้น ซ่ึงจะชวยให

องคการสามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงตามเปาหมาย ประหยัดเวลา และคุมคาใชจายในการ

ลงทุน การนําสมรรถนะมาใชในงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือวาทําใหงานดานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลมีคุณคา มีทิศทางท่ีถูกตอง ไมตองพัฒนากันแบบไรทิศทางอยางในอดีตอีก

ตอไป (ดร.อภิชัย ศรีเมือง,2551) และสามารถใช Competency ในการวางแผนความกาวหนาใน

สายอาชีพ (Career Planning) ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรเห็นโอกาสความกาวหนาของตน ซ่ึงจะชวย

ใหองคการสามารถรักษาคนเกงและคนดีไวกับองคการได รวมท้ังการนําไปใชในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงจะชวยใหองคการมีความแมนยําในการประเมินผลงานของ

พนักงานมากขึ้น เพราะจะไมประเมินเพียงในสวนของความรูและทักษะเทานั้น แตยังลงลึกไป

ถึงพฤติกรรม คุณลักษณะสวนบุคคล และแรงขับของแตละคนอีกดวย  

 การนํา Competency มาใชในองคการ มักจะแบงการกําหนด Competency ออกเปน 3 

กลุม คือ 

 1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนทักษะ ความรู และพฤติกรรมท่ีจําเปนใน

การทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนความสามารถสําหรบัทุกคนทุกตําแหนงในองคการตอง

มีหรือควรไดรับการพัฒนา 

 2.สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) เปนความสามารถในการ

บริหารงาน ไมวาจะเปนความรู ทักษะหรือพฤติกรรมท่ีหัวหนางานหรือผูบริหารจําเปนจะตอง

ใชในการทํางาน 

 3.สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) เปนความสามารถตาม

ตําแหนงงานท่ีครอบคลุมทักษะหลักท่ีจําเปนในการทํางาน โดยองคการตองมีการวิเคราะหและ

กําหนดความสามารถของพนักงานตําแหนงตางๆ ท่ีมีอยูในองคการ 

 สมรรถนะของบุคคลประกอบดวย ความรู ทักษะ และลักษณะสําคัญอ่ืน ๆ (Spencer & 

Spencer,1993) อันเปนองครวมท่ีจะชวยขับเคล่ือนองคการใหประสบผลสําเร็จ กลยุทธในการ
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แขงขันขององคการและความสามารถท่ีจะบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขันท่ียั่งยืนได 

ขึ้นอยูกับการสรางและใชสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององคการ อันเปนรากฐาน

ของความไดเปรียบทางการแขงขัน (Prahalad & Hamel,1990) ดังนั้น ในการบริหารจัดการ

องคการสมัยใหม แตละองคการจําเปนจะตองคนหาสมรรถนะหลัก อันถือเปนการพัฒนาทุน

ทางปญญาสําหรับองคการ เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการสรางหรือกอใหเกิดมูลคาเพ่ิม และ

ชวยสรางความสําเร็จ รวมถึงความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนพฤติกรรมท่ีตองการใหพนักงานทุกคนตองมี 

และเม่ือพนักงานทุกคนปฏิบัติเหมือนกันพฤติกรรมเหลานั้นจะกลายเปนวัฒนธรรมองคการ 

(Corporate Culture) ในท่ีสุดพบวา สมรรถนะหลักท่ีกําหนดขึ้นนั้นตองเนนไปท่ีพฤติกรรมการ

แสดงออกของคนในองคการ มากกวาการมีเครื่องจักรท่ีทันสมัย เพราะเปนส่ิงท่ีเลียนแบบได

งาย ความสามารถทางการแขงขันท่ีเลียนแบบไดยากอยูท่ีสมรรถนะของคนในองคการ (ดร.

อาภรณ ภูวิทยพันธุ,2552) 

 หากองคการไดมีการระบุอยางชัดเจนวาพนักงานแตละคนในองคการมีความสามารถ

หลักอะไรบาง และความสามารถเฉพาะของแตละตําแหนงคืออะไร จะชวยใหองคการสามารถ

รับคนเขามาทํางานใหสอดคลองกับสมรรถนะท่ีองคการไดกําหนดไว และสามารถพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหมีขีดความสามารถท่ีสอดคลองกับความตองการขององคการไดอยางเปน

รูปธรรม เชน สมรรถนะหลักขององคการ คือ สมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในองคการจะตองมี

ความสามารถอยางเดียวกัน ดังนั้น สาระสําคัญของหลักสูตรฝกอบรมจึงตองกําหนดเปนไปใน

ทิศทางเดียวเนื้อหาของหลักสูตรอบรมพ้ืนฐานขององคการก็จะเหมือนกันทุกตําแหนง สวน

สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) คือ ความสามารถของผูท่ีมีตําแหนง

หัวหนางานตองไดรับการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมของผูบริหารจึงกําหนดใหมีทิศทาง

เดียวกัน และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) เปนความสามารถของ

แตละตําแหนงงาน ซ่ึงสามารถกําหนดเนื้อหาหรือเลือกหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีความ

เหมาะสมกับแตละตําแหนงงานไดอยางชัดเจน 

การนําแนวคิดมาใชกับการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต 

 มหาวิทยาลัยในปจจุบันตองเผชิญกับภาวะวิกฤติและการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายใน

และภายนอกประเทศ รวมถึงการเผชิญกับสภาวะการแขงขันท่ีสูงมาก กลาวคือ มีมหาวิทยาลัย

ท้ังภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก รวมท้ังการเปดเสรีทางการคาทําใหมีมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศขามาเปดดําเนินการในประเทศไทย หรือเปดสอนรวมกับมหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทย จึงสงผลใหผูเขาศึกษามีทางเลือกมากขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแตละแหง
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จําเปนตองสรางความเขมแข็งและสรางศักยภาพในการแขงขัน และสรางอัตลักษณ ความ

แตกตางใหเกิดขึ้นเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษา 

 มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงตางๆ รอบๆ ดาน จึงมีการ

วางแผนดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมกับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยมีการ

วางแผนดําเนินการในหลายๆ ดาน และดานหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตใหความสําคัญมาโดย

ตลอด คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง เพราะถึงแมมหาวิทยาลัยจะมีอาคาร เครื่องมือ หรือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย แตส่ิงท่ีจะทําใหทรัพยากรเหลานี้ถูกใชอยางมีประสิทธิภาพไดตองอาศัย

บุคลากรท่ีทํางานอยูในมหาวิทยาลัย ลงมือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย มหาวิทยาลัยจึงจะถูก

ขับเคล่ือนสูเปาหมายท่ีตองการได 

 ดวยการท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรจึงมีการกําหนดนโยบาย

การนําเอาแนวทางของสมรรถนะ (Competency)  มาใช โดยเริ่มดําเนินการประชุมทําความ

เขาใจและฝกอบรมผูท่ีเกี่ยวของในการกําหนดสมรรถนะของตําแหนงงานตาง ๆ โดยการ

กําหนดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยรังสิต แบงออกเปน 3 กลุม ซ่ึงสมรรถนะแตละกลุมท่ี

กําหนดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย คุณลักษณะ 3 ดาน คือ 

  - ธรรมาธิปไตย (Dhamacracy) 

  - การทํางานเปนทีม (Working Team) 

- มุงผลสัมฤทธ์ิ (Work Achievement) 

 สมรรถนะหลักท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวังใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนา และเปนคุณลักษณะท่ีจะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการ

ดําเนินงาน (High Performance Organization) 

2.สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) เปนคุณลักษณะของผูท่ีมี

ตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย ท่ีจะไดรับการพัฒนา ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน คือ 

- การบริหารจัดการกลยุทธ (Strategic Management) 

- ความเปนผูนํา (Leadership) 

- การมีวิสัยทัศน (Visioning) 

  - การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision  

Making) 

- การบริหารความเปล่ียนแปลง (Change Management) 
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 สมรรถนะทางการบริหารท่ีกําหนดเปนคุณลักษณะท่ีผูบริหารและหัวหนางานระดับ

ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจําเปนจะตองใช เพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) แบงตําแหนงงานออกเปน 

2 กลุม คือ 

   3.1 สมรรถนะของบุคลากรสายการสอน เปนคุณลักษณะของบุคลากรท่ีดํารง

ตําแหนงอาจารยควรมีหรือไดรับการพัฒนา ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน โดย 3 ดานแรก 

คือ 1. ความรูทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะดานและงานวิจัย 2. ความสามารถและเทคนิคในการ

สอน 3. จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย คุณลักษณะ 3 ดานขางตนเปนคุณลักษณะคาดหวังของ

อาจารยทุกคนของมหาวิทยาลัยรังสิต สวนคุณลักษณะอีก 2 ดาน แตละคณะฯจะทําการกําหนด

ตามลักษณะของงานและเปาหมายของแตละคณะฯ ซ่ึงจะมีความแตกตางกันแตมีความ

เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ นั้นๆ  

    3.2 สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน เปนคุณลักษณะของบุคลากรท่ีดํารง

ตําแหนงเปนเจาหนาท่ีของคณะฯ หรือหนวยงานตางๆ ท่ีควรมีหรือไดรับการพัฒนา 

ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน โดย 2 ดานแรก คือ 1. ความรับผิดชอบในงาน 2. จิตสํานึกการ

ใหบริการ คุณลักษณะ 2 ดานขางตนเปนคุณลักษณะคาดหวังของบุคลากรท่ีเปนเจาหนาท่ีทุก

คนของมหาวิทยาลัยรังสิต สวนคุณลักษณะอีก 3 ดาน แตละคณะฯหรือหนวยงานจะทําการ

กําหนดตามลักษณะของงานและเปาหมาย ซ่ึงจะมีความแตกตางกันแตมีความเหมาะสมกับ

บริบทของคณะหรือหนวยงานของตนเอง 

 หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยรังสิตไดกําหนดสมรรถนะของตําแหนงงานทุกตําแหนงทําให

แนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถสรุปเปนกรอบการพัฒนาบุคลากรท่ี

เรียกวา RSU Skills (RSU ยอมาจากคําวา Rangsit University) โดยตัวอักษรยอแตละตัวอธิบาย

ไดดังนี้   

 R : Requirement Skills หมายถึง คุณลักษณะดานทักษะ ความรู ความสามารถท่ีแต

ละตําแหนงงานจําเปนตองใชในการทํางาน ซ่ึงมีความแตกตางกันตามลักษณะของงาน  

 S : Soft  Skills หมายถึง คุณลักษณะภายในตัวบุคคล (Attributes) ซ่ึงเปนการพัฒนา

มาจากภายในตัวบุคคล เชน การปรับทัศนคติ  การสรางแรงจูงใจ  ความมุงม่ัน  ความเขาใจใน

ตนเอง และบุคคลอ่ืน  

 U : University Skills หมายถึง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปนส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยตองการใหบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยมีทักษะ 

หรือพฤติกรรมตามท่ีกําหนด  
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 จากแนวคิด ความหมาย หลักการของ Competency ท่ีแบงคุณลักษณะออกเปน 

คุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอก จนนําแนวคิด Competency มาสูการประยุกตใชกบั

งานดานจัดการบุคลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือใหมหาวิทยาลัยรังสิตมีแนวทางในการ

จัดการทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม อธิบายไดอยางชัดเจน รวมถึงสามารถพัฒนาบุคลากรให

เปนไปในทิศทางท่ีมหาวิทยาลัยตองการ พรอมท่ีจะตอบสนองตอกลยุทธตางๆ ท่ีจะนํามาใช 

เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมท้ังจะชวยใหมหาวิทยาลัยมี

ความสามารถทางการแขงขันท่ียั่งยืนและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
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ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ที่สงผลตอการทํางานของพนักงานชาวไทย ใน

บริษัท โตโยตา ทโูช ประเทศไทยฯ 

ORGANIZATION CULTURE’S DIFFERENCE BETWEEN THAI AND JAPANESE 

TOWARD THAI EMPLOYEE OPERATIONS IN TOYOTA TSUSHO (THAILAND) 

COMPANY LIMITED. 

สุภาภรณ  สุรรากุล*   ศจีพร  พนาพิทักษกุล* 

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญีปุ่น 

ท่ีสงผลตอการทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ รวมถึง หาหนทางแกไข

ปญหาท่ีเกิดขึ้น เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศท่ีดี ในการทํางานรวมกันระหวางพนักงานชาวไทย 

และพนักงานชาวญี่ปุนภายในองคกร การศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม

จํานวน 100 ชุด วิเคราะหทดสอบสมมติฐาน t-test, F-test และการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยแบบสอบถามมี 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม, สวนท่ี 2 บรรยากาศในการทํางานและการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล สวนท่ี 3 

แบบมาตราประเมินคาความคิดเห็นของพนักงานชาวไทย โดยใชหลัก 5 มิติความแตกตางทาง

วัฒนธรรม ตามทฤษฎีของ กีรท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ซ่ึงกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้

คือพนักงานชาวไทยท่ีทํางานอยูในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ จําแนกเปนตําแหนงระดับ “P1 

หัวหนาแผนก” 38 คน, “M4-M3 ผูชวยผูจัดการแผนก – ผูจัดการแผนก” 43 คน และ “M2-M1 

รองผูจัดการฝาย – ผูจัดการฝาย” 19 คน ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิด

เปนรอยละ 66 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 34 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 

40 ป คิดเปนรอยละ 53 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 86 สวนใหญมี

อายุการทํางานในองคกรระหวาง 4-6 ป คิดเปนรอยละ 41 สวนใหญทํางานอยูในระดับตําแหนง

ผูชวยผูจัดการแผนก – ผูจัดการแผนก คิดเปนรอยละ 43 ผลของระดับความคิดเห็น ในทุก มิติ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede อยูในระดับ “เห็นดวย” กลาวคือ 

มิติความแตกตางในเรื่องของอํานาจทางสังคม, มิติความแตกตางในเรื่องความเปนสวนตัว, มิติ

ความแตกตางในเรื่องของการหลีกเล่ียงความเส่ียง, มิติความแตกตางในเรื่องของเวลาในการ

ทํางานรวมกัน, มิติความแตกตางทางสังคมแบบเพศชายและหญิงผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบวา ทางดานประชากรศาสตร มี 3 ปจจัย ท่ีสงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ 

__________________________________________ 
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 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ทํางานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede กลาวคือ อายุของพนักงาน, อายุการทํางานในบริษัทฯ 

และระดับตําแหนงหนาท่ีการทํางาน ทางดานบรรยากาศในการทํางาน มี 2 ปจจัย ท่ีสงผลตอ 

ความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede กลาวคือ ลักษณะการ

ทํางาน และอุปสรรคในการทํางาน  

คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคกร, ไทย-ญี่ปุน   

 

ABSTRACT 

 This study has objectives to study an organization culture’s difference between Thai 

and Japanese toward Thai employee operations in Toyota Tsusho (Thailand) Company 

Limited, and also find out the good solution to solve the problem, encourage the habit 

of cooperation between Thai and Japanese in the workplace. The study has 100 samples and 

data shall consist of percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and MRA. A 

questionnaire was separated into 3 parts, 1st – General Information, 2nd – Workplace 

atmosphere and Communication, 3rd – An opinion rating scale reference with Geert 

Hofstede's theory of cultural dimensions. The target group is Thai employees who have been 

working in Toyota Tsusho (Thailand), they are many kinds of position, namely P1 means 

Chief as 38 people, M4-M3 mean Deputy Section Manager to Section Manager as 43 people, 

M2-M1 mean Deputy Department Manager to Department Manager as 19 people.    

 The results of the study show that the majority is female as 66% and male 34%, the 

most are aged between 31 – 40 years as 53%, the most have graduated with a bachelor degree 

as 86%, the most have working experiences in the company between 4 to 6 years as 41%, the 

most are in the position of Deputy Section Manager to Section Manager as 43%.  

 Further results in the opinion rating scale reference with Geert Hofstede's theory of 

cultural dimensions have been indicated in the range of “Agree” in all dimensions, Power 

Distance, Collectivism VS Individualism, Uncertainly Avoidance, Long-Term Orientation, 

and Masculinity.  

 In terms of Hypothesis testing, found that only 3 factors in demographic analysis, 

age, working experience in the company, and position levels affected working culture’s 
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difference related to the theory. There are 2 factors of work environment, working style, and 

obstacles at work affected working culture’s difference related to Geert Hofstede’s theory. 

KEYWORDS : CULTURAL, THAI AND JAPANESE 

 

บทนํา 

 หากจะนับชวงเวลาของความสัมพันธ ระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยนั้น มี

หลักฐานยืนยันวาความสัมพันธไดเริ่มมาเปนเวลากวา 600 ปแลว (พ.ศ. 2152 –2173) นอกจาก

การติดตอแลกเปล่ียนกันและกัน ในระดับประชาชนตอประชาชนแลว ยังมีการแลกเปล่ียน

เครื่ องบรรณาการ  และสาสนระหว าง  รัฐบาลโชกุน  แหงตระกูล"โตกุกาวะ"  กับ

พระมหากษัตริยแหงอยุธยา แตไมไดมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ 

ถึงแมวา ความสัมพันธระหวางประเทศญ่ีปุนและประเทศไทยในดานตางๆ เชน ความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ หรือแมกระท่ัง การติดตอในระดับพระราชวงศ (หนังสือญี่ปุนกับไทย ,1987) จะ

ดําเนินมาอยางยาวนาน แตส่ิงท่ียังคงเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกันระหวางชาวญี่ปุนและ

ชาวไทยยังคงเกิดขึ้นอยูบอยครั้ง จากผลการวิจัยหลายๆ สถาบัน ในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธดังกลาว และจากประสบการณของผูวิจัยเอง ท่ีเคยมีโอกาสไดทํางานในองคกรท่ี

มีเฉพาะชาวไทย รวมถึง ปจจุบันท่ีไดทํางานอยูในสภาวะแวดลอมระบบการทํางานแบบญี่ปุน 

พบวา ความแตกตางทางเช้ือชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ลวนมีสวนในการกอใหเกิดปญหาขึ้น

ภายในองคกร 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือใหทราบถึงปญหา ท่ีเกิดขึ้นจากความแตกตางทางวัฒนธรรมในองคกรไทย-ญี่ปุน 

2. เพ่ือหาหนทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น และเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางานรวมกัน 

ภายในองคกร ระหวางพนักงานชาวไทยและชาวญี่ปุน 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน

ตามทฤษฎีของ Geert Hofstede 

2. ปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ

ทํางานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.  ขอบเขตดานประชากรศาสตรการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะพนักงานชาวไทย ท่ี

ทํางานอยูในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ เทานั้น 
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2.  ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ท่ี

สงผลกระทบตอการทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ เทานั้น 

3.  ขอบเขตดานระยะเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ในชวงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2558 เทานั้น 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ท่ีสงผลกระทบตอการ

ทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ 

2. สามารถนําขอมูลท่ีไดมาประกอบการวางแผนดําเนินงานในอนาคตเพ่ือใหการ

ทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ทําใหทราบถึงปญหาท่ีแทจริงในการทํางานของชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ 

และนําไปสูการหาหนทางแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางตรงจุด 

4. ทราบความสุขในการทํางานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพ่ือ

นําขอมูลท่ีไดรับจากการวิจัยมาวางแผนกลยุทธสรางความสุขในการทํางาน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อายุงาน 

- ระดับตําแหนงในองคกร 
 

 

 

 

ความแตกตางทางวัฒนธรรมตามทฤษฎีของ 

Geert Hofstede 

- ความแตกตางในเรื่องของอํานาจทางสังคม 

- ความแตกตางในเรื่องความเปนสวนตวั 

- ความแตกตางในเรื่องของการหลีกเล่ียงความเส่ียง 

- ความแตกตางในเรื่องของเวลาในการทํางานรวมกัน 

- ความแตกตางทางสังคมแบบเพศชายและหญิง 

 

 

ดานบรรยากาศในการทํางาน 

- ลักษณะการทํางาน 

- การติดตอส่ือสาร 

- อุปสรรคในการทํางาน 
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 1.วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ส่ิงท่ีอธิบายสภาพแวดลอมภายในองคการ ท่ีรวมเอาขอ

สมมุติความเช่ือ และคานิยม ท่ีสมาชิกขององคการมีรวมกัน และใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือมีปฏิสัมพันธกับโครงสราง อยางเปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม 

(Gordon. 1999: 342) 

 2. พนักงานชาวไทย หมายถึง พนักงานสัญชาติไทย ท่ีทํางานอยูในบริษัท โตโยตา 

ทูโชฯ 

 3. พนักงานชาวญี่ปุน หมายถึง พนักงานสัญชาติญ่ีปุน ท่ีทํางานอยูในบริษัท โตโยตา 

ทูโชฯ 

 4. ตําแหนงงาน P1 หมายถึง พนักงานท่ีทํางานอยูในตําแหนงหัวหนาแผนก 

 5. ตําแหนงงาน M4 หมายถึง พนักงานท่ีทํางานอยูในตําแหนงผูชวยผูจัดการแผนก 

 6. ตําแหนงงาน M3 หมายถึง พนักงานท่ีทํางานอยูในตําแหนงผูจัดการแผนก 

 7. ตําแหนงงาน M2 หมายถึง พนักงานท่ีทํางานอยูในตําแหนงรองผูจัดการฝาย 

 8. ตําแหนงงาน M1 หมายถึง พนักงานท่ีทํางานอยูในตําแหนงผูจัดการฝาย 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน 

ท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน ของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ ซ่ึงขอมูลขั้นทุติย

ภูมิท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฎี 2 ปจจัยกับการบริหารของญี่ปุน (อางในวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2526 :119-

136)  

 1. ปจจัยจูงใจเปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivate Factor) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การสรางความพึงพอใจในการทํางาน โดยจะทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนและพยายามท่ี

จะทํางานนั้น 

  1.1 Promotion Opportunities : โอกาสในการเล่ือนตําแหนง 

  1.2 Opportunities for personal growth : โอกาสในการเติบโตสวนบุคคล 

  1.3 Recognition : การไดรับการยกยองหรือยอมรับ 

  1.4 Responsibility : ความรับผิดชอบ 

  1.5 Achievement : การประสบความสําเร็จ 

 2. ปจจัยอนามัย (Hygiene Factor of Job Dissatisfaction) เปนปจจัยท่ีชวยลดความไม

พอใจท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางการทํางาน Hygiene Factor of Job Dissatisfaction หรือปจจัยอนามัย 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

808 

 

หรือปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือจูงใจใหพนักงานยอมทํางานใหกับองคกรนั้นได 

ไดแก 

  2.1 Quality of Supervision : คุณภาพของการควบคุมดูแลหรือการบังคับ

บัญชา 

  2.2 Pay : คาตอบแทนและสวัสดิการ 

  2.3 Company policies : นโยบาย-วัตถุประสงคขององคกร ความสามารถใน

การจัดลําดับของการทํางาน 

  2.4 Physical working conditions : สภาพแวดลอมในการทํางาน 

  2.5 Relation with Other : ความสัมพันธกับผูอ่ืน 

  2.6 Job security : ความม่ันคงในงาน 

 หนังสือ ไคเซ็นกุญแจสูความสําเร็จแบบญี่ปุน (2534) ไคเซ็นเปนอีกกลยุทธหนึ่ง ท่ี

สําคัญท่ีสุดของญี่ปุน เปนแนวคิดท่ีนํามาใชในการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิผล โดยจะ

เนนการมีสวนรวมของพนักงานทุกคน รวมกันแสวงหาแนวทางใหมๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการ

ทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีมากยิ่งขึ้นอยูเสมอ หัวใจสําคัญอยูท่ี ตองมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมมีท่ีส้ินสุด (Continuous Improvement) แนวคิดแบบไคเซ็นของญี่ปุน 

เปนแนวคิดท่ีมุงกระบวนการทํางานเม่ือเปรียบเทียบกับแนวคิดทางตะวันตกท่ีมุงผลสําเร็จของ

งาน ซ่ึงสัมพันธกับกลุมคุณภาพ แนวคิดท่ีจะชวยรักษามาตรฐานท่ีมีอยูเดิม และปรับปรุงใหดี

ยิ่งขึ้น หากขาดแนวคิดนี้แลว มาตรฐานท่ีมีอยู เดิม ก็จะคอยๆลดลง  ความสําคัญของ

กระบวนการไคเซ็น คือการใชความรูความสามารถของพนักงาน มาคิดปรับปรุงงาน โดยใช

การลงทุนเพียงเล็กนอย ซ่ึงกอใหเกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละนอยท่ีคอยๆ เพ่ิมพูนขึ้นอยาง

ตอเนื่อง วงจร PDCA : ประกอบดวย วางแผน(Plan), ปฏิบัติ(Do), ตรวจสอบ(check), ปรับปรุง

แกไข(Act) รากฐาน 5 สวนหลักๆของไคเซ็น คือ 1.การทํางานเปนทีม-Team work 2.ระเบียบวิ

นับสวนบุคคล-Personal Discipline 3.คติในการพัฒนา-Improved morale 4.วัฏจักรคุณภาพ-

Quality circles และ 5.ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา-Suggestions for Improvement 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 วารสาร For Quality ปท่ี 16 ฉบับท่ี 142 (2552) จากการศึกษาพบวา ท้ังคนไทยและคน

ญี่ปุนมีลักษณะของวัฒนธรรมท่ีเรียกวา Collectivism ซ่ึงหมายถึง คนไทยและคนญี่ปุนเปนกลุม

คนท่ีใหความสําคัญกับเรื่องการสรางกลุม ทีม พวกพอง และการสรางความสัมพันธระหวางกัน

และกัน โดยอีกมุมหนึ่งคนญี่ปุนใหความสําคัญเรื่อง ทีม มากจนเกินไป จนทําใหบางครั้งการ

ใหความสําคัญเรื่องการตัดสินใจเปนทีมนั้น กลับกอใหเกิดปญหาการลาชาในการทํางานได มี

กลยุทธ 3 แบบท่ีนิยมใชลดปญหาความแตกตางดานวัฒนธรรม 
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 กลยุทธท่ี 1 สรางความสัมพันธระหวางสองฝาย คือ การใชลาม แตการใชลามนี้ก็ยังถือ

เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง เพราะสวนใหญแลว ลามไมมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี และขาด

องคความรูของงานซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความเขาใจผิดในงานนั้นๆได 

 กลยุทธท่ี 2 จัดจางคนญี่ปุนเขามาทํางานในบริษัท โดยท่ีเจาของบริษัทเปนคนไทย 

เพราะคิดวาใหคนญี่ปุนคุยกับคนญี่ปุนจะสามารถติดตอและประสานงานไดอยางราบรื่น แต

การใชกลยุทธเชนนี้อาจกอใหเกิดผลเสียตามมาคือ คนญี่ปุนท่ีทํางานอยูในบริษัทเจาของท่ีเปน

คนไทย มักจะออนนอมถอมตนตอคนญี่ปุนท่ีมาจากบริษัทผูผลิตมากเกินไป จนดูเหมือน

กลายเปนเบ้ียลางและเปนฝายเสียเปรียบในการเจรจาตอรอง 

 กลยุทธท่ี 3 การจางคนญี่ปุน ท่ีเคยทํางานในบริษัทรถยนตท่ีเกษียณอายุแลว เขามาทํา

หนาท่ีในการสรางความสัมพันธ เปนกลยุทธท่ีนาสนใจอีกกลยุทธหนึ่ง แตก็อาจสงผลเสียไดอยู 

เพราะผูเช่ียวชาญชาวญี่ปุนกลับขอใหเพ่ิมระดับของคุณภาพสินคาใหสูงขึ้นไปอีก หรือขอใหมี

การเปล่ียนใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น ทําใหวิศวกรชาวไทยไมสะดวกใจในการทํางาน และ

มองวาเปนการเรียกรองมากไป 

 วารสาร For Quality ปท่ี 16 ฉบับท่ี 142 (2552) โดยวัฒนธรรมในการทํางานของคน

ญี่ปุนเองจะใหความสําคัญกับความสําเร็จของตัวงาน ซ่ึงตรงกันขามกับคนไทย ท่ีมองถึงเรื่อง

ของความราบรื่นและความรวมมือในระหวางการทํางานเปนเรื่องสําคัญและเปนตัวช้ีวัดใน

ความสําเร็จของงาน 

 วารสาร For Quality ปท่ี 16 ฉบับท่ี 143 (2552) ระบบชนช้ันเปนเรื่องปกติในการ

ทํางานของคนไทย คนไทยมีสายการบังคับบัญชาท่ียาวมากเม่ือเทียบกับคนญี่ปุน คนไทยรูสึกดี

กับการมีตําแหนงดีๆ ซ่ึงสําหรับคนญี่ปุนนั้น ช่ือตําแหนงสวยๆ อาจไมใชเรื่องสําคัญ การวัดกัน

ในการทํางานดูจากการพัฒนาของคนตอตําแหนงงานนั้นๆมากกวา 

 วัชรี ครุฑใจกลา (2552) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เครือทวีทรัพยกรุป) จังหวัดเชียงใหม ตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two-

Factor Theory) พบวาดานปจจัยกระตุนหรือจูงใจนั้น พนักงานมีความพึงพอใจตอปจจัยกระตุน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานลักษณะของงานท่ีทํา ดานความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับในความสามารถและความยกยองนับถือ สวน

ความพึงพอใจระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาท่ีการ

งาน ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน สวนดานปจจัยอนามัยพบวา พนักงานมีความพึง

พอใจตอปจจัยอนามัยระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดาน

ความสัมพันธกับหัวหนางาน ดานชีวิตสวนตัว ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานตําแหนงงาน 

ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับบุคคลแผนกอ่ืน และดานสภาพการทํางาน สวน
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ความพึงพอใจระดับปานกลางเรียงลําดับดังนี้ ดานนโยบาย และการบริหารของบริษัทและดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ 

 หนังสือ การบริหารสไตลญี่ปุน (2554 : 105)  การเรียนรูและทําความเขาใจมารยาทใน

การทํางานกับคนญี่ปุนนั้นเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง หลักการท่ีเปนหัวใจสําคัญ ในการทํางาน

ของคนญี่ปุนอยางหนึ่งท่ีอาจพบเห็นไดเสมอ คือ Horenso พนักงานแตละแผนกจะตองมีการทํา 

Horenso ในแผนกหรือฝายงานท่ีตนเองทําอยู Horenso นั้นเนนเรื่องการติดตอส่ือสารและการ

ประสานงาน โดยเริ่มจากหัวหนางานติดตอส่ือสารไปสูลูกนอง และใหเ ช่ือมตอการ

ติดตอส่ือสารตอไปอีกจนทําใหทุกคนรูขาวไดท่ัวถึงและรวดเร็ว การประสานงานการใชขอมูล

รวมระหวางตนเองกับผูท่ีเกี่ยวของเนนการส่ือสารท่ีถูกตอง โดยใชทุกชองทางอยางเหมาะสม

รวดเร็ว ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับการทํางานในบริษัทญี่ปุน เพราะนอกจากจะทําใหเขาใจ

หรือเปนโอกาสท่ีดีตอการรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานแลวยังสงผลใหการทํางานเปน

ทีม มีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย คือพนักงานชาวไทย ท่ีทํางานในระดับ

ตําแหนงหัวหนางาน ถึงระดับผูจัดการฝาย ในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ โดยกําหนดสุมตัวอยาง

จํานวน 100 คน จากจํานวนพนักงานท่ีทํางานอยูในระดับตําแหนงดังกลาวท้ังหมด 140 คน การ

เก็บขอมูลในระหวางเดือน มีนาคม - เมษายน 2558 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 3 สวน 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 บรรยากาศในการทํางานและส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล 

 สวนท่ี 3 แบบมาตราประเมินคาความคิดเห็นของพนักงานชาวไทย โดยใชหลัก 5 มิติ

ความแตกตางทางวัฒนธรรม  ตามทฤษฎีของ ฮอฟสตีด (Geert Hofstede Theory) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

66 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 34 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน

รอยละ 53 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 86 สวนใหญมีอายุการ

ทํางานในองคกรระหวาง 4-6 ป คิดเปนรอยละ 41 สวนใหญทํางานอยูในระดับตําแหนงผูชวย

ผูจัดการแผนก – ผูจัดการแผนก คิดเปนรอยละ 43  

http://mbamini.blogspot.com/2010/09/geert-hofstede-theory.html�
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 2. ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานบรรยากาศในการทํางาน 

 จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบวา สวนใหญเคยประสบปญหาในการ

ทํางานกับหนางานชาวญี่ปุน คิดเปนรอยละ 82 สวนใหญมีลักษณะการทํางานกับหัวหนางาน

ชาวญี่ปุน แบบแยกกันทํางานตามส่ิงท่ีไดรับมอบหมาย คิดเปนรอยละ 44 สวนใหญมีการ

ติดตอส่ือสารกันระหวางพนักงานชาวไทยและหัวหนางานชาวญ่ีปุนผานทาง E-mail คิดเปน

รอยละ 40 ส่ิงท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานสวนใหญมาจาก ขาดการติดตอประสานงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 29 

 

3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานชาวไทย ที่มีตอ 5 มิติความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม 

 จากแบบสอบถามในสวนท่ี 3 มีการใหคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต 0 - 10 ผูวิจัยได

ทําการแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 3 ชวง คือ ระดับความคิดเห็นระหวาง 6.67 – 10.00 คือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด, ระดับความคิดเห็นระหวาง 3.34 – 6.66 คือ เห็นดวย และระดับความคิดเห็น

ระหวาง 0.00 – 3.33 คือ ไมเห็นดวย โดยผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานชาว

ไทย ท่ีมีตอมิติความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนดังนี้ 

  

หัวขอ N Min Max Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

มิติความแตกตางในเร่ืองของอํานาจทางสังคม       

การยอมรับนับถือลําดับอาวุโส เปนส่ิงจําเปนในองคกร 100 3 6 4.95 .796 เห็นดวย 

ยังคงพบปญหาความแบงแยกระหวางหัวหนาชาวญี่ปุน 

กับคนไทยในองคกร 
100 3 6 4.91 .818 เห็นดวย 

ทานสามารถปรึกษาปญหากับหัวหนางานชาวญี่ปุนได

โดยตรง 
100 4 7 5.09 .805 เห็นดวย 

มิติความแตกตางในเร่ืองความเปนสวนตัว       

การทํางานเปนทีม ยังคงมีความสําคัญในองคกร 100 4 7 5.19 .825 เห็นดวย 

การทํางานเปนทีมกับหัวหนางานชาวญี่ปุน ยากกวา

การทํางานระหวางคนไทยดวยกนั 
100 4 7 5.18 .857 เห็นดวย 

ในการทํางาน ทานจะนกึถึงความรูสึกผูอ่ืนเสมอ 100 4 7 5.19 .940 เห็นดวย 
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สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ, 

(2) อายุ, (3) ระดับการศึกษา, (4) อายุการทํางานในบริษัทฯ, (5) ระดับตําแหนง ท่ีแตกตางกัน 

สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede 

 โดยใชสถิติวิเคราะหคา t-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ, ระดับ

การศึกษา และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 จาก 5 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรขางตน มีเพียง 3 ปจจัยเทานั้น ท่ีเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ อายุ, อายุการทํางานในบริษัทฯ และระดับตําแหนง สงผลตอความ

แตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede 

หัวขอ N Min Max Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

มิติความแตกตางในเร่ืองของการหลีกเลี่ยงความเส่ียง       

การทํางานตามแผนงานเปนส่ิงท่ีจําเปนในองคกร 100 3 7 5.29 1.250 เห็นดวย 

แผนงานท่ีวางไวสามารถปรับเปล่ียนไดตลอดเวลา 100 3 7 5.28 1.129 เห็นดวย 

คนไทยมักแกปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาคนญี่ปุน 100 3 8 5.32 1.136 เห็นดวย 

มิติความแตกตางในเร่ืองของเวลาในการทํางานรวมกนั       

ทานใชเวลามากกวา 1 ปในการปรับตัวใหเขากับ

หัวหนางานชาวญี่ปุน 
100 4 8 5.36 1.069 เห็นดวย 

ทานใชเวลามากกวา 1 ปในการปรับตัวใหเขากับ

หัวหนางานชาวไทย 
100 4 7 5.35 .989 เห็นดวย 

ทานมีความสุขในการทํางานระหวางคนไทยดวย

กันเองมากกวาทํางานกับหัวหนางานชาวญี่ปุน 
100 4 8 5.33 1.164 เห็นดวย 

มิติความแตกตางทางสังคมแบบเพศชายและหญิง       

งานเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในชีวิต 100 3 8 5.46 1.251 เห็นดวย 

ภาวะการแขงขันในองคกรเปนส่ิงท่ีทาทาย

ความสามารถ 
100 3 8 5.37 1.160 เห็นดวย 

บรรยาการการทํางานแบบอะลุมอลวยเปนส่ิงท่ีสําคัญ

ในองคกร 
100 3 8 5.51 1.133 เห็นดวย 
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สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน สงผลตอความแตกตาง

ทางวัฒนธรรมในการทํางานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede พบวามีความสัมพันธกับความ

แตกตางทางวัฒนธรรมในองคกร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

 
สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานบรรยากาศในการทํางานท้ัง 3 ดาน  

มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ

ทํางาน ไดดังนี้ 

Y = 4.399+0.228 (ลักษณะการทํางาน) + (-0.064) (ชองทางในการติดตอส่ือสาร) + 

0.212 (อุปสรรคในการทํางาน) 

มีเฉพาะดานลักษณะการทํางาน และอุปสรรคในการทํางาน เปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน ในหัวขอยอยลักษณะการทํางาน และ

อุปสรรคในการทํางาน มีความสัมพันธกับ ความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลัก

ทฤษฎีของ Hofstede 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ท่ีสงผลตอการทํางานของ

พนักงานชาวไทย ในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ, (2) อายุ, (3) 

ระดับการศึกษา, (4) อายุการทํางานในบริษัทฯ, (5) ระดับตําแหนง ท่ีแตกตางกัน สงผลตอความ

แตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede 

 เม่ือพิจารณา พบวา มีเพียง 3 ปจจัยเทานั้น ท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ อายุ, อายุ

การทํางานในบริษัทฯ และระดับตําแหนงหนาท่ีการทํางาน ท่ีแตกตางกัน สงผลตอวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน ซ่ึงมีผลสอดคลองกับงานวิจัยของ ดร.พัลลภา ปติลันต, มหาวิทยาลัยมหิดล 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ท่ีศึกษาในเรื่อง บทบาทของผูเช่ียวชาญชาวญี่ปุน ในการลดชองวาง

ระหวางวัฒนธรรม โดยไดรับทุนวิจัยสนับสนุนจากมูลนิธิ ซูมิโตโม ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงวิธีการ

ศึกษานั้น ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ท้ังพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญี่ปุนท่ีทํางานอยู
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ในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตในประเทศไทย ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผล

การศึกษาพบวา การจางพนักงานท่ีเปนชาวญี่ปุนในวัยเกษียณมาทํางานรวมกับนักวิศวกรหนุม

ชาวไทย ทําใหเกิดปญหาขึ้น ตัวอยางเชน เม่ือพนักงานชาวญ่ีปุนดําเนินการติดตอพูดคุยกับ

ลูกคาชาวญี่ปุนดวยกันเอง มักจะแสดงทาทีออนนอม และยอมออนขอมากเกินไป บางครั้งทํา

ใหบริษัทเปนฝายเสียเปรียบทางธุรกิจ 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน ประกอบไปดวยลักษณะการ

ทํางาน ชองทางในการติดตอส่ือสาร และ อุปสรรคในการทํางาน มีความสัมพันธกับ  ความ

แตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede 

 มีเฉพาะดานลักษณะการทํางาน และอุปสรรคในการทํางาน เปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว กลาวคือ งานท่ีพนักงานชาวไทยไดรับมอบหมายใหทําในแตละฝาย คอนขาง

หลากหลาย บางช้ินงานตองอาศัยการทํางานเปนทีม บางงานจะตองถูกแบงใหเหมาะสมกับ

ความสามารถในแตละบุคคล ผลจากแบบสอบถามพบวา พนักงานชาวไทยสวนใหญ มีลักษณะ

การทํางานรวมกับหัวหนาชาวญี่ปุนแบบแยกกันทํางานตามส่ิงท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงส่ิงนี้

อาจจะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน กลาวคือ หากงานช้ินนั้นไมไดถูกระบุผูรับผิดชอบอยาง

ชัดเจน อาจทําใหเกิดการทํางานซํ้าซอนกัน อีกท้ังผลจากแบบสอบถามสวนใหญพบวา ใชวิธี

ส่ือสารผานทาง E-mail กับหัวหนางานชาวญี่ปุน ซ่ึงเปนอีกส่ิงหนึ่งท่ีกอใหเกิดอุปสรรคในการ

ทํางาน ผลจากแบบสอบถามพนักงานสวนใหญ พบอุปสรรคจากการขาดการติดตอ

ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพกับหัวหนางานชาวญ่ีปุน ซ่ึงในการทํางานปกติโอกาสท่ีจะได

ติดตอประสานงานทางการพูดคุยแบบเผชิญหนาคอนขางนอย ทําใหความสัมพันธระหวางกัน

อาจลดลง ปญหาการแบงกลุมระหวางเช้ือชาติอาจเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของ 

Hofstede ในดานของ collectivism มิติความแตกตางในดานความเปนสวนตัว ท้ังคนไทยและ

คนญี่ปุนตางชอบท่ีจะรวมตัวเปนกลุมสังคมสูง ดังนั้นอาจเปนการยากในการท่ีจะตองทํางาน

หรือประสานงานรวมกัน  

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานประชากรศาสตร ท่ีเปนพนักงานชาวไทย ควรศึกษาวัฒนธรรมในการทํางาน

แบบญี่ปุน ใหมากขึ้น และนํามาปรับใชในการทํางานปจจุบัน เพ่ือลดโอกาสในการไมเขาใจกัน 

หรือเปดรับแนวความรูขั้นตอนวิธีการทํางานแบบญี่ปุน เชน การไคเซ็น (Kaizen) คือการ

ปรับปรุงงานของตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

 2. ดานบรรยากาศในการทํางาน ประกอบดวย ลักษณะการทํางาน, ชองทางในการ

ติดตอส่ือสาร และอุปสรรคในการทํางานระหวางพนักงานชาวไทยกับหัวหนางานชาวญ่ีปุน 
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ผูบริหารระดับหัวหนางานท้ังชาวไทยและชาวญี่ปุน ควรปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดังนี ้

  2.1 ลักษณะการทํางาน ควรเนนเรื่องการทํางานเปนทีม หากพนักงานหรือ

สมาชิกในกลุมมีปญหา หรือติดขัดในจุดใด ก็จะสามารถปรึกษาคนในทีมไดโดยทันที 

  2.2 ชองทางในการติดตอส่ือสาร ควรจัดใหมีการประชุมภายในแผนกหรือ

ภายในฝาย เพ่ือพูดคุยกันไดโดยตรงระหวางพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญี่ปุน อยางนอย

อาทิตยละครั้ง เพ่ือเปนการเพ่ิมปฏิสัมพันธระหวางกัน และเขาใจในส่ิงท่ีไดรับมอบหมาย

ไดมากขึ้น 

  2.3 ลดอุปสรรคในการทํางาน โดยการปรับปรุงการประสานงาน สามารถ

วิเคราะหประเมินผล ระหวางพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญ่ีปุนใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ขยายขอบเขตการศึกษา ไปยังผูบริหารระดับหัวหนางานชาวญี่ปุน เพ่ือท่ีจะไดขอมูล

ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถนําผลมาวิเคราะห พัฒนา แกไขปญหาในดานของ

ความแตกตางทางวัฒนธรรมภายในองคกรไดตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

 2. ทําการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวาจะเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการทํางานภายใน

องคกร 
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงทีท่ํางาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE BUYING DECISION OF ASIA’S COSMETICS BY                      

WOMEN WHO WORK AT PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK CASE STUDY. 

ขวัญจริา บุรพเจตนา*   รณิษฐา รอดสมบุญ*  วราภรณ พิพัฒนพัลลภ* 

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวน

บุคคลในเพศหญิงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชีย (2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชีย ของ

ผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูหญิงท่ีทํางานในบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานครสุมตัวอยางจํานวน 400 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ 

คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิง

อนุมาน หาคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาครั้งนี้  กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนเพศหญิงและประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 23-27 ป คิดเปนรอยละ 32.50 สวนใหญมีสถานะภาพโสด 

คิดเปนรอยละ 73.00 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

56.30 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.30 โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีเกี่ยวกับ

อายุ , รายได และ ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีป

เอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

สวนปจจัยดานสถานะภาพไมเปนไปตามสมมติฐาน สําหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มี

เฉพาะดานผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดเทานั้นท่ีเปนไปตามสมมติฐาน กลาวคือดาน

ผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีป

เอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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คําสําคัญ: การตดัสินใจ, เครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชีย   

 

ABSTRACT 

 This study has objective to study influence of different demographic factors and 

relation of marketing mix with buying decision of Asia’s cosmetics by women who work at 

private companies in Bangkok from sample size 400 and data consist of percentage, mean, 

standard deviation, F-Test and MRA. Research results were as follows: 

 The results of this study showed that all were female and works at private companies 

were aged between 23-27 years, 32.50 percent are marital status Single 73.00 percent of the 

monthly income 10,001-20,000 Baht 56.30 percent have a bachelor’s degree level of 

education 76.30 percent. 

 Hypothesis testing revealed that the women who work at private companies in 

Bangkok with different age, average monthly income and level of education would have 

different in various purchasing decisions regarding Asia’s cosmetics. The findings also 

indicated that product and promotion had a correlation with the said. 

KEYWORDS : BUYING DECISION, ASIA’S COSMETICS 

 

บทนํา 

 ปจจุบันเครื่องสําอางนับวามีบทบาทในชีวิตประจําวันเปนอยางมากจะเห็นไดจากการ

ท่ีผูหญิงสวนใหญตองแตงหนาเปนประจําทุกเชาจนถือเปนส่ิงท่ีสําคัญจะขาดไมได จาก

พฤติกรรมของผูหญิงท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะผูหญิงใหความสําคัญกับการดูแลตัวเองใน

ดานความงาม จึงนับไดวาเครื่องสําอางมีความสําคัญอยางมากกับผูหญิง 

ตลาดเครื่องสําอางมีหลากหลายยี่หอมีท้ังเครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศไทยและผลิต

ในตางประเทศซ่ึงแขงขันกันจําหนาย ท้ังนี้เครื่องสําอางท่ีไดรับความนิยมในประเทศไทยไมแพ

เครื่องสําอางจากอเมริกาและยุโรป คือ เครื่องสําอางท่ีผลิตในประเทศเอเชีย คือ เครื่องสําอาง

เกาหลีและเครื่องสําอางญี่ปุน โดยมีจุดขายท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับผิวคนไทยมากกวา

เครื่องสําอางจากอเมริกาและยุโรป นอกจากนี้ราคาจําหนายท่ีไมแพง จึงเปนท่ีนิยมในกลุม

ลูกคาผูหญิง การท่ีธุรกิจเครื่องสําอางมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําใหผูประกอบการตอง

ปรับกลยุทธการตลาดในดานตางๆ เพ่ือเตรียมรับมือกับปจจัยเส่ียงท้ังในเรื่องภาวะเศรษฐกิจท่ี

สงผลใหผูบริโภคมีการปรับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง กลยุทธท่ีนํามาใชไดแก 

การสรางภาพลักษณของสินคาใหมีความโดดเดนอยางตอเนื่อง การออกผลิตภัณฑสูตรใหมๆท่ี
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มีความแตกตางจากสินคาท่ีวางจําหนาย การสรางความหลากหลายของสินคาเพ่ือขยายฐาน

การตลาดใหกวางยิ่งขึ้น การจัดการวางตําแหนงสินคาและการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายท่ี

ชัดเจนมากขึ้น การขยายชองทางการจัดจําหนาย การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เชน 

การโฆษณาผานส่ือใหมๆ และการลด แลก แจก แถม เปนตน กลยุทธตางๆ ท่ีนํามาใชในการ

แขงขันเพ่ือใหสามารถครองความเปนผูนําตลาดและเพ่ือชวงชิงสวนแบงทางการตลาด 

จากสาเหตุดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจวิจัยในเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในแงของ

ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชีย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนในการวางแผน และพัฒนา

กลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลในเพศหญิงสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสําอางที่ผลิตในเอเชีย 

2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอางที่ผลิตในเอเชีย ของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวยอายุ, สถานภาพ, รายไดตอเดือน และ ระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ีทํางาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวยผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการจัด

จําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตใน

เอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาการตัดสินใจซ้ือของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชน ท่ีมีตอเครื่องสําอางท่ีผลิตใน

เอเชีย ประกอบดวยตัวแปรตน และตัวแปรตาม ดังนี้ 

  1.1 ตัวแปรตน ไดแก    

   1.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย อายุ สถานะภาพ รายได และ 

ระดับการศึกษา 
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   1.1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบไปดวย 

ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) 

 1.2 ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง 

2. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรเพศหญิงท่ีทํางานในบริษัทเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือทราบถึงลักษณะของประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ี

ผลิตในเอเชีย 

2. เพ่ือทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

เครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชีย ของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เคร่ืองสําอาง หมายถึง วัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใช ทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ 

หรือ กระทําดวยวิธีอ่ืนใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เพ่ือความสวยงามหรือ สงเสริมให

เกิดความสวยงาม 

 2. เคร่ืองสําอางที่ผลิตในเอเชีย หมายถึง เครื่องสําอางท่ีผลิตขึ้นในทวีปเอเชียและตองมี

ตราสินคาอยูในทวีปเอเชีย 

 3. การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของสตรีท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. สวนประสมการตลาด (4Ps) หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสํา 

ปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด (4Ps) 

 

 

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง 

ของผูหญงิที่ทํางานบริษัทเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร 
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อางท่ีผลิตในเอเชีย ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัย 4 ประการ ดังตอไปนี้ 

  4.1 ผลิตภัณฑ (Products) หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีจะนําเสนอขายสู

ผูบริโภค 

  4.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคจะตองจาย

เพ่ือใหไดสินคานั้นๆ 

  4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางในการท่ีจะนําเสนอ

สินคาเสนอขายผูบริโภค 

  4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกระการในการสงเสริมและ

กระตุนใหผูบริโภคหันมาใชสินคาและผลิตภัณฑของกิจการ 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคิดดานประชากรศาสตร 

 ศิริพงศ พฤทธพันธ และ วันลอง ใจดี  (2548:73-74) ตัวแปรทางดานลักษณะ

ประชากรศาสตรท่ีสําคัญท่ีนิยมนํามาศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคลมีดังตอไปนี้ 

 1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายชินแสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความ

แตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ตลอดจนความ

ตองการตางๆ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว

ตางกันจึงสงผลใหพฤติกรรมของหญิงและชายตางกัน 

 2. อายุ (Age) โดยท่ัวไปบุคคลท่ีมีอายุตางกันมักมีความตองการในส่ิงตางๆแตกตางกัน 

ในประเด็นนี้ไดอธิบายวาอายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในดาน

ความคิดและพฤติกรรม นอกจากความแตกตางในดานความคิดแลว อายุยังเปนส่ิงกําหนดความ

แตกตางในเรื่องความยากงายในการจูงใจดวย โดยเม่ือคนมีอายุมากขึ้น โอกาสท่ีคนจะเปล่ียน

ใจหรือถูกชักจูงใจจะนอยลง 

 3. การศึกษา (Education)  นักวิชาการส่ือสารพบวา การศึกษาเปนตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ((พรทิพย วรกิจโภคาทร, 

2529:39) อางถึงใน ศศชนัญ ฉันทประทีป , 2547:15) 

 4. อาชีพ (Occupation) คนท่ีมีอาชีพตางกัน ยอมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ 

มีคานิยม ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ แตกตางกัน 

 5. รายได (Income) ตัวแปรรายไดจัดไดวาเปนตัวแปรสําคัญท่ีกําหนดฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังนั้น การศึกษาวิจัยท่ีใชแนวทฤษฎีประชากรศาสตร จึงมักมีตวั

แปรรายไดของบุคคลรวมอยูดวยเสมอ เนื่องจากรายไดของคนเปนเครื่องมือกําหนดความ

ตองการ ตลอดจนความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับส่ิงตางๆ และพฤติกรรมของคน 
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 โดยสรุปแลว แนวความคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวความคิดท่ีพยายามช้ีใหเห็น

ประเด็นความแตกตางในดานคุณสมบัติทางประชากรระหวางบุคคล ซ่ึงมีผลตอการแสดง

พฤติก รรมข องบุค คลท่ีแ ตกต า งกันอ อกไป  นั่นก็ คือ  ม องว า คนท่ี มี คุณสม บัติทา ง

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันก็มีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549:23 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps 

หมายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ

ของกลุมเปาหมาย ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 4 ประการคือ 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสรางความพึงพอใจแก

ลูกคาโดยการสนองความตองการ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมก็ได ผลิตภัณฑ

ประกอบดวยสินคา บริการ และความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลคา 

(Value) ในสายตาของลูกคา จึงทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดาย

ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

 ความแตกตางของผลิตภัณฑ, ความแตกตางทางการแขงขัน, สวนประกอบของ

ผลิตภัณฑ, การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ, การพัฒนาผลิตภัณฑ, สวนประสมผลิตภัณฑ และ

สายผลิตภัณฑ 

 2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา

ในการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ ถา

มูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคา

จะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ คือ การยอมรับของลูกคาในมูลคาผลิตภัณฑวาสูงหรือ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑนั้น, ตนทุนผลิตภัณฑรวมถึงคาใชจายท่ีเกี่ยวของ, การแขงขันในตลาด 

และปจจัยอ่ืนๆ เชน กลยุทธการตั้งราคาของคูแขงขัน สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ เปน

ตน 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ

ชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมการเคล่ือนยายผลิตภัณฑไปยังตลาด โดยสถาบัน

ท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมในการกระจาย

สินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เราสามารถแบง

องคประกอบหลักของการจัดจําหนายออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทาง

ผลิตภัณฑ และ/หรือกรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด โดยเริ่มตนจากแหลง
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ผลิต ผานผูขายไปสูผูซ้ือ ดังนั้นในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คน

กลาง และผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

  3.2 การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ

กับการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจาย

สินคาจึงประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาและการคลังสินคา (Storage 

and Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล

ผลิตภัณฑระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจ

ใชพนักงานขายทําการขายโดยตรง (Personal Selling) หรือใชส่ือเปนเครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสาร (Nonpersonal Selling)  

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 Stoner และ Freeman (1992) กลาววา การตัดสินใจ คือ การเลือกทางใดทางหนึ่งจาก

หลายๆ ทาง (a choice among alternative) นั่นเอง 

 Hynes และ Massie (1969) กลาววา การตัดสินใจ คือ การกระทําท่ีตัดสินใจเลือกเพ่ือ

บรรลุผลท่ีตั้งไว  

 Shackle (1961) กลาววา การตัดสินใจเปนเหตุการณสรางสรรคทางจิต ท่ีความรู 

ความคิด ความรูสึก และจินตนาการผสมผสานกันเพ่ือผลกระโยชนในทางปฏิบัติ  

     ความความหมายของ Simon (1947) กลาววา คือเปนขั้นตอนประการใดกระการหนึ่ง 

และในความเขาใจท่ัวไปก็มักจะคิดวาลําดับขั้นตอนนี้เองท่ีเปนเรื่องราวท้ังหมดในการตดัสินใจ 

ซ่ึงดูเหมือนวาเปนแนวความคิดท่ีมีมาตั้งแตสมัยของ Frederic W. Taylor (เกี่ยวกับเรื่องการ

จัดการตามหลักวิทยาศาสตร หรือ Scientific Problem Solving) ซ่ึงแนนอนวากระบวนการ

ตัดสินใจจะใชกระบวนการขั้นตอนการแกไขเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ Simon ยังกลาวไววา 

หนวยวิเคราะหท่ีเล็กท่ีสุดในองคการไมใชการตัดใจ แตเปนเหตุผลหรือฐานตางๆของการ

ตัดสินใจ Simon (1947) ไดเสนอความเห็นวามนุษยเปนคนท่ีมีเหตุผลและไมเหตุผลไปพรอมๆ 

กันในทางปฏิบัติมนุษยพยายามมีพฤติกรรมท่ีมีเหตุผล (intended rationality) ตามหลัก

เศรษฐศาสตรคือพยายามดูวาตนชอบอะไรมากนอยตางกันอยางไร พยายามหาทางเลือกและ

คาดการณผลของทางเลือกแตละทาง  

 อยางไรก็ตาม พอถึงท่ีสุดแลวมนุษยไมสามารถมีเหตุผลไดสมบูรณแบบ เพราะมี

ขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะดานจิตวิทยาสังคมของมนุษยเอง ทําใหการตัดสินใจอยางมี

เหตุผลเปนไปอยางจํากัด (limited rationality) และการตัดสินใจแบบมีเหตุผลนั้นเปนเรื่องใน

อุดมคติ หาไดยากในโลกความเปนจริง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลหมายถึง การท่ีผูตัดสินใจมี
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ระบบคานิยม ซ่ึงสามารถทําการประเมินผลแนวทางตางๆ ไดวาแนวทางใดท่ีจะสงผลอยางไร 

องคประกอบของการตัดสินใจแบบมีเหตุผลมากท่ีสุด ไดแก ผูตัดสินใจตองสามารถจัดลําดับ

ของเปาหมายตางๆท่ีตองการจะบรรลุไดวาเปาหมายใดสําคัญกวา ผูตัดสินใจตองรูแนวทาง

ปฏิบัติ ทุกแนวทางอยางถองแท แตละแนวทางจะสงผลอยางไรบางตอการบรรลุเปาหมาย และ

ผูตัดสินใจตองมีความรู และมีความสามารถในทางจิตวิทยาท่ีเลือกแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ดีท่ีสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการมากท่ีสุด 

            จากทฤษฏีและแนวความคิดของการตัดสินใจดังกลาวขางตน นักวิชาการไดจําแนก

วิธีการตัดสินใจเปน 2 รูปแบบ คือ 

 1. การตัดสินใจโดนใชสามัญสํานึก กลาวคือ เปนการตัดสินใจโดยไมมีหลักการหรือ

กฎเกณฑท่ีแนนอนตายตัว แตขึ้นอยูกับวิจารณญาณ หรือดุลยพินิจของผูตัดสินใจเอาเองวาอยาง

ใดจึงเหมาะสมหรือควรจะถูกตอง ดังนั้น ผลการตัดสินใจตามวิธีการนี้จึงแตกตางไปตาม

แนวคิดของผูท่ีตัดสินใจ 

 2. การตัดสินใจโดยใชเหตุผล หมายถึง การท่ีผูตัดสินใจมีระบบคานิยม ซ่ึงสามารถทํา

การประเมินผลแนวทางตางๆไดวาแนวทางใดจะสงผลอยางไร ซ่ึงในความเปนจริงนั้นSimon 

กลาววาผูตัดสินใจไมสามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผลท่ีสุดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะ

ทําใหเขาสามารถไดประโยชนสูงสุดดวย ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจเพียงแคทําใหเขาพอใจอยู

บางเทานั้น (พิทยา บวรวัฒนา, 2544:113) 

 กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ เปนลําดับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภค ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้  

 1. กระบวนการกอนการซ้ือ ประกอบไปดวยการรับรูปญหาและการคนหาขอมูล  

 2. กระบวนการในขณะทําการซ้ือ ประกอบไปดวยการประเมินผลทางเลือกและการ

ตัดสินใจซ้ือ 

 3. กระบวนการหลังการซ้ือ คือพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของสตรีตอเครื่องสําอางเกาหลี

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง ผลการศึกษาสวนใหญใช

เครื่องสําอางจากประเทศไทยมากท่ีสุด เครื่องสําอางเกาหลี เครื่องสําอางญี่ปุน เปนอันดับรอง

ถัดมา ท้ังนี้เนื่องจากกระแสการไหลบาของเกาหลีฟเวอร (K-pop) และกระแสวัฒนธรรมญ่ีปุน

ท่ีเขามามีบทบาทในประเทศไทยจึงทําใหอัตราการใชเครื่องสําอางจากเกาหลีและญี่ปุน

ใกลเคียงกับเครื่องสําอางจากประเทศไทย ประเภทของเครื่องสําอางท่ีกลุมตัวอยางนิยมใชมาก

ท่ีสุดคือ เครื่องสําอางประเภทตกแตงสีสัน (Make up) เลือกซ้ือเครื่องสําอางยี่หอ อีทูดี้ เฮาส 
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(Etude House) มากท่ีสุด โดยตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางดวยตนเอง ไดรับส่ือโฆษณาทาง

โทรทัศนมากท่ีสุดโดยใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก

ในการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอาง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลกับ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 

 ลลิลทิพย สิวะภิญโญ (2550) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง

ตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนบุคคลมี

ผลตอชนิดและส่ิงท่ีนึกถึงในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนา 

สวนระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอ เดือนจะมีผลตอสถานท่ีและยี่หอท่ีจะซ้ืออยางมี

นัยสําคัญ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ปจจัย

ดานวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ การเรียนรูการแตงหนาจากคนรอบขาง ปจจัยดานสังคม 

ความตองการเปน คนรุนใหม ทันสมัย ตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือนและจากสังคม ลวนมี

ผลตอการ ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนาสตรีในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ 

 อมลณัฐ พวงชาวนา และคณะ (2548) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผูชายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ซ่ึงเลือกใชเครื่องสําอางประเภททําความสะอาดหนาโฟมลางหนา

ย่ีหอ นีเวีย เหตุผลท่ีใชเครื่องสําอางเพ่ือบํารุงผิวหนาและลดปญหาเกี่ยวกับผิวหนา สวนใหญ

ซ้ือเครื่องสําอางจากหางสรรพสินคาและรับส่ือโฆษณาจากโทรทัศนมากท่ีสุด สวนใหญทําการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางดวยตนเอง ซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือเครื่องสําอางในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด กลุมเปาหมายสวนใหญเพ่ิงเริ่มทํางานมี

รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีความสามารถในการซ้ือเครื่องสําอางในยี่หอท่ีราคาไมแพง

นัก กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของสินคาและไดรับการรองรับมาตรฐาน

ความปลอดภัยเครื่องสําอางจากกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหา นคร 

โดยผูวิจัยใชสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และ 

ระดับการศึกษา ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Multiple Choice วิเคราะหคาความถ่ีและ

รอยละ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ 

ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน 

ประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุดไปจนถึงระดับท่ี 0 คือนอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน 

ประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 0 คือนอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดเปนเพศหญิงและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมีชวง

อายุระหวาง 23-27 ป คิดเปนรอยละ 32.50 สวนใหญมีสถานะภาพโสด คิดเปนรอยละ 73.00 

สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.30 สวนใหญมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.30  

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) จาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา

ต่ําสุดเทากับ 4.44 คาเฉล่ียเทากับ 8.49 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 ราคา (Price) มี

คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.38 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.26 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 4.25 

คาเฉล่ียเทากับ 8.62 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.10 การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 2.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.27 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.38 

 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงที่

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร  

  จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.50 

คาเฉล่ียเทากับ 8.36 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.21  
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สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) อายุ (2) สถานภาพ 

(3) รายได (4) ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตใน

เอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา 

F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดดังนี้ 

 1. อายุท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยมีคา 

Sig. เทากับ 0.03 

 2. สถานะภาพท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของ

ผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ผลไมเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว โดยมีคา Sig. เทากับ 0.61 

 3. รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิง

ท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยมี

คา Sig. เทากับ 0.02 

 4. ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชีย

ของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลเปนไปตามสมมติฐานท่ีตัง้

ไว โดยมีคา Sig. เทากบั 0.00 

 สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 

4P’s) ท่ีประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ

การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตใน

เอเชีย ของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.911 .397  7.327 .000 

product .378 .064 .355 5.898 .000 

price .047 .064 .049 .736 .462 

place -.003 .049 -.003 -.057 .954 

promotion .227 .050 .259 4.526 .000 

มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4P’s) ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี ้

Y = 2.911 + 0.378(Product) + 0.047(Price) + (-0.003)(Place) + 0.227(Promotion) 

 มีเฉพาะดานผลิตภัณฑ (Product) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) อายุ (2) สถานภาพ (3) รายได (4) 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน เม่ือพิจารณาพบวา มีเฉพาะดาน

สถานะภาพเทานั้นท่ีไมเปนไปตามสมมติฐาน กลาวคือ สถานะภาพท่ีแตกตางกันสงผลกับการ

ตัด สินใ จ ซ้ือเ ครื่ องสํ าอาง ท่ีผลิตใ นเอเ ชียของ ผูหญิง ท่ี ทํางา นในบ ริษัท เอ กชนใ น

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของดวงนภา ดอกนาค (2549) ท่ีกลาววา

คนท่ีโสดจะมีเวลาใหกับตัวเองมากกวาคนอ่ืนจึงทําใหมีเวลาท่ีจะไปหาซ้ือเครื่องสําอางได
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มากกวาบุคคลอ่ืน ท้ังนี้เพราะในปจจุบันขอจํากัดในดานเวลาสําหรับการซ้ือเครื่องสําอางลดนอยลง

ไป เนื่องจากในปจจุบันสามารถซ้ือเครื่องสําอางไดหลากหลายชองทาง เชน สามารถส่ังซ้ือไดทาง

โทรศัพท หรือทางชองทางออนไลนตาง  ๆซ่ึงมีความสะดวกและใชเวลาไมนาน ประกอบในปจจุบัน

ผูหญิงมีความตื่นตัวเกี่ยวกับกระการรักสุขภาพและความงามเพ่ิมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจากส่ือท่ี

มีความหลากหลายกวายุคสมัยเดิม 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ท่ีประกอบดวย

ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชีย ของผูหญิงท่ีทํางาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 พบวามีเฉพาะดานผลิตภัณฑ (Product) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว คือมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ี

ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร สวนดานราคา (Price) และชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียของผูหญิงท่ีทํางานบริษัทเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร อาจจะเปนเพราะเครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียเปนเครื่องสําอางท่ีราคาไมสูงมาก

เม่ือเทียบกับเครื่องสําอางจากอเมริกาหรือยุโรป ซ่ึงกลุมตัวอยางมีกําลังซ้ือ สามารถเขาถึงไดงาย 

ประกอบกับการแขงขันทางดานการตลาดท่ีทวีความรุนแรงขึ้นโดยยี่หอของเครื่องสําอางท่ีผลิตใน

เอเชียสวนใหญมีชองทางการจําหนายท่ีหลากหลายมากเกือบทุกยี่หอ ทําใหกลุมตัวอยางสามารถซ้ือ

ไดหลายชองทางตั้งแตรานสะดวกซ้ือใกลบานไปจนถึงหางสรรพสินคาขนาดใหญ อีกท้ังในปจจุบัน

การส่ังซ้ือสินคาออนไลนมีความสะดวกและนาเช่ือถือขึ้น สําหรับปจจัยดานผลิตภัณฑ เนื่องจาก

เครื่องสําอางท่ีผลิตในเอเชียมีราคาไมสูงมาก และซ้ือไดงาย ดังนั้นส่ิงท่ีกลุมตัวอยางคํานึงถึงคือ

คุณภาพของผลิตภัณฑเม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกันของยี่หออ่ืน รวมถึงการสงเสริม

การตลาดท่ีมีความนาสนใจและเปนประโยชน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนเฉพาะเพศหญิงเทานั้น ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรขยาย

ขอบเขตการวิจัยไปยังเพศอ่ืน  ๆดวยเพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น 

 2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุมตัวอยางในจังหวัดอ่ืนๆ รวมท้ังผูท่ีประกอบอาชีพ

อ่ืน  ๆนอกเหนือจากเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

 3. ในเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาด ยังมีประเด็นอ่ืนท่ีนาสนใจ จึงควรศึกษาในเรื่องของ

คานิยม ภาพลักษณ การรับรู ทัศนคติ ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางท่ีผลิตในทวีปเอเชีย

ดวย 
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ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการตดัสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม (LUXURY BRAND) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

CONSUMER SATISFACTION WITH THE DECISION TO LUXURY BAGS 

(LUXURY BRAND) IN BANGKOK. 

กัญจนรัชต  ฮอแสงชัย*   พิมพนารา  พันธเจาฝาย*  

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการ

เลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนม 2) เพ่ือสํารวจคานิยมการบริโภคสินคาแบรนดเนมท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม และ 3)พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม 

 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ทดสอบ

ความนาเช่ือถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 

ตัวอยาง  ไดผลการทดสอบความนาเช่ือถือเครื่องมือท่ี 0.977 วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบ

ความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD  

และทดสอบวิเคราะหความสัมพันธใช วิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติผล

การศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 25 

– 34 ป รองลงมา อายุ 45 – 54 ป สถานภาพโสด รองลงมา สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากสุด 

รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มากสุด รองลงมา ประกอบธุรกิจ

สวนตัว รายไดตอเดือนมากสุด 10,000 - 30,000 บาท มากสุด รองลงมารายได 30,001 - 50,000 บาท 

ตามลําดับ และปจจัยสวนประสมการตลาดมีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ในระดับมาก 

โดยสูงสุด ดานบุคลากร รองลงมา ดานผลิตภัณฑ,ดานราคา,ดานสงเสริมการตลาด และ ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และระดับปานกลาง คือ ดานลักษณะกายภาพ และ ดานการบริการ 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ตามลําดับผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน อยางมีนับ

สําคัญทางสถิติและ ปจจัยสวนประสมการตลาด  ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร 

และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มี

ผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดานลักษณะกายภาพ และ ดานราคา ตามลําดับ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผูบริโภค, การตัดสินใจซ้ือ, กระเปาแบรนดเนม (LUXURY 

BRAND)    

 

ABSTRACT 

 The study of consumer satisfaction with the decision to buy luxury bags of the 

population in Bangkok. The purpose is 1) to study the marketing mix towards buying bags 2) 

to explore the values of consumer brands that influence the decision to buy bags and 3) 

consumer behavior. In buying brand-name products. 

 Survey Methodology The study collected data from questionnaires. Sampling 

methods The sample population consisted of 400 samples tested reliability of the engine. 

Based on the concept of Akron BAC (Cronbach Alpha Formula), 30 samples have tested 

reliability analysis tool 0.977 Descriptive statistics were used to clarify the frequency, 

percentage, average and standard deviation. And analyze quantitative data Test the difference 

by using a T - test, F - Test Test average difference LSD and paired means test used to 

analyze the relationship. How multiple correlation coefficients (Multiple Regression 

Analysis) using variables selected by the selection trials (Enter Regression), which was 

statistically significant at 0.05 level process information from statistical computer program. 

 The study results showed that personal characteristics are more female than male. 

Most are between 25 - 34 years old, followed by 45-54 years, married, single, followed by a 

bachelor's degree, most minor less than a bachelor's degree. A career as most private 

companies into private business. Monthly income of up to 10000-30000 baht very minor 

revenue 30001-50000 baht, respectively, and the marketing mix has continued to buy bags to 

a large extent by top personnel into the product., pricing, promotion, marketing, and 

distribution channels. And the medium is the physical characteristics and services 

respectively hypothesis testing. Found that personal characteristics such as age, marital 
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status, level of education. Affect their decision to purchase bags difference is statistically 

significant and counting. Factors include the marketing mix of product, price, personnel, and 

physical characteristics. Affect their decision to purchase bags. The products have the most 

minor personnel and the physical price, respectively, with statistical significance. 

KEYWORDS : CONSUMER SATISFACTION, BUYING DECISION, LUXURY 

BAGS (LUXURY BRAND) 

 

บทนํา 

 ปจจุบันประชาชนไทยมีความเปนอยูท่ีดีขึ้นอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟน

ตัว และมีแนวโนมดีขึ้นเรื่อยๆ มีการจับจายใชสอยเพ่ือซ้ือสินคาฟุมเฟอยกันมากขึ้น ซ่ึงสินคา

ฟุมเฟอยหลายอยางเปนสินคาท่ีตองนําเขาจากตางประเทศ แบรนดเนมท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักไป

ท่ัวโลกมักมีราคาแพง โดยเจาของแบรนดตางใชกลยุทธในการสรางภาพลักษณะท่ีดี  ในดาน

คุณภาพ ราคา และการออกแบบท่ีทันสมัยตรงใจผูบริโภค สรางความภาคภูมิใจเม่ือไดใชสินคา

เหลานั้น และยังสราง ความแตกตางใหบุคลิกเฉพาะตัวของบุคคลอีกดวย ผูบริโภคสินคาเหลานี้

สวนใหญเปนกลุมลูกคาท่ีมีฐานะทางการเงินดี ขณะเดียวกันผูบริโภคท่ีอยูระดับลางลงมาซ่ึงมี

ฐานะทางการเงิน คอนขางต่ํา แตก็มีความตองการใชสินคา เชนกัน ทําใหคานิยมในการใช

สินคาแบรนดเนมจากตางประเทศมีมากขึ้น 

 การอุปโภคของสินคาแบรนดเนมไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากในศตวรรษท่ี 21  

แตเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนบริษัทท่ีจัดจําหนายสินคาประเภท ดังกลาวถือวายังมีอยูนอยราย 

คนในสังคมใหคุณคาในสินคาแบรนดเนม โดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวงแฟช่ัน จากขอมูลตั้งแต

อดีต ไมวาจะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ยุคสงครามโลกครั้งท่ีสองยุค

ประชาธิปไตยภิวัตน จนถึงยุคโลกาภิวัตนในปจจุบันมีแบรนดสินคาเกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงตวัเลขท่ี

เพ่ิมขึ้น ดังกลาวนี้เปนผลจากแรงผลักดัน ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจการคาใน

รูปแบบใหม การเพ่ิมขึ้น ของการจับจาย หรือแมกระท่ังการส่ือสารท่ีพัฒนาขึ้นก็เปนอีกหนึ่ง 

แรงผลักดันใหเกิดการขยายตัวดังกลาว โดยจะเห็นไดจากการแทรกตัวของแบรนดสินคาจาก

ญี่ปุนเขาไปในตลาดของประเทศแถบยุโรป หรือกรณีท่ีคนในภูมิภาคเอเชียช่ืนชอบแบรนดหรู

จากประเทศฝงยุโรปในขณะท่ีแบรนดหรูในยุโรปใชผาไหมจากประเทศจีน เปนวัตถุดิบในการ

ผลิต และผลของแรงผลักดันดังกลาวทําใหคนใน ภูมิภาคตางๆ ของโลกมีความคุนเคยกับสินคา 

 แบรนดระดับโลก แมในปจจุบันการแบงชนช้ันวรรณะ ทางสังคมจะคอยๆ เล่ือน

หายไป แตในสังคมยัง คงมีการแยกความแตกตางทางชนช้ัน โดยผูนําใน สังคม และบอยครั้งท่ี

ผูคนในสังคมท่ีมีสถานะทางการเงินดีมักจะตองการมีชีวิตท่ีฟุงเฟอ และอยากใหผูอ่ืนรับรูถึง
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ความม่ังคั่งของตนดวยเหตุนี้จึงไมแปลกใจวาทําไมผูคนถึงแสวงหาสินคาแบรนดเนม มาอยูใน

ครอบครองเพราะสินคา ดังกลาวสะทอนภาพเหลานั้น ออกมาไดเปนอยางดี  

 แมวาในตลาดสินคาแบรนดเนมจะมีผูคาอยูนอยราย เม่ือเทียบกับจํานวนผูคาใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ แตภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ก็มีมูลคาสูงหลายพันลานเหรียญสหรัฐ ท้ังยัง

มีบทบาทอยางเปนนัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลตอสังคมสมัยใหม โดย Chadha; 

& Husband ไดกลาวไววาการเปดกวางของตลาดสินคาแบรนดเนมเปนการเปดประตูของคน

ท่ัวไปให เขาถึงส่ิงท่ีไมเคยไดเขาถึงมากอน และสินคาแบรนดเนมก็มีใหเห็นไดอยางท่ัวไป 

แนวโนมของผูบริโภคคนไทยท่ีใชสินคาแบรนดเนมเพ่ือเสริมภาพลักษณ และสถานภาพ ทาง

สังคมมีแนวโนมสูงกวา คาเฉล่ียของเอเชีย ตั้งแตป 2550-2551 และเช่ือวาปนี้ คาเฉล่ีย ยังอยูใน

อันดับตนๆ แมวาภาพรวมเศรษฐกิจจะอยูในภาวะถดถอย แตกลุมผูบริโภคท่ีมีฐานะยังคงให

ความสําคัญกับการใชแบรนดเนม  คนไทยนิยมใชสังเกตไดจากการเห็นสุภาพสตรีมักจะ

สะพายแบรนดเนม 

 จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจทําการศึกษาวิจัยบุคลิกภาพและคานยิมท่ี

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคเพศหญิงในการเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนม เนื่องจาก

ผูวิจัยเล็งเห็นวา หากสามารถทราบบุคลิก ภาพของผูบริโภคการเขาถึงคานิยมและพฤติกรรม

ของผูบริโภคเกิดโอกาสทางการตลาดตอสินคาประเภทกระเปารวมท้ังกระเปาจากตางประเทศ

ได 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนม  

(Luxury Brand) ของท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือสํารวจคานิยมการบริโภคสินคาแบรนดเนมท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือก

ซ้ือสินคาแบรนดเนม (Luxury Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม (Luxury Brand) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตรซ่ึงประกอบดวยเพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับ

การศึกษา, รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพ ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม (Luxury Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 2. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการบริการ และดาน
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กายภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม (Luxury 

Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา บุคลิกภาพและคานิยม ท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก

ซ้ือกระเปาแบรนดเนม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร เปน

กลุมตัวอยางจากบุคคลทํางาน หรือนักศึกษา จํานวน 400 ชุด ในชวงเดือนมีนาคม ป 2558 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณตลาดในปจจุบันดานการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการ

เลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

- ความพึงพอใจท่ีซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

- ยี่หอกระเปาท่ีเลือกซ้ือ 

- ประเภทกระเปาและจํานวนครั้งท่ีซ้ือตอ 1 ป 

- ราคาท่ีซ้ือกระเปาตอ 1 ครั้ง 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือกระเปาเลียบ

แบบแบรนดเนม 

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

- อายุ 

- เพศ 

- อาชีพ 

- รายไดเฉล่ีย 

- สถานภาพ 

- การศึกษา 

ปจจัยสวนผสมทาง

การตลาด 

-ผลิตภัณฑ 

-ราคา 

-สถานท่ี 

-การสงเสริมการตลาด 
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 2. เพ่ือสามารถวิเคราะหปจจัยตางๆ อันไดแก 

  ปจจัยประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด เชน สินคา ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย รายการ

สงเสริมการขาย บุคลากร การบริการ และทางดานกายภาพ 

 3. เพ่ือเปนประโยชนตอผูประกอบการในการพัฒนาธุรกิจและตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ี

ตางกัน 

 4. เพ่ือสามารถนําขอมูลท่ีไดศึกษามาเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจเกี่ยวกับตลาดกลุม

สินคาแบรนดเนมนี้ในการศึกษาครั้งตอไปในอนาคต 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผูซ้ือสินคา

แบรนดเนม ในกลุมนักศึกษาปริญญาทุกระดับช้ัน และกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. สินคาแบรนดเนม หมายถึง สินคาตางประเทศท่ีมีราคาแพง ใชวัตถุดิบท่ีได

มาตรฐาน คุณภาพดี มีอายุการใชงานยาวนาน และมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก ซ่ึงมีอยูหลาย

ประเภท เชน เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เส้ือผา นาฬิกา เครื่องประดับ เปนตน 

 3. แบรนดเนม หมายถึง ช่ือของสินคาท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง 

 4. คานิยม หมายถึง ความนิยมชมชอบในการเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนม มีท้ังหมด 4 

ดาน ไดแก ดานการชอบเขาสังคม ดานความตองการประสบความสําเร็จ ดานการยึดถือใน

หลักการ และดานความทะเยอทะยาน 

 5. ประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายไดบุคคล และรายไดตอครอบครัว เปนตน 

 6. แนวโนมการเลือกซ้ือ หมายถึง แนวโนมในการเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนม ตอไป

ในอนาคตเกี่ยวกับการซ้ือ การบอกตอ การซ้ือเพ่ิม 

การทบทวนวรรณกรรม 

 1. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ได

กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ

ครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษาเหลานี้เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะ

ดานประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญและสถิติท่ีไดของประชากรท่ีชวยกําหนดตลาด

เปาหมาย และของปรมะ สตะเวทิน ไดกลาววา คนท่ีมีลักษณะ ประชากรศาสตรตางกันจะมี

ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน 
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 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของ เสรี วงษมณฑา ไดใหความหมายวา ทัศนคติ

คือ ความโนมเอียงของความรูสึกในทางท่ีชอบไมชอบตอส่ิงใดๆทัศนคติเกิดขึ้นหลังจากท่ีได

ประเมินขอเท็จจริงหรือเหตุการณตางๆ แลวทัศนคติเปนเรื่องทางอารมณของคน คนเรามักจะมี

ทัศนคติไมทางใดทางหนึ่งตอเรื่องลัทธิศาสนาพรรคการเมืองแฟช่ันเส้ือผา ประเภทของดนตรี

และอาหารเปนตน 

 3. ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการฟุมเฟอย สินคาฟุมเฟอย คือสินคาท่ีมีความยืดหยุน

ตอราคาสูง ตรงขามกับสินคาเปนท่ีมีความยืดหยุนตอราคาตอเนื่องจากเปนสินคาท่ีมีความ

จําเปนตอการดํารงซีวิต ของผูบริโภค เปนปจจัย4 ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตไมวาราคาจะ

แพงขึ้น เทาไหร ผูบริโภคก็ยังมีความจําเปนตองซ้ือ เชน อาหาร ยารักษาโรค เปนตน แตสา

หรับสินคาฟุมเฟอย ซ่ึงไดแก เส้ือผาแบรนดเนม กระเปาแบรนดเนม นาฬิกาขอมูล 

เครื่องสําอาง แวนตา เปนตน ปจจัยในการบริโภคจะขึ้นอยูกับฐานะและรายได 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยกําหนด

สุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชกระเปาแบรนดเนมในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผูจัยคิดขึ้นมาเอง จากนั้นนําแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนดไว แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนม  

 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจของพฤติกรรมผูบริโภคใน

การเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนม  

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 

 ผลการศึกษาขอมูลลักษณะสวนบุคคลจากกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา สวนใหญเปน

เพศหญิง มากกวาเพศชาย มีเพศหญิง จํานวน 220 คน คิดเปน รอยละ 55.00  และ เพศชาย 

จํานวน 180 คน คิดเปน รอยละ 45.00 สวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป จํานวน 134 คน คิด
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เปน รอยละ 33.50 รองลงมา อายุ 45 – 54 ป จํานวน 85 คน คิดเปน รอยละ 21.25 และ อายุ 35 – 

44 ป จํานวน 78 คน คิดเปน รอยละ 19.50 นอยสุด อายุ ตั้งแต 54 ป ขึ้นไป จํานวน 36 คน คิด

เปน รอยละ 9.00 สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 211 คน คิดเปน รอยละ 52.75 รองลงมา 

สมรส จํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ 31.50 และ หมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 63 คน คิด

เปน รอยละ 15.75 และสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 207 คน คิดเปน รอยละ 

51.75 รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 116 คน คิดเปน รอยละ 29.00 นอยสุด สูงกวา

ปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิดเปน รอยละ 19.25 และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มาก

สุด จํานวน 118 คน คิดเปน รอยละ 29.50 รองลงมา ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 109 คน คิด

เปน รอยละ 27.25 และ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 66 คน คิดเปน รอยละ 16.50 

นอยสุดรับจางท่ัวไป จํานวน 19 คน คิดเปน รอยละ 4.75 และมีรายไดตอเดือนมากสุด 10,000 - 

30,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปน รอยละ 42.25 รองลงมา รายได 30,001 - 50,000 บาท 

จํานวน 94 คน คิดเปน รอยละ 23.50 และ ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปน รอยละ 

20.50 นอยสุด มากกวา 50,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปน รอยละ 13.75 

 

สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

ในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.62 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.95 ในรายดาน ใหความสําคัญในระดับมาก จํานวน 5 ดาน โดยสูงสุด ดานบุคลากร 

มีคาเฉล่ีย 7.01 รองลงมา ดานผลิตภัณฑ  , ดานราคา, ดานสงเสริมการตลาด และ ดานชองทาง

การจัดจําหนาย และระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน คือ ดานลักษณะกายภาพ และ ดานการ

บริการ ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.95 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.95 โดยสูงสุดในมาตรฐานของสินคา รองลงมา คุณภาพของสินคา ดาน

ราคาใหความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.93 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.10 โดยสูงสุดในดาน

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา รองลงมาราคาเหมาะสมกับยี่หอแบรนดเนมสินคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.46 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.12 

โดยสูงสุดในดานสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา รานใกลบาน ดานสงเสริมการตลาด ให

ความสําคัญระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.72 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.02 โดยสูงสุดในดานการลดราคา 

รองลงมา การแจกของตัวอยาง ดานบุคลากร ใหความสําคัญระดับมาก มีคาเฉล่ีย 7.01 คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.90 โดยสูงสุดในดานการแตงกายของพนักงาน รองลงมา ความเปนมิตร

ตอลูกคา ดานการบริการ ใหความสําคัญระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 5.87 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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2.11 โดยสูงสุดในดานภาพรวมของการใหบริการโดยรวม รองลงมา พนักงานใหบริการโดยมี

ใบหนายิ้มแยม ดานลักษณะกายภาพ ใหความสําคัญระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 6.37 คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 2.41 โดยสูงสุดในดานการออกแบบภายในราน รองลงมา วัสดุท่ีใชตกแตงภายใน

ราน  

สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปา

แบรนดเนม แตกตางกัน 

 ตารางท่ี 3 ทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ การ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ การ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ T – Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบวา คา t –test = -1.657, sig. = 0.098 > 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ 

ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 

สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปา

แบรนดเนม แตกตางกัน 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ การ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบวา คา F – test = 6.905, Sig. = 0.000 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ 

ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน  

ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ 

กับ การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา มีคาเฉล่ียความ

แตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 

 1. กลุมผูบริโภคอายุ 25 – 34 ป จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม สูงกวา กลุม

ผูบริโภคอายุ 45 – 54 ป และ 54 ป ขึ้นไป 

 2. กลุมผูบริโภคอายุ 35 – 44 ป จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม สูงกวา กลุม

ผูบริโภคอายุ 45 – 54 ป และ 54 ป ขึ้นไป 
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 สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานสถานภาพสมรส มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานสถานภาพสมรส 

กับ การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 3.317, Sig. = 0.037 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

สถานภาพสมรส ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD  เปนรายดาน  

ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

สถานภาพสมรส กับ การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พบวา มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 1 คู ไดแก 

1) กลุมผูบริโภคสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุม

ผูบริโภคสถานภาพสมรส 

สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา 

กับ การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 2.400, Sig. = 0.092 > 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

ระดับการศึกษา ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ไมแตกตางกัน ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   

สมมติฐานยอย 1.5 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ กับ การ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบวา คา F – test = 4.976, Sig. = 0.000 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

อาชีพ ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD  เปนรายดาน  
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ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

อาชีพ กับ การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา มี

คาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 

1) กลุมผูบริโภคเปนนักศึกษา จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุม

ผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว 

2) กลุมผูบริโภคเปนรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบ

รนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว 

3) กลุมผูบริโภคเปนพนักงานบริษัทเอกชน จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว 

4) กลุมผูบริโภคเปนประกอบธุรกิจสวนตัวจะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

สูงกวา กลุมผูบริโภคมีอาชีพอิสระและรับจางท่ัวไป 

สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน 

กับ การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 22.213, Sig. = 0.000 < 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

รายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD  เปนรายดาน  

ผลวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปา

แบรนดเนม พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานราคาและดานการจัด

จําหนาย เทากับ 0.790 < 0.80 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีความเปนอิสระตอกันไมมี

ความสัมพันธกันมากไมมีการควบคุมตัวแปรใดๆ ไว จึงนํามาเขาโมเดลเพ่ืออธิบายการเลือกตัว

แปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาแบรนดเนม ใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ใช

วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา(Enter Regression)  

 ผลการวิเคราะหการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสม

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม พบวา มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระและตัวแปรตามระดับสูงมีคา R เทากับ 0.964 และ มีคา Adjusted R Square เทากับ 0.927 

อธิบายไดวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงตัวแปรตามหรือการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม รอยละ 92.70 โดยมีคา F-statistics เทากับ 727.239 และคา Sig. 
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F. Change  เทากับ 0.000 < 0.05 หรือกลาวไดวามีตัวแปรอิสระหรือปจจัยสวนประสม

การตลาดมีอิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงตัวแปรตามการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  ซ่ึงแสดงวา ตัวแปรอิสระบางตัวสามารถอธิบายตัวแปรตนได   

 ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือน พบวา มีคาของ Durbin-Watson เทากับ 1.568 > 1.5 

แสดงวามีความคลาดเคล่ือนท่ีเปนอิสระตอกันในระดับสูงไมมีปญหาสหสัมพันธในตัวแปร 

(Autocorrelation) ระหวางปจจัยจึงสามารถสรางสมการพยากรณเชิงเสนตรงได โดยใชการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธพหุคูณปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

ดังตารางท่ี 15 

ตาราง แสดงผลคาสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 

  
B 

Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.276 0.117  2.360 0.019   

ดานผลิตภัณฑ 0.396 0.050 0.378 7.967 0.000* 0.281 9.338 

ดานราคา 0.143 0.037 0.147 3.880 0.000* 0.327 7.861 

ดานชองทางการจัดจําหนาย -0.004 0.042 -0.004 -0.084 0.933 0.396 9.389 

ดานสงเสริมการตลาด -0.013 0.044 -0.013 -0.293 0.770 0.295 9.512 

ดานบุคลากร 0.306 0.037 0.286 8.159 0.000* 0.249 6.733 

ดานการบริการ 0.005 0.029 0.005 0.162 0.871 0.205 4.889 

ดานลักษณะกายภาพ 0.184 0.032 0.217 5.652 0.000* 0.223 8.109 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 

 ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม พบวา มีคา Tolerance ระหวาง 0.205 – 0.396 > 0.10  และ คา 

VIF (Variance Inflation Factor) ระหวาง 4.889 – 9.512 < 10.0 จึงไมเกิดปญหาสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 
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 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบ

รนดเนม พบวา คาคงท่ี 0.276 คาความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.117 โดยมีคา t – test = 2.360, sig. 

= 0.019 โดยผลการวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได

นําเสนอตัวแปรอิสระหรือปจจัยสวนประสมการตลาด มีคา Sig. < 0.05  จํานวน 4 ดาน ไดแก 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สรุปผลรายดาน ไดดังนี้  

 ดานผลิตภัณฑ พบวา คา t. = 7.967, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.378 กลาวไดวา 

ปจจัยสวนประสมการตลาดกระเปาแบรนดแนม ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอ

การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม โดยการเปล่ียนแปลง ดานผลิตภัณฑ เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวย

มาตรฐาน จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.378 หนวย

มาตรฐาน  

 ดานราคา พบวา คา t. = 3.880, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.147 กลาวไดวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดกระเปาแบรนดแนม ดานราคา มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจ

ซ้ือกระเปาแบรนดเนม โดยการเปล่ียนแปลง ดานราคา เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.147 หนวยมาตรฐาน  

 ดานบุคลากร พบวา คา t. = 8.159, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.286 กลาวไดวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดกระเปาแบรนดแนม ดานบุคลากร มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม โดยการเปล่ียนแปลง ดานบุคลากร เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวย

มาตรฐาน จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.286 หนวย

มาตรฐาน  

 ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา คา t. = 5.652, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.217 กลาว

ไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดกระเปาแบรนดแนม ดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลใน

ทิศทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม โดยการเปล่ียนแปลง ดานลักษณะทาง

กายภาพ เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.217 หนวยมาตรฐาน  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปา

แบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดานลักษณะกายภาพ และ 

ดานราคา ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
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 1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 25 – 34 ป รอยละ 33.50 รองลงมา อายุ 45 – 54 ป สถานภาพโสด รอยละ 52.75 

รองลงมา สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากสุด รอยละ 51.75 รองลงมา ต่ํากวาปริญญา

ตรี และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มากสุด รอยละ 29.50 รองลงมา ประกอบธุรกิจ

สวนตัว รายไดตอเดือนมากสุด 10,000 - 30,000 บาท มากสุด รอยละ 42.25 รองลงมารายได 

30,001 - 50,000 บาท ตามลําดับ  

 2. ปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา มีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.62 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.95 โดยสูงสุด ดานบุคลากร มีคาเฉล่ีย 7.01 

รองลงมา ดานผลิตภัณฑ,ดานราคา,ดานสงเสริมการตลาด และ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

และระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน คือ ดานลักษณะกายภาพ และ ดานการบริการ ตามลําดับ 

โดยผลการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญสูงสุดในมาตรฐานของสินคา ดานราคา

ใหความสําคญัสูงสุดในดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ใหความสําคัญสูงสุดในดานสะดวกตอการเดินทาง ดานสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญสูงสุด

ในดานการลดราคา ดานบุคลากร ใหความสําคัญสูงสุดดานการแตงกายของพนักงาน ดานการ

บริการ ใหความสําคัญสูงสุดดานภาพรวมของการใหบริการโดยรวม ดานลักษณะกายภาพ ให

ความสําคัญสูงสุดดานการออกแบบภายในราน  

 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน อยาง

มีนับสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 

  3.1 ดานเพศ ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ไมแตกตาง

กัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  3.2 ดานอายุ ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุม

ผูบริโภคอายุ 25 – 34 ป จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม สูงกวา กลุมผูบริโภคอายุ 45 – 

54 ป และ 54 ป ขึ้นไป และ2) กลุมผูบริโภคอายุ 35 – 44 ป จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนด

เนม สูงกวา กลุมผูบริโภคอายุ 45 – 54 ป และ 54 ป ขึ้นไป 

  3.3 ดานสถานภาพสมรส ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนด

เนม แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 1 คู 

ไดแก 1) กลุมผูบริโภคสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุม

ผูบริโภคสถานภาพสมรส 
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  3.4 ดานระดับการศึกษา ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   

  3.5 ดานอาชีพ ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตาง

กัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 1)  กลุม

ผูบริโภคเปนนักศึกษา จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบ

ธุรกิจสวนตัว 2)  กลุมผูบริโภคเปนรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว 3)  กลุมผูบริโภคพนักงาน

บริษัทเอกชนมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว 

และ 4) กลุมผูบริโภคเปนประกอบธุรกิจสวนตัวจะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม สูง

กวา กลุมผูบริโภคอาชีพอิสระและรับจางท่ัวไป 

  3.6 ดานรายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม 

แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 1)  

กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ต่ํา

กวา กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท,30,001 - 50,000 บาท และมากกวา 

50,000 บาท 2) กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปา

แบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท และมากกวา 50,000 

บาท 3) กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท จะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนด

เนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท 

 4. ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปา

แบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดานลักษณะกายภาพ และ 

ดานราคา ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผล

ตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม ไดรอยละ 92.70 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบ

รนดเนม ในระดับมาก โดยสูงสุด ดานบุคลากร รองลงมา ดานผลิตภัณฑ,ดานราคา,ดาน

สงเสริมการตลาด และ ดานชองทางการจัดจําหนาย และระดับปานกลาง คือ ดานลักษณะ

กายภาพ และ ดานการบริการ ตามลําดับ และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสม

การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดาน

ลักษณะกายภาพ และ ดานราคา ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาดังกลาว 
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สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคกับกลยุทธการตลาด ของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 

13-14) ท่ีกลาววาสวนประสมทางการตลาดเปนกลยุทธการตลาดท่ีทําการคัดเลือกตลาด

เปาหมายการตั้งวัตถุประสงคและพัฒนาสวนประสมทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาเปาหมายหรือเปนกุญแจท่ีจะนําไปสูความสําเร็จก็คือตองทําความเขาใจ

พฤติกรรมผูบริโภค 

 2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิด พฤติกรรมของผูซ้ือหรือผูบริโภคของ  เสรี วงษ

มณฑา  (2542 : 32-37) ท่ีกลาววา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลให

พฤติกรรมการบริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดลอมและ

เศรษฐกิจเปนตน ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูซ้ือท่ีไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ  ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูมีสถานภาพทางสังคม

และเศรษฐกิจท่ีดีจะมีการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมไดสูงกวาผูมีสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจต่ํากวา อีกท้ังผูท่ีมีรายไดสูงขึ้นหรือระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น มากเทาใดจะสงผลใหมี

การตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมไดแตกตางกันมากยิ่งขึ้นรวมท้ัง สถานภาพ อายุ ท่ีแตกตาง

กันจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมแตกตางกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนม สูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญการเลือกสินคากระเปาแบรนด

เนม มาตรฐานและคุณภาพของสินคา การนําเสนอรูปแบบของสินคาท่ีมีความหลากหลายและ

ช่ือเสียงของยี่หอของสินคา ตลอดจนควรนําสินคาท่ีมีการใชวัสดุท่ีดี มีคุณภาพสูง และไดรับ

มาตรฐานในการผลิตท่ีดี มีการตัดเย็บท่ีประณีตมีการออกแบบ มีสไตลท่ีโดดเดนมีเอกลักษณ

เพ่ือเปนการจูงใจและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบรนดเนมในผูบริโภค  

 2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบ

รนดเนม ในระดับมาก ดังนั้นควรใหความสําคัญท่ีจะส่ือสารและประชาสัมพันธใหขอมูล

เพ่ือใหเกิดการรับรูในตัวสินคากระเปาแบรนดเนมโดยการแสดงใหเห็นจุดเดนของสินคาวาได

มาตรฐานและท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การทดลองใหกลุมเปาหมายเห็นจริงวา สินคากระเปากระเปาแบ

รนดเนมมีคุณภาพจริง เชน การสาธิตหรือใหกลุมเปาหมายไดทดลองใช เพ่ือเปล่ียนทัศนคติ

ของกลุมเปาหมาย ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมการซ้ือสินคากระเปากระเปาแบ

รนดเนม 
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 3. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจซ้ือกระเปาแบ

รนดเนม ดังนั้นควรทําการตลาดเฉพาะกลุม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความตองการซ้ือใน

กลุมเปาหมายและควรใหความสําคัญกับเพ่ิมความเปนเอกลักษณใหกับสินคากระเปาแบรนด

เนม หรือการทําใหบุคลิกภาพของตัวสินคา มีลักษณะเฉพาะเปนตัวของตัวเอง ควรทําใหการ

จายเงินของลูกคาในแตละครั้งเพ่ือซ้ือความพิเศษเฉพาะท่ีมีในสินคากระเปาแบรนดเนม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ

กระเปาแบรนดเนมของผูบริโภค จําแนกตามยี่หอหรือตราสินคากระเปาแบรนดเนม เพ่ือ

รับทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคากระเปาแบรนดเนมของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

แตละยี่หอสินคากระเปาแบรนดวามีความแตกตางกันอยางไร 

 2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นตอการกระเปาแบรนดเนม

ของผูบริโภค เพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาธุรกิจการจําหนายสินคา

กระเปาแบรนดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

THE COMPONENT FACTORS OF THE SATISFACTION ON THE DECISIONS TO 

PURCHASE FROZEN FISHES IN BANGKOK 

ณริศดา  มหัทธโนทัย*   ณัฏฐ  เกียรตกิองไชย*  

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

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคในการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากร 

ศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือ

ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลา

แชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ซ้ือปลาแชแข็ง ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนแบบประชากรนับไมไดจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิคเราะหขอมูลโดยเชิงสถิติเชิงพรรณในการแจกแจง 

ความถ่ี คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช

สถิติเชิงอนุมาน หาคา t-test (independent t-test) คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) คาถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regressoin Analysis) 

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.5 มีอายุ

ระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 37.3 มีสถานภาพ โสด คิดเปนรอยละ 61 สวนใหญมีการศึกษา

อยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.3 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 

29 และมีรายได 15,000-30,000 คิดเปนรอยละ 45.8 

 ผลการทดสอบสมตติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน ดานอายุ มี

ผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกันซ่ึงไป

เปนไปตามสมมติฐานและแนวคิดท่ีวางไว สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ชอง

การการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

ปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, การเลือกซ้ือปลาแชแข็ง    

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study were (1) to studydemographicfactors for the 

satisfactions on the decisions to purchase frozen fishes in Bangkok (2) to study the 

component factors related to the satisfactions on the decisions to purchase frozen fishes in 

Bangkok. 

 The samples used in this study were 400 uncountable consumers who bought the 

frozen fishes in Bangkok. The questionnaire was used as tool in data collection and analyzed 

by descriptive statistics for frequency, percentage, maximum value, minimum value, standard 

deviation, hypothesis test by inferential statistics, independent t-test, F-test, one-way 

ANOVA and multiple regression analysis. 

 The results found that the most samples were male, in range of age of 20-29, single, 

graduated in bachelor degree, staffs of private company and obtained salary of 15,000-30,000 

Baht with percentage of 50.5, 37.3, 61, 47.3, 29 and 45.8 respectively. 

 The hypothesis test results found that the different demographicfactors of age had 

influenced to the decisions to purchase frozen fishes in Bangkok differently regarding to the 

defined hypothesis and concept. The component factors of marketing (4P’s), the distribution 

channels and promotion were related to the satisfactions on the decisions to purchase frozen 

fishes in Bangkok statistically significant at level of 0.05. 

KEYWORDS : MARKETING MIX, SATISFACTION, BUYING FROZEN FISH 

 

บทนํา 

 อาหารนับเปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกๆ คนไมวาคุณจะเปน

คนสัญชาติไหน ศาสนาใดก็ตาม ตางก็ไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงไมทานอาหารไปไดเลย เพ่ือให

มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูตอไปได ดังนั้นอาหารจึงเริ่มกลายมาเปนปจจัยท่ีมีมูลคามาก

ขึ้นหลังจากโลกไดพัฒนาขึ้นอาหารไมใชการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนอยางเดียวอาหารได

แปรสภาพเปนอุตสาหกรรมอาหารอาหารก็กลายเปนเรื่องของการคามากกวาเรื่องของการ

ประทังชีวิตเพียงอยางเดียวซ่ึงในปจจุบันอาหารก็มีหลากหลายรูปแบบ 

ในปจจุบันผูคนเริ่มพ่ึงพาอาหารแชแข็งมากขึ้นเพราะกระแสโลกาภิวัตนท่ีผูคนตางก็

ตองการความเรงรีบ อยากท่ีจะไดอะไรท่ีมันงายๆ เร็วๆ ดวยกันท้ังนั้น ผูคนในสังคมเมืองจึงหัน

ท่ีจะมาซ้ือของกิน ของใชตามหางสรรพสินคากันมากขึ้น มากกวาท่ีจะไปเดินจับจายใชสอยใน



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

852 

 

ตลาดเหมือนแตกอนมาก เพราะไดรับความสะดวก สบาย รวดเร็ว แถมอากาศก็ไมรอนอีกดวย 

ผนวกกับกระแสรักสุขภาพก็เปนอะไรท่ีมาแรงมากๆ เชนกัน 

 ดวยเหตุนี้ เองจึงทําใหปลาทะเลแชแข็งไดรับความนิยมท้ังในกลุมคนไทยและ

ชาวตางชาติขึ้นอยางมาก เนื่องจากปลาทะเลแชแข็งนั้นหาซ้ือไปบริโภคไดงาย นําไปประกอบ

อาหารก็งายดายเนื่องจากผูผลิตไดแปรรูปใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคไวท้ังหมด

อยูแลว มีขายตลอด 24 ช่ัวโมง มีประโยชนตอรางกายมากมาย เปนเนื้อสัตวประเภทเดียวท่ียอย

งายมากจึงทําใหบริโภคไดมากแตไมอวน มีความสดเหมือนปลาสดท่ัวไป และคุณประโยชน

อ่ืนๆ อีกมากมาย  

 ดังนั้นจึงทําใหปจจุบันตลาดปลาแชแข็งจึงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องและเปน

ตลาดอาหารท่ีนาจับตามองเปนอยางมากเพราะปลาแชแข็งสามารถตอบสนองความ

สะดวกสบายในการรับประทานอาหารไดอยางครบถวนโดยยังคงรสชาติเดิมของอาหารไวและ

ไมทําใหเสียคุณคาทางโภชนาการโดยกรรมวิธีผลิตอีกดวย 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของปลาแชแข็งและเปนเหตุจูงใจในการท่ีจะ

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัด สินใจเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือ

ผูประกอบการธุรกิจปลาแชแข็งจะไดนําไปปรับปรุงและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑให

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและแขงขันกับคูแขงไดตอไป ดั่งสุภาษิตท่ีวา “รูเขารู

เรา….รบรอยครั้ง….ชนะรอยครั้ง” นั่นเอง 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช

แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพรายไดและอาชีพ

ท่ีแต กต า งกั นมีผ ลตอ ระ ดับค วาม พึง พอใ จใน กา รเ ลื อก ซ้ื อป ลาแ ชแข็ งใ นจั ง หวั ด

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

ปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตทางดานประชากรศาสตรการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาประชากรในจังหวัด

นนทบุรีท่ีมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป 
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 2. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรท่ีสําคัญคือ 

  2.1 ตัวแปรอิสระในท่ีนี้จะประกอบดวย 

   2.1.1 ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร 

    1. เพศ 

    2. อายุ 

    3. ระดับการศึกษา 

    4. สถานภาพ 

    5. รายได 

    6. อาชีพ 

   2.1.2 ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

    1. ผลิตภัณฑ 

    2. ราคา 

    3. ชองทางการจัดจําหนาย 

    4. การสงเสริมทางการตลาด 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. เพศ อาย ุ

2. สถานภาพ 

3. ระดับการศึกษา 

4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

5. อาชีพ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่

สงผลตอความพึงพอใจ 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

 

 

 

 

การเลอืกซ้ือปลาแชแขง็ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือนําผลการวิจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครใหเกิดประโยชนในการทําการตลาดใหตรงกับ

กลุมเปาหมายของประชากร 

 2. ทํ าเ พ่ือนํ าผลวิจัยด านปจจัยด านสวนประสมทางด านการตลาด(4P’S)ท่ี มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครนํามาใช

ประโยชนในการวางแผนปรับกลยุทธทางการตลาดการกําหนดรูปแบบตัวสินคาราคาทําเลและ

การสงเสริมการจําหนายรวมถึงการส่ือสารทางดานการตลาดใหบรรลุวัตถุประสงคของ

กิจกรรมทางดานการตลาดในอนาคตตอไป 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ปลาแชแข็ง หมายถึง ปลาท่ีไดผานการลดอุณหภูมิลงโดยการแชแข็งจากเครื่องทํา

ความเย็นหรือเขาเครื่องฟรีสเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไวไดนานยิ่งขึ้น โดยถานําปลาไปแชแข็ง

ไวท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ก็จะสามารถเก็บปลานั้นไดนานถึง18 เดือน เปนตน 

 2. การสงเสริมทางการตลาด หมายถึง การสงเสริมการขายเพ่ือท่ีจะกระตุนการซ้ือ

ผลิตภัณฑใหไดหรือใหมากขึ้น 

 3. พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการ การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ีจะเกิด

ตอการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง 

 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของบุคคลความพึงพอใจอาจ

เกิดไดจากความชอบโดยสวนตัวของบุคคลเปนความรูสึกของบุคคลซ่ึงเม่ือบุคคลนั้นไดรบัส่ิงท่ี

ตองการ 

 5. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบริโภคชาวไทยท่ีเลือกซ้ือปลาแชแข็ง 

ซ่ึงปจจุบันพํานักอาศัยอยูภายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีตางๆ 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูซ้ือ 

 ทางเศรษฐศาสตรมีความเช่ือวาผูซ้ือมีความตองการในการการซ้ือสินคาและบริการ

อยางหลากหลายแตเนื่องจากผูซ้ือมีขีดจากัดทางดานทรัพยากรท่ีตนเองมีอยูดังนั้นผูซ้ือจึงมีการ
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จัดอันดับความสาคัญของสินคาหรือบริการท่ีตองการซ้ือแตกตางกันออกไปโดยตั้งอยูบน

พ้ืนฐานการไดรับประโยชนสูงสุดท่ีตนเองไดรับ (กุลินกานต ศิริบัญชาชัย, 2550)  

 พฤติกรรมผูซ้ือหมายถึงการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวของกับการ

จัดหาใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการรวมท้ังกระบวนการตัดสินใจท่ีมีมาอยูกอนแลวซ่ึงมีสวนใน

การกาหนดการกระทําเปนอยางมาก 

 การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูซ้ือ (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง

วา S-R Theory (Kotler, Philip and Armstrong, Gray, 1996 อางถึงในศิริวรรณเสรีรัตนและ

คณะ, 2541) เปนการศึกษาเหตุจูงใจท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการโดยมีจุดเริ่มตนจาก

แรงกระตุนท่ีผานเขาไปในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกลองดาสงผลใหเกิดความ

ตองการและนาไปสูการตอบสนองดังแสดงในรูปท่ี 1  

 รูปที่ 1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูซ้ือ 

 

Stimulus   Buyer’s black box  Response 

 

 

 

โมเดลพฤติกรรมผูซ้ือประกอบดวย 

 1. ส่ิงกระตุน (Stimulus)  

 ส่ิงกระตุนเปนเหตุจูงใจทางดานจิตวิทยาโดยสามารถเกิดไดจากจากท้ังภายนอกและ

ภายในรางกายสาหรับการศึกษานี้จะสนใจส่ิงกระตุนภายนอกเนื่องจากตองการศึกษาวาผูซ้ือ

ตองการสินคานั้นเพราะปจจัยใดเพราะส่ิงกระตนภายนอกเปนการจูงใจผูซ้ือโดยการใชเหตุผล

ประกอบดวย 2 สวนคือ 

 1.1 ส่ิงกระตุนทางดานการตลาด (Marketing Stimuli)  

เปนส่ิงกระตนท่ีสามารถควบคุมไดมีสวนเกี่ยวของกับทางดานการตลาด 4 ปจจัยท่ีตองนามา

พิจารณาตามความตองการของตลาดโดยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 

 - ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ส่ิงท่ีสามารถนําไปเสนอขายในตลาดเพ่ือใหผูซ้ือเกิด

ความตองการครอบครองใชหรือเพ่ือซ้ือผลิตภัณฑสามารถเปนไดท้ังสินคาและบริการ

สัญลักษณการบรรจุหีบหอ 

 -  ปจจัยดานราคาคือมูลคาของสินคา (Price) หรือบริการท่ีสามารถแสดงออกมาไดใน

รูปแบบของตัวเงินในการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับตลาดจะตองมีการพิจารณาปจจัยหลายๆ 

ดานเชนปฏิกิริยาของผูซ้ือการกําหนดราคาสามารถทําไดดังนี้ 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด

และส่ิงกระตุนอื่นๆ 

กลองดํา หรือความรูสึกนึก

คิดของผซ้ือ 

การตอบสนองของผูซ้ือ 
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 1) การกําหนดราคาขายต่ํากวาราคาตลาด 

 2) การกําหนดราคาขายสูงกวาราคาตลาด 

 3) การกําหนดราคาขายเทากับราคาตลาด 

 - ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือ การนําเอาสินคาหรือบริการ

ออกสูตลาดโดยพิจารณาท้ังสถานท่ีและกระบวนการวิธีในการขนสงประเภทของตัวกลางท่ี

นําไปจําหนายสวนประกอบในการจําหนายประกอบดวย 

 1) ชองทางการจัดจําหนายคือกลุมบุคคลหรือสถาบันท่ีมีหนาท่ีนําสินคาหรือบริการ

ออกไปสูผูซ้ือ 

 2) การกระจายตัวสินคาคือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายสินคาหรือบริการไปสู

สถานท่ีท่ีตองการสินคาไดในเวลาท่ีถูกตอง 

 - การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือสารระหวางผูซ้ือกับผูจําหนาย 

เกี่ยวกับสินคาและบริการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารหรือเพ่ือสรางทัศนคติในการซ้ือ

สินคาและบริการสามารถทําได 4 แบบคือ 

 1) การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) เปนการส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหนากับผู

ซ้ือโดยใชพนักงานขาย 

 2) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอส่ือสารโดยไมใชบุคคลแตใชการติดตอ

ผานส่ือตางๆแทนเชนวิทยุหนังสือพิมพโทรทัศนปายโฆษณา 

 3) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีมีนอกเหนือจาก

การขายโดยใชบุคคลการโฆษณาและการประชาสัมพันธท่ีชวยกระตุนการซ้ือ 

 4) การใชขาวสารประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใชขาวสารเพ่ือ

เปนตัวชวยในการเสนอขายสินคาและบริการสวนการประชาสัมพันธเปนปรับทัศนคติของ

ประชาชนใหเปนไปในทางท่ีด ี

 1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ 

เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูซ้ือท่ีเกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจซ่ึงอยูภายนอกองคกรและ

ผูผลิตไมสามารถควบคุมไดส่ิงกระตุนเหลานี้คือรายไดของผูซ้ือเทคโนโลยีกฎหมายและ

วัฒนธรรม 

 2. กลองดําหรือความรูสึกผูซ้ือ 

 เปนความรูสึกของผูซ้ือเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตไมสามารถทราบไดทําใหตอง

พยายามคนหาลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพล

จากปจจัยหลากหลายท้ังทางดานวัฒนธรรม (Culture Factor) ปจจัยดานสังคม(Social Factor) 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) 
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นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑในการตัดสินใจโดยมีผลจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม

สังคมลักษณะสวนบุคคลและลักษณทางจิตวิทยาปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลท่ีสําคัญท่ีนักการตลาด

มักจะนํามาพิจารณาเพ่ือนําไปกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจหรือปรับปรุงผลิตภัณฑการตัง้

ราคาชองทางในการจัดจําหนายกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือผูซ้ือจะมีรูปแบบหรือ

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือท่ียากงายแตกตางกันไปท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาและ

สภาวการณในขณะตัดสินใจซ้ือวิธีการตัดสินซ้ือของผูซ้ือแตละครั้งการซ้ือเปนกระบวนการซ้ือ

ประกอบดวยกิจกรรมหลายอยางแตเม่ือพูดถึงการซ้ือคนมักนึกถึงการตัดสินใจซ้ือซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของการซ้ือเทานั้นกระบวรการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือประกอบดวยขั้นตอนคือ 

 - ความรูสึกความตองการ 

 - พฤติกรรมกอนการซ้ือ 

 - การตัดสินใจซ้ือ 

 - พฤติกรรมการใช 

 - ความรูสึกหลังการซ้ือ 

 3. การตอบสนองของผูซ้ือ 

เหตุผลท่ีผูซ้ือจะใชในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาจะมีปจจัยหลักคือ 

 - การเลือกพิจารณาตัวผลิตภัณฑ 

 - การเลือกพิจารณาระดับราคา 

 - การพิจารณาดานการจัดจําหนาย 

 - การพิจารณาการสงเสริมการขาย 

 - การพิจารณาจากรายได 

 4. แนวคิดความพึงพอใจของผูซ้ือ 

 ความพึงพอใจหมายถึงความสุขความพอใจท่ีไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพเปน

ความสุขสบายท่ีเกิดจากการเขารวมไดรูเห็นในกิจกรรมนั้นความพอใจเปนความรูสึกบุคคลใน

เชิงบวกสามารถลดความตึงเครียดบุคคลใหลดลงโดยมีปจจัยมาจากส่ิงแวดลอม(วราวรรณ 

อนันตรัตน, 2549) 

 ความพึงพอใจสามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและวัดความพึงพอใจ

ของผูซ้ือและเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งเนื่องจากความพึงพอใจของผูซ้ือเปนส่ิงท่ี

นักการตลาดจะตองคนหาและวัดความพึงพอใจโดยมีความพึงพอใจของลูกคาเปนปจจัยท่ีตอง

คํานึงถึงเปนสําคัญโดยมีวิธีท่ีสามารถทําไดคือการลดราคาของสินคาแตท้ังนี้ผูผลิตตองสามารถ

สรางกําไรใหตนเองไดดวยโดยผูประกอบการสามารถวัดความพึงพอใจของลูกคาไดตาม

วิธีการดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541 อางถึงในวราวรรณ อนันตรัตน, 2549)  
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 - การสํารวจความพึงพอใจของลูกคาโดยมีเครื่องมือท่ีนิยมใชคือการวิจัยตลาด

โดยท่ัวไปจะมีการเตรียมแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจของลูกคาโดยการสอบถาม

วาผูซ้ือไดรับความพึงพอใจจากการใชสินคาหรือการบริการหรือไมจะทําใหทราบถึงจุดเดนจุด

ดอยของสินคาและบริการไดอยางชัดเจน 

 - การติเตียนและขอเสนอแนะโดยการสํารวจทัศนคติของผูซ้ือท่ีมีตอสินคาและบริการ

ปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการเพ่ือหาขอเสนอแนะท่ีจะนํามาปรับปรุง 

 - การวิเคราะหลูกคาท่ีสูญเสียไปวิธีนี้จะวิเคราะหและสัมภาษณลูกคาเดิมท่ีเปล่ียนไป

ใชตราสินคาอ่ืนจะทําใหทราบถึงสาเหตุท่ีลูกคาเปล่ียนใจ 

 - การเลือกซ้ือโดยกลุมลูกคาท่ีเปนเปาหมายโดยการเชิญกลุมบุคคลท่ีคาดวาจะเปนผู

ซ้ือท่ีมีศักยภาพในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของสินคาและบริการของธุรกิจคูแขง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาท่ีมี

แบรนดเนมพบวาความตั้งใจซ้ือและความพึงพอใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค

โดยตรงความไววางใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเฉพาะผูใชตราสินคาไทยการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการซ้ือเฉพาะกลุมผูใช

สินคาตราของไทยและตางชาติซ่ึงความตั้งใจซ้ือไดรับอิทธิพลจากความไววางใจและความพึง

พอใจซ่ึงมีความสอดคลองกันนอกจากนั้นยังพบวาการคลอยตามบุคคลรอบขางและการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซ้ือของผูใชตราสินคาของไทย

และกลุมผูใชตราสินคาตางชาติและทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเฉพาะกลุมผูใชตราสินคา

ตางชาติ 

 วรรัตน แขกธูป (2553:85) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือซ้ํากะทิสําเร็จรูป (Aroy-D): 

การประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนพบวาปจจัยดานทัศนคติตอการรับรองคุณภาพมี

อิทธิพลสูงการคลอยตามบุคคลรอบขางตอตราสินคา Brand มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสูงสุดการ

รับรูการควบคุมพฤติกรรมตอสิทธิในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาความพึงพอใจตอคุณภาพมี

อิทธิพลสูงท่ีสุดและทางดานความตั้งใจตอการนํากะทิสําเร็จรูปมาประกอบอาหารทุกครั้ง 

 นพพร ประยูรวงศ (2541:155) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือนํ้ามัน

พืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอชนิดของวัตถุดิบ

ท่ีใชในการผลิตมากท่ีสุดรองลงมาคือคุณคาท่ีดีตอสุขภาพและ234 (วารสารการเงินการลงทุน

การตลาดและการบริหารธุรกิจปท่ี 2 ฉบับท่ี 3) การหาซ้ืองายตามลําดับนอกจากนี้ไดพบวา

ผูบริโภคสวนใหญเลือกซ้ือยี่หอเดิมแตถาไมมีก็จะซ้ือยี่หออ่ืนทดแทน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
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 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 

Method) และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน

ตางๆ ดังนี้ 

 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจเลือกซ้ือปลาแชแข็งประชากรท่ีศึกษา

ในครั้งนี้คือท้ังเพศชายและเพศหญิงทและเปนผู ท่ี มีภูมิ ลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคท้ังเพศชายและเพศหญิงและเปนผู

ท่ีมีภูมิลําเนาหรือพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยจึงไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากทฤษฎี

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปนลักษณะและขอคําถามในแบบสอบถาม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช

แข็งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชายคิดเปนรอยละ 50.5 และ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29  คิดเปนรอยละ 37.3 สวนใหญ

อยูในสถานะโสด คิดเปนรอยละ 61.0 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

47.3 รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,000-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.8 สวนใหญประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 29.0 
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 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวา ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 2.67 

คาเฉล่ียเทากับ 6.84 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60 ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉล่ียเทากับ 6.89 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.81 ชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.25 คาเฉล่ียเทากับ 6.11 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 

9.75 คาต่ําสุดเทากับ 1.50 คาเฉล่ียเทากับ 6.24 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.85 

 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา พึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา

ต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 6.94 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ อายุ 

(3) อาชีพ (4) รายได (5) ระดับการศึกษาและ (6) สถานภาพ ท่ีแตกตางกันสงผลตอระดับความ

พึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา T-test (Independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test 

แบบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว (One-way ANOVA ) สําหรับตัวแปรอิสระ

อ่ืนๆ สรุปไดดังนี้ 

 มีเฉพาะดานอายุเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ อายุท่ีแตกตางกัน สงผลตอ

ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน  

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place), และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.034 .243  12.497 .000 

Product .056 .066 .056 .845 .399 

Price -.006 .054 -.007 -.107 .915 

Place .360 .048 .481 7.532 .000 

Promotion .219 .058 .253 3.749 .000 

*มีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) 

ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

ปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 Y = 3.034 + 0.056(Product) +(-0.06)(Price) +0.36(Place)+ 

    0.219(Promotion) 

 มีเฉพาะดานราคาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมกาตลาด 

(4P’s) ราคามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

ปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพ

รายไดและอาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 จากการศึกษาพบวา เพศชายและหญิง ไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแช

แข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว จากการวิจัยทางจิตวิทยาผูหญิงกับ

ผูชายมีความแตกตางกันอยางมาก ท้ังในเรื่องความคิดคานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เนื่องจาก

วัฒนธรรม และสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน ผูหญิงมักจะเปน

คนท่ีมีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณโอนออนผอนตามและเปนแมบานแมเรือนและยังพบอีก
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วาผูหญิงจะถูกชักจูงไดงายกวาผูชายสวนพฤติกรรมเปดรับส่ือมวลชนเพศหญิงมักจะใชเวลาใน

การดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาเพศชายโดยนิยมดูรายการละครในขณะเพศชายนิยมอาน

หนังสือพิมพมากกวาแตท้ังนี้ท้ังเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลา

แชแข็ง เพ่ือเนนเรื่องอาหารการกินไมแตกตางกันเนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปท่ีหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นไมใชเพียงแตผูหญิงเทานั้น 

 อายุ ท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง  ในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากอายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมี

ความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมโดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีอายุนอยมักจะมีความคิด

แบบเสรีนิยมยึดถืออุดมการณใจรอนมากกวาคนท่ีมีอายุมีความระวังและมีมุมมองท่ีแตกตาง

มากกวาคนอายุนอยแตในปจจุบันกระแสการดูแลตัวเองและการรักสุขภาพนั้นเกิดขึ้นกับคนใน

ทุกวัยดั งนั้นอายุจึ งอาจมีผล ตอความพึงพอใจในการเ ลือก ซ้ือปลาแชแข็ ง  ในเข ต

กรุงเทพมหานครได 

 สถานภาพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากไมวาจะอยูในสถานภาพใดก็

สามารถท่ีจะมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครไดอยางไม

แตกตางกัน 

 การศึกษาท่ีแตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง ในเขต

กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งท่ี

ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องการเรียนรูความคิดและความสามารถโดยผูท่ีมีการศึกษาสูง

ยอมผานการเรียนรูมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวาจึงนาจะเปนผูท่ีเช่ือในความสามารถของ

ตนเองในการเผชิญกับเหตุการณตางๆและสามารถปฏิบัติงานไดดีแตไมวาจะจบการศึกษา

ระดับใดก็พบวาแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคมีการใสใจดูแลผิวมากยิ่งขึ้นทําใหกลายเปนสวน

หนึ่งของชีวิตประจําวันของผูบริโภคและใหมีความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีไมแตกตางกัน 

 อาชีพไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครจึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้อาจเนื่องจากทุกอาชีพลวนมีความตองการใสใจดูแลสุขภาพได

อยางเทาเทียมกันดวยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น

ดังนั้นอาชีพจึงไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันจะไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็ง 

ในเขตกรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวอาจเนื่องมาจากรายไดตอเดือนของ

ผูบริโภคยอมสัมพันธกันกับราคาของสินคาโดยราคาเปนอีกจุดหนึ่งท่ีมีความสาคัญผูบริโภคจะ
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เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการกับราคาถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะ

ตัดสินใจซ้ือซ่ึงสินคาในสถานท่ีจัดจําหนายมีท้ังผลิตภัณฑมีท้ังราคาถูกจนถึงราคาแพงดังนั้นรายได

ตอเดือนท่ีแตกตางกันจึงไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงประกอบดวยดานผลิตภัณฑ

และบริการ, ดานราคา, ดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) เฉพาะดานดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 1. ผูจําหนายสินคาสามารถนําขอมูลลักษณะประชากรศาสตรไปกําหนดกลุมเปาหมายหลัก

และตลอดจนสามารถนําขอมูลไปกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายไดเนื่องจากผล

การศึกษาพบวาอายุมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ผูจําหนายจําเปนตองใหความสําคัญกับดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนายและ

การสงเสริมการตลาดโดยการหาทําเลท่ีตั้งท่ีเขาถึงผูบริโภคไดงาย จัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาด

อยางตอเนื่องมีการจัดโปรโมช่ันราคาพิเศษตามเทศกาลการตั้งราคาท่ีเปนมาตรฐานรวมถึงกระบวณ

การในดูแลใหบริการลูกคาตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเพราะจะทําใหลูกคาเกิด

จํานวนการซ้ือและคาใชจายในการซ้ือท่ีเพ่ิมขึ้นไดเนื่องจากผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสม

การตลาดปจจัยดานลักษณะทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนายดานสงเสริมการตลาดและดาน

ความพึงพอใจในการเลือกซ้ือปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาการตัดสินใจในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพ่ือใหไดขอมูล

นํามาปรับปรุง แกไขคุณภาพของสินคา 

 2. ควรมีการศึกษาสภาพการแขงขัน ของรานคาตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบกลยุทธและใชในการปรับปรุงการสงเสริมการตลาดท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดมากท่ีสุด 
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ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING MAKING A DECISION TO BUY FOUNDATION 

CREAM OF WOMEN IN BANGKOK 

ณฐนน  กวินกิตติพงศ*   ทรงพร  กล่ินหอม*  

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (2) 

เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับ ตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาถึง

กระบวนการตัดสินใจ เลือก ซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

การซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืน ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนประชากร 400 คน ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test (independent t -test) คา F-test แบบการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple 

Regression Analysis) 

  ผลการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป รอย

ละ 41.30 สวนใหญเปนนักเรียนและนักศึกษารอยละ 43.8 มีรายไดเฉล่ีย 10,000-25,000 บาท 

รอยละ 40.30 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 42.30 และมีสถานภาพโสด รอย

ละ 73.0 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ใหความสําคัญกับปจจัยดาน

ราคามากท่ีสุด ตามมาดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ตามมาดวยปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ดานพฤติกรรมใหความสําคัญกับการใชเพ่ือเริ่มตนกอนแตงหนามากท่ีสุด นิยมซ้ือผลิตภัณฑ

ครีมรองพ้ืน 1-2 เดือนตอ 1 ครั้ง และนิยมใชวันละ 1 ครั้ง โดยมีการซ้ือแตละครั้งท่ีราคา 500- 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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1,000 บาท และนิยมซ้ือท่ีหางสรรพสินคาเซนทรัล โดยตราสินคาท่ีนิยมมากท่ีสุดคือตราสินคา 

Etude 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ทุกปจจัยด านประชากรศาสตร เพศหญิงใน

กรุงเทพมหานครมีผลตอการตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืน สวนปจจัย

ดานสวนผสมทางการตลาด (marketing mix) เกือบทุกตัวยกเวนการสงเสริมการ ตลาด มีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, เครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืน 

 

ABSTRACT 

 The result from hypothesis testing showed that every demographic factor of female 

in Bangkok had an effect on making a decision to buy foundation cream. Every marketing 

mix factor had an effect on making a decision to buy foundation cream of women in 

Bangkok. 

 This independent study aimed at (1) studying personal factors effecting making a 

decision to buy foundation cream of women in Bangkok, (2) studying mixed marketing 

factors relate to making a decision to buy foundation cream of women in Bangkok, and (3) 

studying decision-making process of those women. 

 In this study, the sampling group was 400 women in Bangkok purchasing foundation 

cream. The questionnaire was used for collecting data. The data were analyzed using 

descriptive statistics, percentage, frequency, average, maximum and minimum value, and 

standard deviation. Hypotheses were tasted by using inferential statistics to find t-test 

(independent t -test), F-test (One-way ANOVA), and multiple regression. 

 In this research, all of the respondents were women in the age under 20. 41.30 

percent was students. 43.8 percent had average income for 10,000-25,000 baht per month. 

40.30 percent graduated bachelor degree. 42.30 percent was single. 73.0 percent thought that 

order of magnitude was price, product, channel of distribution, and promotion, respectively. 

In behavioral aspect, using as a starter in making up was the most important. They usually 

bought the product once or twice a month. The product was used once a day. Purchasing each 

time cost 500-1,000 baht. They often bought the product at Central Department Store. The 

most favorite brand was Etude. 
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 The result from hypothesis testing showed that every demographic factor of female 

in Bangkok had an effect on making a decision to buy foundation cream. Every marketing 

mix factor except promotion had an effect on making a decision to buy foundation cream of 

women in Bangkok. 

KEYWORDS : BUYING DECISION, FOUNDATION CREAM 

 

บทนํา 

 ในสังคมคนเมืองปจจุบัน เครื่องสําอางเปนส่ิงท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีรักสวยรักงาม  

แมวาปจจุบันจะมีการกาวไปอยางไมหยุดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยมากมายท่ี

สามารถผลิตสินคาเครื่องสําอางในหลากหลายตราสินคาและหลากหลายชนิด ท่ีจะชวยให

สภาพผิวของใบหนาและเรือนรางนั้นดู กระจางใสปราศจากริ้วรอยและจุดดางดําอันไมพึง

ประสงคใหผูอ่ืนไดพบเห็น นอกจากเครื่องสําอางยังสามารถเพ่ิมความม่ันใจใหกับคนท่ัวไป

แลวโดยเฉพาะในเพศหญิงซ่ึงเรียกไดวาครีมรองพ้ืนนั้นเปนเครื่องสําอางท่ีเปนปจจัยของผูหญิง

ในปจจุบันเลยก็วาได        ครีมรอง

พ้ืนก็เปนหนึ่งในเครื่องสําอางท่ีผูหญิงนิยมซ้ือใชเพราะครีมรองพ้ืนนั้นเปรียบเสมือนประตูดาน

แรกสําหรับการแตงหนา ดวยคุณสมบัติของครีมรองพ้ืนท่ัวไปหลากหลายตราสินคาท่ีวาง

จําหนายอยูในทองตลาดนั้นจะพบวามีคุณสมบัติท่ีเหมือนกันคือชวยในการปกปดริ้วรอย หลุม

สิว จุดดางดํา และรอยเห่ียวยนตางๆท่ีอยูใบหนา ใหผิวหนากลับมาดูเรียบเนียนเปลงปล่ัง และ

ไมมีจุดดางดําอันไมพ่ึงประสงคใหผูอ่ืนไดพบเห็น อีกท้ังครีมรองพ้ืนยังสามารถใชลงบน

ผิวหนากอนการแตงหนาเพ่ือใหสามารถแตงหนาและใหเครื่องสําอางท่ีติดอยูบนใบหนาติดทน

นานตลอดวัน ซ่ึงในปจจุบันครีมรองพ้ืนท่ีวางจําหนายอยูในทองตลาดนั้นก็มีอยูหลากหลาย

ชนิด และหลายหลายตราสินคา ซ่ึงแตละชนิดก็จะมีสวนประกอบพ้ืนฐานท่ีแตกตางกันออกไป 

คุณสมบัติบางอยางก็จะแตกตางกันออกไป เรียกไดวามีการแขงขันกันกอยางรุนแรงในแตละ

ตราสินคา ซ่ึงถือเปนขอดีของผูบริโภคในแงของการท่ีจะไดเลือกบริโภคสินคาท่ีมีหลายหลาย

ชนิดและตราสินคา ใหผูบริโภคไดเลือกเพ่ือใหผลิตภัณฑรองพ้ืนนั้นเหมาะสมกับผูบริโภค

อยางแทจริง  และในยุคโลกาภิวัฒนในปจจุบันไดมีการส่ือสารขาวสารตางๆ มากมายท้ังส่ือ

ชนิดเกาและส่ือชนิดใหม ทางส่ือออนไลน และโซเชียลเนตเวิรก ใหผูบริโภคไดมีชองทางการ

รับขาวสารผลิตภัณฑ หาขอมูลและเปรียบเทียบและเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดหลากหลาย 

 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตัดสินใจศึกษาถึงการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืน

ของผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมเลือกซ้ือวาปจจัย
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ใดบางท่ีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ โดยมีปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรม  ปจจัยดาน

การตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคอยางไร 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภท

ผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก

ซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูบริโภคที่เปนเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรอง

พ้ืนของผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ขอมูลในสวนของแตละสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

 2. ปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 สําหรับการวิจัยในหัวขอ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืน

ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมุงศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหหัวขอในการวิจยั

ครั้งนี้บรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดมีการกําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเปนสวนๆ 

โดยมีการกําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 เปนการศึกษาถึงปจจัยขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเครื่องสําอางประเภท

ครีมรองพ้ืนของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอมูลท่ีประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ยี่หอของครีมรองพ้ืนท่ีใชในปจจุบัน 

 สวนท่ี 2 เปนการศึกษาถึงลักษณะทางดานพฤติกรรมและลักษณะการใชเครื่องสําอาง

ประเภทครีมรองพ้ืนของผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยมีขอมูลท่ีศึกษา

ถึง ความสําคัญในการใชครีมรองพ้ืน เหตุผลท่ีตองการใชครีมรองพ้ืน  ความถ่ีในการซ้ือครีม

รองพ้ืน ลักษณะการใชครีมรองพ้ืน คาใชจายในการซ้ือครีมรองพ้ืนในแตละครั้ง สถานท่ีซ้ือ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือครีมรองพ้ืน 
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 สวนท่ี 3 เปนการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนของผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด 

 สวนท่ี 4 เปนการศึกษาถึงกรบวนการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืน

ของผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอาง

ประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูบริโภคท่ีเปนผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลท่ี

ไดสามารถนําไปปรับใชเปนขอมูลในการทําการตลาดของผลิตภัณฑประเภทครีมรองพ้ืนให

สอดคลองกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

 2. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูบริโภคท่ีเปนผูหญิงในเขต

การตัดสินใจเลอืกซ้ือครีมรองพ้ืนของ

ผูหญงิในกรุงเทพมหานคร 

-การรับรูถึงความตองการ 

-การแสวงหาขอมูล 

-การประเมินทางเลือก 

-การตดัสินใจซ้ือ 

-การประเมินผลหลังการซ้ือ 

ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจซ้ือ 

-ดานผลิตภณัฑ 

-ดานราคา 

-ดานชองทางการจัดจําหนาย 

-ดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยสวนบุคคล 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได 
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กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลท่ีไดสามารถนําไปใชในการพัฒนาดานกลยุทธดานสวนประสม

ทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภคของผลิตภัณฑประเภทครีมรองพ้ืน 

 3. เพ่ือใหทราบถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภท

ผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูบริโภคท่ีเปนผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปกําหนด

ยุทธวิธีทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

 4. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางใหธุรกิจเครื่องสําอางประเภทครีมรองพ้ืนใช

ปรับปรุงและพัฒนาใหเปนท่ียอมรับและตอบสนองตองความตองการของผูบริโภค  เพ่ือให

ธุรกิจไดพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางการตลาดและสามารถเอาชนะคูแขงขันได 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ปจจัย หมายถึง ส่ิงท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน 

 2. ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง ลักษณะของผูบริโภค 

 3. ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอก  หมายถึง  ลักษณะส่ิงแวดลอมภายนอกท่ีไมเกี่ยวกับตัว

บุคคล 

 4. ผูหญิงในกรุงเทพมหานคร  หมายถึง บุคคลท่ีมีลักษณะภายนอกเปนผูหญิงและ

กําลังอาศัยอยูใน จังหวัด  กรุงเทพมหานครมาแลวไมต่ําวา 12 เดือนหรือ 1 ป 

 5. ผูบริโภค  หมายถึง  บุคคลเพศหญิงท่ี มีความสามารถในการ ซ้ือ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 6. การเลือกซ้ือ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับส่ิงกระตุนภายนอกไดแกส่ิงกระตุนทางการ

ตลาด กระบวนการตัดสินใจ และการตอบสนองของผูซ้ือ 

 7. เคร่ืองสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑส่ิงปรุงแตงเพ่ือใชบนผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่ง

ของรางกายโดยใช ทา ถู นวด พน หรือโรย มีจุดประสงคเพ่ือทําความสะอาดหรือสงเสริมให

เกิดความสวยงามหรือเพ่ือเปล่ียนแปลงรูปรางใหเกิดความสวยงาม 

 8. ครีมรองพ้ืน หมายถึง เครื่องสําอางท่ีมีลักษณะเปนสีเดียวกันหรือใกลเคียงกับสีของ

ผิวหนัง 

 9. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางดานการตลาด 4 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด 

 10. ผลิตภัณฑ หมายถึง ตัวผลิตภัณฑท่ีมองเห็นไดชัดเจนในท่ีนี้คือครีมรองพ้ืน

 11. ราคา  หมายถึง  ราคาของสินคาท่ีมีการพิมพลงบนฉลากราคาของสินคาไว 
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 12. ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง รานคาและองคประกอบตางๆของรานคาท่ี

สามารถมองเห็นได 

 13. การสงเสริมทางการตลาด หมายถึง การโฆษณาท้ังส่ือออนไลนและออฟไลน  การ

ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขาย 

 14. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การท่ีลูกคาไดซ้ือผลิตภัณฑนั้นและไดมีการจายเพ่ือให

ไดสินคามาโดยมีตัวเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

ทฤษฎีที่เปนพ้ืนฐานในการศึกษา        

 คอตเลอร , ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือ

เหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความ

ตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังท่ีรูจักกันวา

คือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสรมิ

การขาย (Promotion) 

 เสรี  วงษมณฑา (2542: 11) กลาวว า สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง การมีสินคาท่ีตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ี

ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจาย

สินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพ่ือความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจ

ใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

 ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา

หมายถึง กาผสมท่ีเขากัน ไดอยางดีเปนอนึ่งอันเดียวกันของการการหนดราคา การสงเสริมการ

ขายผลิตภัณฑท่ีเสนอขายและระบบการจัดจําหนายซ่ึงมิไดออกแบบเพ่ือใชสําหรับการเขาถึง

กลุมผูริโภคท่ีตองการศิริวรรณ  

 เสรีรัตนและคณะ (2546, หนา 53) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา 

เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัท ใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก

กลุมเปาหมาย 
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 อดุลยจา  ตุรงคกุล (2543:26) กลาวในเรื่องตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสม

การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดท่ีกระทบตอกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือ โดยแบงออกไดดังนี้  

 1. ผลิตภัณฑ (Products) ท่ีตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของ

ลูกคา หรือสินคาหรือบริการท่ีบุคคลและองคกรซ้ือไปเพ่ือใชในกระบวนการผลิตสินคาอ่ืนๆ 

หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการท่ีผูซ้ือสินคาหรือบริการท่ีผู

ซ้ือไปเพ่ือใชในการผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) 

หรือ แมผลิตภัณฑจะเปนองประกอบตัวเดียวในสวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัว

สําคัญท่ีมีรายละเอียดท่ีจะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ 

(Produce Variety) ช่ือตราสินคาของผลิตภัณฑ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ 

(Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns) (ชีวรรณ 

เจริญสุข 2547) 

 2. ราคา (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไร

ในอัตราท่ีเหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินท่ีถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรืผลรวม

ของมูลคาท่ีผูซ้ือทําการแลกเปล่ียนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑ

สินคาหรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา  (Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) หรือ

มูลคาของสินคาและบริการท่ีวัดออกมาเปนตัวเงิน การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมาก 

กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุน

การผลิต สภาพการแขงขัน กําไรท่ีคาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ดังนั้นกิจการจะตองเลือกกล

ยุทธท่ีเหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับ

ราคาไดแก ราคาสินคาท่ีระบุในรายการหรือราคาท่ีระบุ (List Price) ราคาท่ีใหสวนลด 

(Discounts) ราคาท่ีมีสวนยอมให (Allowances) ราคาท่ีมีชวงระยะเวลาท่ีการชําระเงิน 

(Payment Period) และราคาเง่ือนไขใหสินเช่ือ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาท่ีครอบคลุมและ

ท่ัวถึง สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนาย

เปนเสนทางเคล่ือนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได 

ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial 

User) หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิ

สติกสทางการตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยายสินคา

จากจุดเริ่มตนไปยงจุดท่ีตองการ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร (ณัฐ อิ

รนพไพบูลย 2554) หรือกลยุทธทางการตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย 
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สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาท่ีมีจําหนายแพรหลายและงายท่ีจะซ้ือ

ก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางท่ีนําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรู

ภาพพจนของผลิตภัณฑ (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)หรือ ชองทางการจัดจําหนายท่ีเกี่ยวของกับ 

หนวยเศรษฐกิจตางๆ ท่ีมีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค ซ่ึง

การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสม มีความ สําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจ 

รวมท้ังมีผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ เชน การตั้งราคา การ

โฆษณา เกรดสินคา (ภูดินันท อดิทิพยางกูร 2555) หรือ การกระจายสินคาเปนกิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการ

ขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบชองทางการจัดจําหนาย

ของธุรกิจนั้น (ชานนท รุงเรือง 2555)     

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเนนท้ังการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริม

การขายและการตลาดโดยตรง ซ่ึงสามารถเรียกวา 4P ซ่ึงนําไปสูการไดครอบครองสวนแบง

ทางการตลาดท่ีเพ่ิมขึ้นตามเปาหมายของกิจการนั่นเอง ระดับท่ีสองคือการตลาดท่ีมุงเนน

ทางดานของการสรางประสบการณท่ีดีนาประทับใจใหกับลูกคา ก็จะนําไปสูการสรางความ

ผูกพันทางดานอารมณท่ีแนบแนน ตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธท่ีคาดหวังจาก

กิจการในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดระดับท่ีสองนี้ คือกิจการจะสามารถมีสวนแบง

การตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับคูแขงขัน (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) หรือ เปน

กิจกรรมติตอส่ือสารไปยังตลาดเปาหมายเพ่ือเปนการใหคามรู ชักจูง หรือเปนการเตือน ความ

จําเปนของตลาดเปาหมายท่ีมีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การโฆษณา การ

สงเสริมการขาย (ชานนท รุงเรือง 2555) หรือเปนเครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจ

ตอตราสินคาหรือบริการความคิด ตอบุคคลโดยใชเพ่ือจูงใจ ใหเกิดความตองการเพ่ือเตือน

ความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ 

(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคมี

นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้    

 ชิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550, 

หนา 9) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (Searching) การ

ซ้ือ (Purchasing) การใช (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ใน

ผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา  

 คอทเลอร(Kotler, 2000, p. 160) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง ผูบริโภคท้ังท่ี

เปนสวนบุคคล กลุมและองคกรนั้นเลือกซ้ือใชและไมชอบสินคา บริการความคิด หรือ

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_3�
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https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_2�
https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/#_ENREF_4�
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ประสบการณท่ีสรางความพึงพอใจตามความตองการ และความปรารถนาของตนไดอยางไร

โซโลมอน (1996, p. 7 อางถึงในดารา ทีปะปาล. 2542, หนา 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรม

ผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ท่ีบุคคล หรือกลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพ่ือ

ทําการเลือกซ้ือ การใช การบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิดประสบการณเพ่ือสนอง

ความตองการและความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจอดุลย จาตุรงกุล (2543, หนา 5) 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา 

และบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการตัดสินคาซ่ึงเกิดกอนและเปน

ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น   

 ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 29) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการกระทําของ

บุคคลซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดใหไดมา และการใชซ่ึงสินคาและบริการ ตลอดจนรวมถึง

กระบวนการตัดสินใจและทําใหเปนสวนรวมในการการกําหนดใหมีการกระทํา  

 ดารา ทีปะปาล (2542, หนา 4) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา

ใดๆ ของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซ้ือ การใชสินคาและบริการ รวมท้ัง

กระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงเปนตัวนําหรือการกระทําดังกลาวเพ่ือสนองความจําเปนและความ

ตองการของผูบริโภคใหไดรับความพอใจ 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค        

 เปนการศึกษาถึงเหตุจูงในท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑโยเริ่มตนจากการเกิด

ส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดวามตองการ จากนั้นส่ิงกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกของ

ผูซ้ือ (Buyers black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนอง

ของผูซ้ือ หรือการตัดสินใจของผูซ้ือท่ี 2.2 โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญลักษิตานนท, 2546, หนา 198) ในการท่ีผูบริโภค

จะซ้ือสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากท่ีไดใช

สินคาแลว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะชวยใหนักการตลาดมองเห็นชองทางการ

เขาถึงผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังนี้  

 1. การมองเห็นปญหา (Perceived problems)  คนเราเม่ือยามปกติสุข ใชชีวิตตามปกติ 

มักไมมีปญหาใหคอยแกไข แตทวานักการตลาดตองพยายามช้ีใหผูบริโภคมองเห็นถึงปญหา 

และมองวาปญหานั้นเกิดจากอะไร ทําใหมองถึงขอแตกตางระหวางสภาพในอุดมคติ (Ideal) 

กับสภาพความเปนจริง (Reality) เชน ผูหญิงคนหนึ่งน้ําหนักปกติ 60 กก. สวนสูง 160 ซม. ซ่ึง

ตามคามาตรฐานหรืออุดมคติ ควรมีน้ําหนักอยูท่ี 50 กิโลกรัม ดังนั้นจึงตองควรลดน้ําหนักหรือ
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หาผลิตภัณฑท่ีชวยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวจะกลายมาเปน

แรงจูงใจท่ีจะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนท่ี 2 

   2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือเกิดปญหาตองการแกไขปญหา คนเราก็

มักจะแสวงหาในส่ิงท่ีใกลตัว เชน ปญหาคือกระดาษท่ีใชพิมพงานหมด ตองการซ้ือกระดาษ 

A4 สีขาว 1 รีม มาทํางาน ก็จะพยายามนึกยี่หอท่ีตนเองรูจักวามียี่หออะไรบาง และเม่ือจดจําได

และรูสึกพึงพอใจในยี่หอท่ีนึกไดก็จะตัดสินใจซ้ือทันที แตถาหากผูบริโภคจดจําได แตไมพอใจ

ส่ิงท่ีจําได และปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง แกไขก็ไดไมแกไขก็ได กระบวนการ

ตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง การเปล่ียนปรากฏการณอยางท่ี 2 นี้ เกิดขึ้นจากการท่ีนักการตลาดไม

สามารถสรางปญหาอยางรุนแรงใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคได เชน ผูบริโภคมีน้ําหนักเกิน

ตองการเขาคอรสลดน้ําหนัก ลองมองหาสถาบันลดน้ําหนักหลายๆ ท่ี แตวาราคาสูงเกินไป จึงมี

ความคิดท่ีวา ออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร พักผอนใหเพียงพอ ก็นาจะลดน้ําหนักได 

กระบวนการจัดสินใจซ้ือคอรสลดน้ําหนักจึงไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามถาผูบริโภคไมได

ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากความไมพอใจในยี่หอท่ีจําได ซ่ึงปญหาดังกลาวจะกลายมาเปนแรงจูงใจท่ี

จะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนท่ี 3 

   3. การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือขอมูลท่ีผูบริโภคจําไดนั้นไมเพียงพอ 

จึงเกิดการแสวงหา คือการหาขอมูลของสินคาภายนอก โดยชองทางการแสวงหาขอมูลจะ

ประกอบไปดวย 

  3.1 โฆษณา ผูบริโภคจะดูโฆษณาเพ่ือดูวามีอะไรนาสนใจ ประกอบการ

ตัดสินใจ ดังนั้นนักการตลาดท่ีดีควรเลือกชวงเวลาในการโฆษณาใหเหมาะสม เชนฤดูหนาวก็

โฆษณาเครื่องทําน้ําอุน ฤดูรอนก็โฆษณาเครื่องปรับอากาศ พัดลม เปนตน 

  3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้นแปลวา ผูบริโภคตองการท่ีจะ

สัมผัส หรือทดลองเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑท่ีตนสนใจ หรือตองการไปหาซ้ือดูเนื่องจากไมพอใจใน

ส่ิงท่ีตนเองจําได ส่ิงท่ีสําคัญในขอนี้คือ ณ จุดขายตองมีสินคา เนื่องจากทางผูบริโภคไดให

โอกาสกับทางเราแลว การวางสินคาตองเดนชัด รวมถึงมารยาทและความรูความสามารถใน

เรื่องผลิตภัณฑของพนักงานขาย ก็เปนส่ิงสําคัญในการท่ีจะใหขอมูลกับผูบริโภค 

  3.3 การโทรศัพทหรือพูดคุยกับทางเจาของผลิตภัณฑทางบริษัทก็ตองฝกฝน

พนักงานรับโทรศัพท พนักงานฝายลูกคาสัมพันธ การตอบคําถามตางๆ เหลานี้จะตองชัดเจน 

แจมแจง  

  3.4 การขอพบพนักงานขาย เม่ือทางผูบริโภคไมพอใจในผลิตภัณฑท่ีตนเอง

จดจําได อาจมีการเรียกพนักงานขายเขาไปพบเพ่ือใหคําปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา ท้ังนี้ ทาง
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พนักงานขายตองมีความรู ความสามารถในการใหขอมูลกับทางผูบริโภครวมท้ังการตอบสนอง

พฤติกรรมของผูบริโภค ไดอยางทันทวงที 

  3.5 การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตในกรณีนี้อาจจะเปนการสอบถามหรือ

คนหาขอมูลจากหนาเว็บไซตตางๆ ซ่ึงในปจจุบันมีเว็บไซต รีวิว ประสบการณตรงจากผูใช

ผลิตภัณฑ ท้ังนี้ เราตองม่ันใจวาสินคาของเราดี มีคุณภาพ เนื่องจากบนโลกอินเตอรเน็ต เปน

โลกเสมือนท่ีใครก็สามารถท่ีจะเขียนอะไรลงไปก็ได และมีการแพรกระจายขาวสารอยาง

รวดเร็วในลักษณะ ปากตอปาก (Viral Marketing) หลังจากท่ีผูบริโภคไดแสวงหาดวยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีขางตนแลว ผูบริโภคก็จะดําเนินการขั้นตอนตอไปในกระบวนการ

การตัดสินใจ นั่นก็คือการประเมินทางเลือก  

 4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบริโภคไดรับรูสินคายี่หอตางๆ แลว ก็จะ

นํามาประเมินวา สินคาใดดีกวากันในแงใด ความสําคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ เราตองใหจุดเดนของ

สินคาของเรา (Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบริโภค ถาหากจุดเดน

ของสินคานั้นไมใชจุดท่ีผูบริโภคตองการ หรือใชเปนมาตรการในการตัดสินใจ สินคาเรายอม

ขายไมไดเชน ถาซ้ือกระดาษสําหรับงานพิมพตองเลือกท่ีผิวเรียบ แผนกระดาษไมติดกันตอน

พิมพ ราคาถูก เปนตนการท่ีเราไมศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผูบริโภค แลวสรางจุดเดน

ตามใจเรานั้น โอกาสในการจะไดัรับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะตองไป

เปล่ียนใจผูบริโภคใหเปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพ่ือสอดคลองกับจุดเดนท่ีเรามี เม่ือ

ผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึงขั้นตอนถัดไป ก็คือการตัดสินใจซ้ือ 

 5. การตัดสินใจซ้ือ (Decision making) ผูบริโภคสวนใหญเม่ือทําการหาขอมูล

เรียบรอยแลวมักจะไมตัดสินใจซ้ือในทันที เนื่องจากอาจจะลังเลวา สินคาท่ีซ้ือมานั้น จะดีอยาง

ท่ีโฆษณาไวหรือไม จะมีคุณภาพคุมคากับราคาท่ีตองจายไปหรือไม ดังนั้นสินคาใหมๆ ท่ีจะ

นําเสนอตัวเองแกผูบริโภคนั้นตองหาหนทางในการจะเรงรัดใหผูบริโภคเปล่ียนใจ และ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของตัวเอง  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เ ก ว ลี  ป ะ ตุ ล ะ  ( 2 5 4 9 )  จ า ก ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ท่ี เ ป น นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 120 ราย สวนใหญ นักศึกษาใหความสําคัญกับเครื่องสําอางในระดับ

ปานกลางรอยละ 40.83 สําคัญมากรอยละ 26.67 สําคัญนอย รอยละ 20 สําคัญมากท่ีสุดรอยละ 

6.67 และสําคัญนอยท่ีสุดรอยละ 5.83 มีเหตุผลท่ีใชเครื่องสําอางคือสวนใหญใชเพ่ือเพ่ือเสริม

บุคลิกภาพเปนอันดับท่ี 1 รอยละ 41.67 อันดับ 2 เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ รอยละ 37.53 และอันดับ 

3 เพ่ือเพ่ิมความงาม รอยละ 20.83 ชนิดของเครื่องสําอางท่ีนักศึกษานิยมใชมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 

คือแชมพูรอยละ 100 (หมวดเสนผม) อันดับท่ี 2 คือ สบู / โฟม / ผลิตภัณฑลางหนา (หมวด
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ผิวหนา) รอยละ 90 อันดับท่ี 3 คือสบู/ ครีมอาบน้ํา คิดเปนรอยละ 89.17 และในกลุมของ

เครื่องสําอางเพ่ือความงามมีสัดสวนของเพศท่ีนิยมใชนอยมากเม่ือเทียบกับหมวดอ่ืนๆ จํานวน

ครั้งในการซ้ือเครื่องสําอางเฉล่ีย/เดือน สวนใหญนักศึกษาซ้ือ 1ครั้ง/เดือน มากท่ีสุด รอยละ 

63.33 และซ้ือมากกวา 5 ครั้ง/เดือน นอยท่ีสุด รอยละ 2.50 มีคาใชจายในการซ้ือเครื่องสําอาง

เฉล่ีย / ครั้งมากท่ีสุดอยูในชวง 100- 399 บาท รอยละ 45.00 และในชวงนอยกวา 100 บาทกับ

มากกวา 1,000 บาทจํานวนนอยท่ีสุด มีคาเทากันคือรอยละ 10.00 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษามากท่ีสุดคือกลุมเพ่ือนคิดเปน รอยละ 36.00 และกลุม

ดารา นักรองจํานวนนอยท่ีสุด รอยละ 0.83 แหลงท่ีนิยมไปซ้ือเครื่องสําอางมากท่ีสุด 3 อันดับ

แรก คือรานขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะ รอยละ 33.33 ซูปเปอรสโตเชน โลตัส คารฟูร รอยละ 

28.33 สหกรณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมรอยละ 20.00 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางปจจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของผูบริโภคท่ีเปนกลุมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมคือดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดาน

ผลิตภัณฑวามีความสําคัญมากโดยใหความสําคัญในดาน คุณภาพของผลิตภัณฑมากท่ีสุด

รองลงมาคือ ความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของตรายี่หอ คุณลักษณะของผลิตภัณฑกล่ิน สี ขนาด

และปริมาณ และรูปรางลักษณะสีสันและการออกแบบของบรรจุภัณฑนอยท่ีสุดตามลําดับดาน

ราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานราคาวามีความสําคัญระดับปานกลางโดย

ใหความสําคัญในดานราคาเหมาะสมท้ังกับคุณภาพและปริมาณมากท่ีสุดรองลงมาคือ ราคา

ปานกลางคุณภาพตามราคา ราคาถูกคุณภาพพอใช และราคาแพงคุณภาพสูงนอยท่ีสุดตามลําดับ

ดานสถานท่ี ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานสถานทีวามีความสําคัญระดับ

สําคัญมากโดยใหความสําคัญในดานจัดสินคาเปนระเบียบ แบงเปนสัดสวน สามารถหา สินคา

ไดงาย มากท่ีสุดรองลงมาคือ ภายในรานกวางขวาง สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน จัดตกแตงราน

ไดสวยงามและนาดึงดูดและใหความสําคัญกับดานมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอนอยท่ีสุดดานการ

สงเสริการขาย ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของัจจัยทางดานสถานท่ีวามีความสําคัญปาน

กลางโดยใหความสําคัญในดานมีการลดราคาสินคามากท่ีสุดรองลงมาคือมีของแถมและของ

กํานัลมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ มีการจัดทําบัตรสําหรับสมาชิกและไดรับสวนลดและให

ความสําคัญมีการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัลนอยท่ีสุดดานบุคลากร ผูบริโภคใหระดับ

ความสําคัญของปจจัยทางดานบุคลากรวามีความสําคัญสําคัญมากโดยใหความสําคัญในดาน

พนักงานท่ีมีอัธยาศัยท่ีดีสุภาพ และยิ้มแยมแจมใส มากท่ีสุดรองลงมาคือพนักงานมีความ

นาเช่ือถือและไววางใจไดและพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดตอบคําถามแกลูกคานอย

ท่ีสุด     
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 พิไลลักษณ ชื่นสุขศรีและคณะ (2556) ดานขอมูลพฤติกรรมในการใชเครื่องสําอาง

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชเครื่องสําอางเปนประจําทุกวัน เพ่ือสรางความม่ันใจ

ซ้ือเครื่องสําอางในแตละครั้งตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จะซ้ือเครื่องสําอางท่ีหางสรรพสินคา และ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางยี่หออ่ืนๆท่ัวไปดาน1ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา 1 ในดาน

ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับการท่ีรองพ้ืนไมเปล่ียนสีระหวาง

วันในดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับคุณภาพเม่ือเทียบกับราคา 

ในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับการท่ีสินคา

มีวางจําหนายในรานเครื่องสําอางท่ัวไปในดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญจะใหความสําคัญกับการใหสินคาตัวอยางเพ่ือทดลองใชดานการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางพบวา ในดานการรับรูถึงความตองการ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะให

ความสําคัญกับการซ้ือรองพ้ืนเพ่ือใชแตงหนาเสริมสรางความม่ันใจในตัวเอง ในดานการ

แสวงหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน นิตยสาร Internet 

การรีวิวตางๆ ในดานการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับ

การเลือกจากคุณภาพท่ีตรงตามความตองการ ในดานการตัดสินใจซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญจะใหความสําคัญกับงบประมาณท่ีมี ในดานการประเมินผลหลังการซ้ือ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะกลับไปซ้ือสินคาซ้ําถาพอใจในสินคา    

 พชร บุดดาโจม (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางของ

นักศึกษาหญิงในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต พบวานักศึกษาหญิงสวน

ใหญอายุระหวาง 18-20 ปมีรายไดอยูระหวาง 1,000-3,000 บาท ตอเดือน พักอาศัยอยูกับบิดา

มารดามีขนาดครอบครัว 4-6 คน  นักศึกษาสวนใหญใชเครื่องสําอางท่ีเกี่ยวกับเสนผมคือยาสระ

ผมเครื่องสําอางท่ีใชกําใบหนาสวนใหญ คือ แปงทาหนา และเครื่องสําอางในชองปากสวน

ใหญคือยาสีฟน เครื่องสําอางเกี่ยวกับผิวกายสวนใหญคือแปงโรยตัว สวนสถานท่ีซ้ือซ้ือท่ี

หางสรรพสินคาและไปกับเพ่ือนโดยเฉล่ียซ้ือเครื่องสําอาง 1-2 ครั้งตอเดือน ครั้งละไมเกิน 200 

บาทและนักศึกษาหญิงสวนใหญไมเคยแพเครื่องสําอาง  ในสวนท่ีแพสวนใหญเลิกใช

เครื่องสําอางนั้นถาวร       

 วิทัตรา  มาศธนวัฒนกุล และคณะ (2548) ไดทําการศึกษา “พฤติกรรมการเลือกใช

เครื่องสําอางบนใบหนาของสตรี” พบวากลุมตัวอยางจํานวน 210 ตัวอยาง มีความเห็นวา

เครื่องสําอางมีความจําเปนปานกลางรอยละ 63.8 มากรอยละ 26.7 และนอยรอยละ 9.5  โดยที

วัตถุประสงคในการเลือกใชสวนใหญเพ่ือเสริมบุคลิกภาพรอยละ 34.7  เพ่ือเพ่ิมความสวยงาม

รอยละ 25.7 สวนการใชเนื่องจากเพ่ือนๆ รอยละ 0.5 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการใช

ลิปสติก ครีมบํารุงผิวหนาและแปงผัดหนาในปริมาณมากพอๆกัน  คือรอยละ 91.4, 85.7 และ 
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88.1 ตามลําดับ สวนอายชาโดวมีปริมาณการใชนอยท่ีสุดคือรอยละ 49.5 ปจจัยกลุมตัวอยาง

คํานึงถึงในการเลือกใชลิปสติกมากท่ีสุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รอยละ 61.91 มีหลากสี

และมีราคาเหมาะสม สวนการซ้ือโดยดูจากโฆษณาเปนปจจัยท่ีคํานึงนอยท่ีสุด ปจจัยท่ีคํานึงถึง

ในการเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพดี และมีราคาท่ีเหมาะสม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย     

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผูบริโภคท่ีเปนเพศหญิง ท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร มาแลวไมต่ํากวา 12 เดือน โดยกําหนดสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระดับรายได และอาชีพ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List  วิเคราะหคํานวณ

จํานวน และคารอยละ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมในการซ้ือครีมรองพ้ืน ไดแก  เหตุผลในการใช ความถ่ีใน

การซ้ือ ลักษณะการใช  คาใชจายในการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ และยี่หอครีมท่ีเลือกซ้ือ ซ่ึงเปน

แบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณจํานวน และคารอยละ 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมการตลาด  ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ  

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน

มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 

10 มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน 

ประกอบดวย การรับรูถึงความตองการ การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ

ซ้ือ และการประเมินผลหลังการซ้ือ ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณ

คา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10  มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตบแบบสอบถาม 400 คน พบวาผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ  41.30 สวน

ใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 43.80 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
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10,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.30 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

42.30 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 73.30 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ  

4P’S) 

 จากวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S)   จาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ราคา (Price)  มีคาสูงสุดเทากับ  9.80  คาต่ําสุด

เทากับ 7.40 คาเฉล่ียเทากับ 8.62 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 

 ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 9.17 คาต่ําสุดเทากับ 7.17 คาเฉล่ียเทากับ  8.50 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 

 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 9.33 คาต่ําสุดเทากับ 6.50  คาเฉล่ีย

เทากับ 8.40 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 

 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 9.44 คาต่ําสุดเทากับ 7.33  

คาเฉล่ียเทากับ 8.56 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 

3. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 7.20 คาเฉล่ียเทากับ  8.59 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 

 4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรม 

 จากการวิจัย ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจสามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 กลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน เพ่ือใชเริ่มตนกอนแตงหนา มากท่ีสุด  มี

คาเฉล่ีย 28.2 ขณะท่ีกลุมตัวอยางใชเพ่ือเพราะเห็นโฆษณาตางๆ มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ท่ี  10.00   

 กลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน ในระยะเวลา 1-2 เดือน ซ้ือ 1 ครั้ง  มาก

ท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 40.9 ขณะท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน ในระยะเวลา  6 เดือน

ขึ้นไป ซ้ือ 1 ครั้ง มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ท่ี 1.2   

 กลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน นิยมใชผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน วันละ 1 ครั้ง โดยมี

คาเฉล่ีย 100.00 

 กลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน  ท่ีราคา 500-1,000 บาท มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ท่ี 30.8 ขณะท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือครีมรองพ้ืนท่ีราคา 5,000  บาทขึ้นไป มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ท่ี 

4.0     
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 กลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน ท่ีหางสรรพสินคาเซ็นทรัล มีคาเฉล่ียมาก

ท่ีสุด ท่ี 38.8 ขณะท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือครีมรองพ้ืนท่ีตลาดนัด มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ท่ี  3.5   

 กลุมตัวอยางนิยมซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน ยี่หอ Etude มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ  19.3 

ขณะท่ีกลุมตัวอยางนิยมซ้ือครีมรองพ้ืนท่ี ยี่หอ Chanel และ ยี่หอ Dior มีคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ท่ี 2.5 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) อายุ (2)  สถานภาพ

สมรส (3) ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได (5) อาชีพ ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา F-test (ANOVA)  สําหรับตัวแปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน 

Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวนประสมทางการตลาด (4 P) 

 ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ดาน ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได  และ

อาชีพ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 

4P’S) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน

ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

ปจจัยสวน 

ประสมทางการตลาด 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -1.364 0.230 - -5.926 0.000 

Product -0.352 0.067 -0.306 -5.279 0.000 

Price 1.032 0.035 0.812 29.426 0.000 

Place 0.421 0.045 0.418 9.304 0.000 

Promotion 0.061 0.070 0.045 0.866 0.387 

R = 0.933   R2= 0.870    F = 66.06   Sig = 0.000 

*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 
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 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิดานตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

(Marketing mix หรือ 4P’S) ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ

กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนขงผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  เขียน

สมการพยากรณไดดังนี้ 

 Y   =    -1.364  + (-0.352)(Product)+  1.032(Price) + 0.421(Place) +   

0.061(Promotion) 

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) และปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place) เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing mix หรือ 4P’S) ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) อายุ (2)  สถานภาพ

สมรส (3) ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได (5) อาชีพ ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน  โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา F-test (ANOVA) สําหรับตัวแปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน 

Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวนประสมทางการตลาด  (4 P) 

เม่ือพิจารณาพบวามีท้ังหมด 5 ดาน ท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ไดแก อายุท่ี

แตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน

ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกัน  สงผลตอปจจัย

ท่ีมีผลผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการ

เลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

แตกตางกัน ระดับรายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอาง

ประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน อาชีพท่ี

แตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืน

ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีผลสอดคลองกับงานวิจัยของ พชร บุดดา

โจม (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงในสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต  พบวานักศึกษาหญิงสวนใหญอายุระหวาง 18-20 ป

มีรายไดอยูระหวาง 1,000-3,000 บาท ตอเดือน พักอาศัยอยูกับบิดามารดามีขนาดครอบครัว 4-6 
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คน นักศึกษาสวนใหญใชเครื่องสําอางท่ีเกี่ยวกับเสนผมคือยาสระผมเครื่องสําอางท่ีใชกํา

ใบหนาสวนใหญ คือ แปงทาหนา และเครื่องสําอางในชองปากสวนใหญคือยาสีฟน 

เครื่องสําอางเกี่ยวกับผิวกายสวนใหญคือแปงโรยตัว สวนสถานท่ีซ้ือซ้ือท่ีหางสรรพสินคาและ

ไปกับเพ่ือนโดยเฉล่ียซ้ือเครื่องสําอาง 1-2 ครั้งตอเดือน ครั้งละไมเกินคนละ 200 บาทและ

นักศึกษาหญิงสวนใหญไมเคยแพเครื่องสําอาง ในสวนท่ีแพสวนใหญเลิกใชเครื่องสําอางนั้น

ถาวร 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S)  

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม

การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของ

ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร   

ซ่ึงมี 3 ดานท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) และ ชองทางการจัดจําหนาย (Place)    กลาวคือ  ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ  4P’S) ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมิ

ทธิพลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับตัวของ

ผลิตภัณฑมากกวาดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนคุณสมบัติของผลิตภัณฑภายนอก ซ่ึงไดแกความ

สวยงามของบรรจุภัณฑ หรือความเหมาะสมของตัวบรรจุภัณฑ ท่ีสามารถใชงานไดงาย สะดวก 

หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑภายใน ไมวาจะเปนดานการปกปดริ้วรอย จุดดางดํา คุณสมบัติท่ี

ไมทําใหเกิดสิว ไมแพ และไมกอใหเกิดการอุดตัน หรือในเรื่องการติดทนของรองพ้ืนระหวาง

วัน ซ่ึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑดังกลาว เปนคุณสมบัติหลักๆ ท่ีทําใหผูบริโภคพิจารณาเปน

อันดับแรก กอนตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนดานราคา (Price) ผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑทีมี

ความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาเปนหลัก สวนดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

ผูบริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑในสถานท่ีจัดจําหนายท่ีซ้ืองาย มีความนาเช่ือถือ จําหนายสินคา

อยางท่ัวถึง ภายในรานกวางขวาง สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน จัดตกแตงรานไดสวยงามและนา

ดึงดูดและใหความสําคัญกับดานมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกวลี 

ปะตุละ (2549) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางของผูบริโภคท่ีเปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมคือดานผลิตภัณฑ ผูบริโภค

ใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานผลิตภัณฑวามีความสําคัญมากโดยใหความสําคัญใน

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑมากท่ีสุดรองลงมาคือ ความนาเช่ือถือและช่ือเสียงของตรายี่หอ 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑกล่ิน สี ขนาดและปริมาณ และรูปรางลักษณะสีสันและการออกแบบ
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ของบรรจุภัณฑนอยท่ีสุดตามลําดับดานราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดาน

ราคาวามีความสําคัญระดับปานกลางโดยใหความสําคัญในดานราคาเหมาะสมท้ังกับคุณภาพ

และปริมาณมากท่ีสุดรองลงมาคือ ราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ราคาถูกคุณภาพพอใช และ

ราคาแพงคุณภาพสูงนอยท่ีสุดตามลําดับดานสถานท่ี ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัย

ทางดานสถานทีวามีความสําคัญระดับสําคัญมากโดยใหความสําคัญในดานจัดสินคาเปน

ระเบียบ แบงเปนสัดสวน สามารถหา สินคาไดงาย มากท่ีสุดรองลงมาคือ ภายในรานกวางขวาง 

สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน จัดตกแตงรานไดสวยงามและนาดึงดูดและใหความสําคัญกับดานมี

ท่ีจอดรถอยางเพียงพอนอยท่ีสุดดานการสงเสริการขาย ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจยั

ทางดานสถานท่ีวามีความสําคัญปานกลางโดยใหความสําคัญในดานมีการลดราคาสินคามาก

ท่ีสุดรองลงมาคือมีของแถมและของกํานัลมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ มีการจัดทําบัตรสําหรับ

สมาชิกและไดรับสวนลดและใหความสําคัญมีการสะสมยอดเพ่ือแลกของรางวัลนอยท่ีสุดดาน

บุคลากร ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานบุคลากรวามีความสําคัญสําคัญมาก

โดยใหความสําคัญในดานพนักงานท่ีมีอัธยาศัยท่ีดีสุภาพ และยิ้มแยมแจมใส มากท่ีสุด

รองลงมาคือพนักงานมีความนาเช่ือถือและไววางใจไดและพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียด

ตอบคําถามแกลูกคานอยท่ีสุด  

ขอเสนอแนะ 

 1. รองพ้ืนท่ีมีราคาแพงแตไมไดแปลวาจะมีคุณภาพดีเสมอไป ควรเนนไปท่ีดาน

คุณภาพมากกวา 

 2. การใหสินคาตัวอยางเพ่ือใหลูกคาไดทดลองใชกอนเปนการเปดโอกาสใหลูกคาไดมี

โอกาสเลือกผลิตภัณฑท่ีเขากับหนามากท่ีสุด                                                                                                                                                  

 3. ตองมีการกระจายสินคาใหท่ัวถึง เพ่ือใหผูบริโภคหาซ้ือไดงาย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป     

 1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในประเทศไทย แตเปนภูมิภาคอ่ืน                                                                            

 2. การทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลิตภัณฑท่ีขายในรานขายยาดวย  

 3. การทําการวิจัยครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงเพียงกลุมเดียว ดังนั้นการ

ทําการศึกษาครั้งหนาควรศึกษากลุมอ่ืนดวย เพราะคนท่ีใชผลิตภัณฑครีมรองพ้ืนไมไดมีแตเพศ

หญิงเพศเดียว 
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ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ  

16 – 25 ป 

THE SATISFACTION OF CONSUMERS, AFFECTING THE SERVICES OF THE 

DREAM WORLD IN ADOLESCENTS AGED 16-25 YEARS 

ณัฐพล วงศาขจรกิจ*   ชมพูนุช สาวงศตุย*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ี

สงผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด (2) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

กับการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

ผูใชบริการสวนสนุกดรีมเวิลด จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนาหาคารอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คา

ต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.8 มีอายุ

ระหวาง 22-25 ป คิดเปนรอยละ 42.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 76.3และ มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.58 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอความพึงพอใจ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคคล ดานกระบวนการ และการสงเสริมการตลาดมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด 

ยกเวนเพียงดานกายภาพ ท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ

ของผูบริโภคท่ีมีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด คือ ความพึงพอใจในดานการ

อํานวยความสะดวกและตามดวย ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สวนสนุกดรีมเวิลด 
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 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 This study has objectives (1) To study the demographic factors that affect the service 

of the Dream World (2) To study the marketing mix of services to meet the Dream World. 

The sample used in this study include the use of a theme park Dreamworld 400 people. A 

questionnaire was used to collect data. And the data were analyzed using descriptive 

statistics, frequency, percentage, average, maximum, minimum, and standard deviation. The 

hypothesis was tested using inferential statistics 

 The results of this study showed that the majority were male 50.8 percent were aged 

between 22-25 years, 42.8 percent most people is student college 76.3 percent and  bachelor's 

degree 58.58 percent. The comment about the factors that affect the marketing mix is 

satisfied of product, price, place, promotion, people, process and marketing is associated with 

the satisfaction of consumers, affecting the services of the Dream World. The only exception 

that does not have a physical evidence relationship with satisfaction. Factors affecting 

consumer satisfaction with the service of a theme park Dream World is Satisfaction in 

facilitating and following. The process Steps of Service. 

KEYWORDS : SATISFACTION, DREAM WORLD 

 

บทนํา 

 การทองเท่ียวของประเทศไทยในปจจุบันไดเดินทางมาถึงจุดท่ีเรียกไดวาเติบโตเต็มท่ี

แลวเชนกัน ดังนั้น ภารกิจท่ีเราจะทําจากนี้ จะตองทําใหการเติบโตของการทองเท่ียวไทย

เปนไปอยางยั่งยืนโดยเราตองพยายาม Elevate Thailand Higher on the World Map หรือ

ยกระดับประเทศไทยใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพท่ีมีตําแหนงทางการตลาดในระดับสูงขึ้น

หลายๆ ปท่ีผานมานี้ เรามักตองทําแผนเพ่ือฝาฟนวิกฤตการณตางๆ ไมวาจะเปนวิกฤตการณ

การเมืองภายในประเทศ หรือภัยพิบัติตางๆ ท่ีสงผลตอความเช่ือม่ันของชาวตางชาติคอนขางสูง

ทําใหเกิดการชะลอหรือเล่ือนการเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย แตในปนี้ความทาทาย

ท่ีเราพบกลับกลายเปนความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในเรื่องของการพัฒนาการทองเท่ียวและ

สถานภาพของตลาดการทองเท่ียวท่ีเปล่ียนไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีภาคธุรกิจตลอดจน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวจะตองปรับตัว เพ่ือขยายฐานตลาดใหกวางขึ้น ไมเพียงเจาะเฉพาะ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ แตจะตองขยายไปสูนักทองเท่ียวคนไทยในภูมิภาคอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 

นอกจากนั้นหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ และภาคธุรกิจทองเท่ียวในพ้ืนท่ีเองจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองเรงสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองไทยท่ีเปนอยูในปจจุบัน และสราง
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ความเช่ือม่ันใหเกิดขึ้นโดยเร็ว คูขนานกับการสรางภาพลักษณการทองเท่ียวท่ีดีเพ่ือให

นักทองเท่ียวเกิดการจดจํา และการประชาสัมพันธสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวผานส่ือตางๆ 

ท่ัวโลก เพ่ือสรางการรับรูและดึงดูดนักทองเท่ียวกลับคืนมาในเร็ววัน 

 การทองเท่ียวเชิงสันทนาการและบันเทิงเปนการทองเท่ียวท่ีใหความสนุกสนานเพ่ือ

การพักผอนหยอนใจและคลายเครียดเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย จึงควรไดรับการ

สนับสนุนใหมีตลาดท่ีกวางมากยิ่งขึ้นซ่ึงในประเทศไทย มีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงสันทนาการ

และบันเทิงอยูมากมายแตท่ีนาสนใจและนาจับตามองคือสวนสนุกท่ีไดรับความนิยมจาก

นักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติอยางเชน สวนสนุกดรีมเวิลด สถานท่ีพักผอนซ่ึงมีความ

บันเทิงหลากหลายอยาง สวนสนุกแหงนี้เปนโลกแหงความฝนมี 4 ดินแดนในสวนสนุก เชน 

ดรีมเวิลด พลาซา ดรีมการเดน แฟนตาซีแลนด และแอดเวนเจอรแลนด เปนตน และมีขบวน

พาเหรดนานาชาติ เปนโลกแหงความสุขท่ีสามารถสนุกสนานกับเครื่องเลน หนูลมกรด วอ

เตอรฟน ทอรนาโด รถไฟตะลุยจักรวาล เอเล่ียน โมโนเรล ปราสาทผีสิง เมืองหิมะ เฮอริเคน 

ไวกิ้งส แรพเตอร สกายโคสเตอร ซูเปอรสแปลซ 4Dแอดเวนเจอร แกรนดแคนยอน เปนตน 

แลวเพลิดเพลินไปกับการเดินเท่ียวชมและถายรูปตลอดท้ังวัน นอกจากความสนุกสนานของ

เครื่องเลนตางๆแลวดรีมเวิลดยังไดจัดบริการรานอาหารและเครื่องดื่มไวตามจุดตางๆรอบๆ

สวนสนุกสําหรับคอยบริการใหกับผูมาใชบริการอยางท่ัวถึง 

 สวนสนุกดรีมเวิลดสถานท่ีใหความสนุกสนานดินแดนแหงความสุขท่ีเปดใหบรกิารมา

เปนเวลานานกวา 20 ป ซ่ึงเปนสวนสนุกช้ันนําของประเทศไทยท่ีใครๆ จะตองนึกถึงเปนอันดับ

แรกเม่ือตองการเดินทางไปเท่ียวสวนสนุก จึงทําใหเราเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยวาสวน

สนุกดรีมเวิลดมีการจัดทําการสงเสริมการขายอยางไรท่ีทําใหสวนสนุก ดรีมเวิลดเปนสวนสนุก

ท่ีครองตลาดความนิยมและความช่ืนชอบท่ีผูบริโภคตัดสินใจมาใชบริการ ดวยเหตุผลท่ีกลาว

มาจึงทําใหมีความสนใจในการทําวิจัยความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอการใหบริการของ

สวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม

เวิลด 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ท่ีมีความแตกตางกันมี

ผลการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในประเทศไทย 

http://www.dreamworld.co.th/th/player_detail.php?id=72&types=1�
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 2. ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน

ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสรางและนําลักษณะ

ทางดานกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการมีความสัมพันธตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม

เวิลด 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย “ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม

เวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป” จะทําการศึกษาบริเวณสวนสนุกดรีมเวิลด ซ่ึงตั้งอยูบน

กิโลเมตรท่ี 7 เสนทางสายรังสิต-นครนายก บริเวณคลองสาม ตําบลบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธาน ีโดยมีกลุมประชากรท่ีทําการศึกษาเปนกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป จํานวน 

400 คน ท่ีเดินทางมาใชบริการสวนสนุกดรีมเวิลด 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(7P’s) 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

- ดานการสงเสริมการขาย  

- ดานบุคคล 

- ดานการสรางและนํา

ลักษณะทางกายภาพ 

- ดานกระบวนการ 

ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการ

ใหบริการของสวนสนกุดรีมเวิลดใน

กลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นําขอมูลนี้ไปเปนประโยชนกับสวนสนุกดรีมเวิลด ในการวางแผนการใหบริการใน

อนาคต 

 2. ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใหคนอ่ืนๆ ไดศึกษาหาความรูตอไป 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ความพึงพอใจ : ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการทางดาน

จิตใจและดาน กายภาพของลูกคาใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีคาดหวัง 

 2. ผูบริโภค : ผูซ้ือหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซ่ึงไดรับการเสนอ

หรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพ่ือใหสินคาหรือบริการรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ

จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม 

 3. การสงเสริมการขาย : กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ก็ตามท่ีนอกเหนือจากการขายโดย

ใชบุคคล การโฆษณาและการประชาสัมพันธ ท่ีชวยกระตุนการซ้ือของผูบริโภคและ

ประสิทธิผลของผูขายเชน การจัดตั้งแสดงสินคาแสดงโชวนิทรรศการงานแสดงสินคาการ

สาธิตและกิจกรรมทางดานการขายท่ีมิไดเกิดขึ้นเปนประจํา 

 4. สวนสนุก : สถานท่ีท่ีรวบรวมบรรดาส่ิงท่ีทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไว

บริการประชาชน 

 5. ดรีมเวิลด : สวนสนุกและสถานท่ีพักผอนท่ีรวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเขาไว

ดวยกันมีเนื้อท่ีท้ังส้ินประมาณ 160 ไรตั้งอยูท่ีกม.7 รังสิตนครนายก (คลอง3) เปดใหบริการครั้ง

แรกเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 สวนสนุกดรีมเวิลดประกอบดวยความบันเทิงตางๆ ท่ีถูก

ออกแบบใหมีบรรยากาศแหงความสุขสนุกสนานท่ีแตกตางกันออกไปไมวาจะเปนความ

สนุกสนานจากเครื่องเลนตางๆ ความงดงามของสถาปตยกรรมอันวิจิตรพิสดารรวมไปถึง

อุทยานสวนสวยท่ีถูกตัดแตงไวเปนลวดลายงดงามวิจิตรตระการตาทามกลางความเย็นสบาย

จากเลคออฟพาราไดซ (LAKE OF PARADISE) ทะเลสาบขนาดใหญท่ีเนรมิตบรรยากาศ

โดยรอบไวอยางงดงามรวมไปถึงดินแดนแหงความสุขท่ีทุกทานจะไดเพลิดเพลินจากการเดิน

เท่ียวชมและถายรูปเพ่ือเก็บไวเปนท่ีระลึกไดตลอดท้ังวัน 

 6. วัยรุน : วัยรุนเปนวัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขาสูวุฒิภาวะท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคมจึงนับวาเปนวิกฤติชวงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเปนชวงตอของวัยเด็กและผูใหญ

ในชวงอายุ 16 – 25 ป 

การทบทวนวรรณกรรม 
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 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

 ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึงวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประชากรท้ังนี้เพราะคํา

วา“Demo” หมายถึง“People” ซ่ึงแปลวา“ประชาชน” หรือ“ประชากร” สวนคําวา “Graphy” 

หมายถึง “Writing Up” หรือ“Description” ซ่ึงแปลวา “ลักษณะ” ดังนั้นเม่ือแยกพิจารณาจาก

รากศัพทคําวา “Demography” นาจะมีความหมายตามท่ีกลาวขางตนคือวิชาท่ีเกี่ยวกับประชากร

นั่นเอง (ชัยวัฒน  ปญจพงษ และณรงค เทียนสง, 2521, หนา 2) 

 ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้เปน

ทฤษฏี ท่ีใชหลักการของความความเปนเหตุเปนผลกลาวคือพฤติกรรมพฤติกรรมตางของ

มนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุนเปนความเช่ือท่ีวาคนท่ีมีคุณสมบัติทาง

ประชากรท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางไปดวย ซ่ึงแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุม

สังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา

พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวของกับลักษณะตางๆ บุคคล หรือลักษณะทางประชากรซ่ึงลักษณะ

เหลานี้สามารถอธิบายเปนกลุมๆได คือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุม

เดียวกัน ดังนั้นบุคคลท่ีอยูในลําดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองตอเนื้อหา

ขาวสาร ในแบบเดียวกัน และทษฎีความแตกตางระหวางบุคคลซ่ึงทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาจาก

แนวความคิดเรื่องส่ิงเราตอบสนอง หรือทฤษฎีเอา-อาร ในสมัยกอนและไดนํามาประยุกตใช

อธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารวา ผูรับสารท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน จะมีความสนใจตอขาวสารท่ี

แตกตาง 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด 

 กฤษณา รัตนพฤกษ (2539) ไดกลาวถึงรายละเอียดของสวนประสมการตลาดบริการ

ไวดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงนาเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของ

ลูกคาให พ่ึงพอใจ ผลิตภัณฑ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ จึง

ประกอบดวย สินคา บริการความคิดสถานท่ีองคการหรือบุคคล 

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงิน เชน ราคาท่ียืดหยุนได 

ระดับราคา ความแตกตางของราคาคูแขงขัน อัตราดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม เปนตน 
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 3. การจัดจําหนาย (Place) โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม

ใชเพ่ือเคล่ือยายผลิตภัณฑ หรือบริการจากองคการไปยังตลาด เชน ทําเลท่ีตั้งของกิจการ ความ

สวยงามและความสะอาดของสถานท่ี เปนตน 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล

ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ เครื่องมือสงเสริมท่ีสําคัญ ไดแก 

การโฆษณา การใหขาว การสงเสริมการขาย 

 5. คนหรือบุคลากร (People) หมายถึง ผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมดในการนําเสนอการบริการ 

ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ไดแก พนักงานผูใหบริการ และลูกคา ในระบบการตลาด

บริการนอกนี้บุคลิกภาพ ทัศนคติ  

 6. ส่ิงท่ีนําเสนอทางกายภาพ (physical Evidence and Presentation) หมายถึง

สภาพแวดลอมท้ังหมด ในการนําเสนอบริการและสถานท่ีซ่ึงกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธกัน

รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามท่ีเห็นไดชัดเจนซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน

การส่ือบริการ และสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการ  

 7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธี กลไก และการเคล่ือนยาย ของกิจกรรม

ซ่ึงเกิดขึ้นท้ังในระบบการนําเสนอและระบบปฏิบัติงานบริการ เพ่ือใหการทํางานของ

กระบวนการเปนไปโดยราบรื่นสามารถตอบสนองความตองการตามคุณภาพท่ีลูกคาคาดหวัง

ได 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ดิเรก (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใด

ส่ิงหนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทําของบุคคลท่ีมีตองานในทางบวก ความสุข

ของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความ

กระตือรือรน มีความสุข ความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับ

หนวยงาน มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา และส่ิงเหลานี้จะสงผลตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จของ

องคการอีกดวย 

 วิรุฬ (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยท่ีไม

เหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางไร ถาคาดหวัง

หรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกัน

ขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไวท้ังนี้

ขึ้นอยูกับส่ิงท่ีตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอยสอดคลองกับ ฉัตรชัย  (2535) กลาววา ความพึง

พอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่งหรือปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88�
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ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุ

จุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือ

จุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

 วีรพงษ เฉลิมวิระรัตน (2542. หนา 7) ไดใหความหมายของการบริการวา เปนส่ิงท่ีจับ 

สัมผัส แตะตองไดยาก และเปนส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้น (โดย/

จากบริการ) และสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพ่ือใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลา

เกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการใหบริการนั้น 

  จิตตินันท เดชะคุปต (2549. หนา 7) ไดไวกลาววา การบริการไมใชส่ิงท่ีมีตัวตน แต

เปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธระหวางผูท่ีตองการใชบริการ 

(ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับ บริการ) กับ ผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการ

จัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันท่ีจะตอบสนอง

ความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ใหบรรลุผลสําเร็จ ความแตกตางระหวางสินคาและการบริการ 

ตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาท่ีมาซ้ือ โดยท่ีธุรกิจบริการจะมุงเนนการ

กระทําท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา อันนําไปสูความพึงพอใจท่ีไดรับบริการนั้น 

ในขณะนี้ธุรกิจท่ัวไป มุงขายสินคาท่ีลูกคาชอบและทําใหเกิดความพึงพอใจท่ีไดเปนเจาของ

สินคานั้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 โศภิตสุภางค กุณวงศ (2556) ไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจใชบริการสวนสนุก ของผูบริโภค กรณีศึกษาในประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบวา ในการใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวไทย

ท่ีตัดสินใจใชบริการสวนสนุกในประเทศไทย นักทองเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นในภาพรวม

อยูในระดับมาก ในเรื่องปจจัยดานลักษณะทางกายภาพปจจัยดานผลิตภัณฑปจจัยดาน

กระบวนการ ตามลําดับ เปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการสวนสนุกจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยตรวจสอบความเท่ียง และวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพ้ืนฐาน มีประสิทธิผลในภาพรวมเบ้ืองตนพบวาเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

และรายไดเฉล่ียแตกตางกันมีความคิดเห็นในการตัดสินใจเดินทางมาใชบริการสวนสนุก

แตกตางกัน 

 ศิริรัตน สะหุนิล (2556) ไดการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส 

ของผูบริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ปมีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปน
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พนักงานบริษัทเอกชนพนักงานธนาคาร มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท

และมีสถานภาพโสด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดใน

ดานตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑและบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานการ ใหบริการโดยรวมมาก

ท่ีสุด ดานชองทางจัดจําหนายใหความสําคัญกับปจจัยดานจํานวนและการกระจายตัวพ้ืนท่ีตางๆ 

ของสถานีรถไฟฟามากท่ีสุด และดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยดานการ

จัดการกิกรรมสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ มากท่ีสุด เปนตน สําหรับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใน

ดานจิตวิทยาใหความสําคัญกับปจจัยดานการเรียนรูจากประสบการณถึงความสะดวกสบายจาก

ท่ีเคยใชบริการรถไฟฟามากอนมากท่ีสุด ดานเศรษฐกิจและการเมืองใหความสําคัญกับปจจัย

ดาน 

 รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) ทําศึกษา การตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูบริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุเฉล่ียอยูในชวง อายุ 20-29 ป สถานภาพ

โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 15,001 –20,000 บาท 

และเลือกรูปแบบการใชบริการรับประทานท่ีรานและซ้ือไปรับประทานท่ีบาน ผูรวมใชบริการ

รานอาหาร คือ 2-3 คนโดยวันท่ีชอบมาใชบริการคือวันหยุดเสาร –อาทิตย เวลา ท่ีเลือกใช

บริการรานอาหารชวงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถ่ีในการใชบริการ คือ จํานวน 1 -2 ครั้ง โดยมี

จํานวนเงินตอครั้งท่ีรับประทานอาหาร นอยกวา 500 บาท /ครั้ง และส่ือท่ีทําใหทานทราบขอมูล

ขาวสารของรานอาหารคือปายหนารานโดยมีเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานอาหาร คือ เดินทาง

สะดวกสบาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีมีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม

เวิลดบริเวณสวนสนุกดรีมเวิลด โดยสุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

 สวนท่ี 2 ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการใหบริการสวนสนุกดรีมเวิลดในดานสวนผสม

ทางการตลาด 

 สวนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 400 คน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชาย คิกเปนรอยละ 50.8 และเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 49.30 สวนใหญมีอายุระหวาง 22-25 ป คิดเปนรอยละ 42.8 สวนใหญมี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 76.3 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 58.5  

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสบทางการตลาด ( Marketing Mix '7Ps ) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 

คน พบวาผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.67 คาเฉล่ียเทากับ 7.89 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.44 ราคา (Price) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.33 คาเฉล่ียเทากับ 

7.82 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.49 ชองทางจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุด 10.00 คา

ต่ําสุด 3.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.52 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.64 การสงเสริมการตลาด 

(Promotion) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.67 คาเฉล่ียเทากับ 7.47 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.58 บุคคล (People) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 3.33 คาเฉล่ียเทากับ 7.78 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.38 กระบวน (Process) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.75 คาเฉล่ีย

เทากับ 7.67 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.00 คาเฉล่ียเทากับ 

7.78 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.59 

 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับริการ 

 จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี

ผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป พบวา ความพึงพอใจ

ของผูบริโภคท่ีมีผลตอการใหบริการ มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.40 คาเฉล่ีย

เทากับ 7.81 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.24 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1). เพศ (2).อายุ 

(3).การศึกษา (4).อาชีพ ท่ีตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใหบริการของ

สวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป โดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง

เดียว (One way ANOVA) สรุปไดดังนี้ 
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*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 เฉพาะดาน อายุ การศึกษา และอาชีพเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เพศท่ี

แตกตางกัน อายุท่ีแตกตางกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน และอาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอ

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 

25 ป ซ่ึงมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)  

หรื อ  7Ps ด า นผ ลิตภั ณ ฑ  (Product), ด าน ร า คา  (Price), ด า น ชอ ง ทา ง กา ร จั ด

จําหน าย  (Place), ด านสง เสริมการตลาด (Promotion), ด านบุคคล (People), ด าน

กระบวนการ (Process), ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence) มีความสัมพันธกับความพึง

พอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

เพศ Between Groups 5.678 28 .203 .798 .760 

Within Groups 94.299 371 .254   

Total 99.977 399    

อายุ Between Groups 13.258 28 .473 .895 .622 

Within Groups 196.180 371 .529   

Total 209.438 399    

การศึกษา Between Groups 16.851 28 .602 .914 .595 

Within Groups 244.346 371 .659   

Total 261.198 399    

อาชีพ Between Groups 5.660 28 .202 1.123 .307 

Within Groups 66.777 371 .180   

Total 72.438 399    
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ปจจัยสวน 

ประสมการตลาด 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 (Constant) 3.330 .419 7.944 .000   

Product .061 .053 1.145 .253 .503 1.987 

Price .024 .053 .464 .643 .482 2.073 

Place .117 .047 2.478 .014 .496 2.018 

Promotio .003 .050 .059 .953 .471 2.121 

People .116 .049 2.358 .019 .639 1.565 

Process .078 .055 1.410 .159 .535 1.871 

Physical  E. .182 .041 4.418 .000 .695 1.438 

*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาด

(Marketing Mix) หรือ 7Ps ท้ัง 7 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 

25 ป เขียนสมการพยากรณได ดังนี้  

Y = 3.330 + 0.061 (Product) + 0.024 (Price) + 0.117 (Place) + 0.003 (Promotion) + 0.116 

(People) + 0.078 (Process) + 0.182 (Physical E.) 

มีเฉพาะดานราคาท่ีไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสม

การตลาด(Marketing Mix) หรือ 7Ps ดานการสรางและนําลักษณะทางกายภาพไมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดใน

กลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดใน

กลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

 สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการ

ใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป ประกอบดวย อายุ การศึกษา 

และอาชีพ ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุม
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วัยรุนอายุ 16 – 25 ป เนื่องจากผูท่ีมีอายุในชวง22-25ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี นิยม

เขาใชบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด ซ่ึงตางจากชวงอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาอ่ืนๆ 

 สมมุติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix)  หรือ 7Ps   ด า น

ผลิตภัณฑ (Product), ดานราคา (Price), ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place), ดานสงเสริม

การตลาด (Promotion), ดานบุคคล (People), ดานกระบวนการ (Process), ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวน

สนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป ยกเวนทางดานการสรางและนําลักษณะทาง

กายภาพไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใหบริการของสวนสนุกด

รีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป เนื่องจากปจจัยท่ีผูบริโภคท่ีใหความสําคัญมาก คือ ส่ิง

อํานวยความสะดวกในสวนสนุกดรีมเวิลด และพนักงานควรมีการแนะนําเครื่องเลนท่ีนาสนใจ

ใหกับผูเขาใชบริการ 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวน

สนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป” สามารถนําผลท่ีไดมาประยุกตใช และเปน

แนวทางในการพัฒนาการใหบริการองคกร โดยเปนขอเสนอแนะเฉพาะปจจัยท่ีสงผลตอความ

พึงพอใจของผูใชบริการสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป ดังตอไปนี้ 

1. ควรใหความสนใจการตลาดบริการดานชองทางการจัดจาหนาย บุคลากร ลักษณะ

ทางกายภาพเปนหลัก แตสวนประกอบอ่ืนๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม

ทางการตลาด ดานกระบวนการ และดานผลิตภาพ ก็มีความสําคัญในการชวยสรางความพึง

พอใจของผูใชบริการใหเกิดขึ้นไดเชนกัน ดังนั้นสนุกดรีมเวิลด ควรวางกลยุทธทางการตลาด

ใหครอบคลุมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูใชบริการ 

2. ควรสรางความภักดีตอตราสินคาใหเกิดขึ้นตอผูใชบริการสนุกดรีมเวิลดเปนการ

สรางทัศนคติท่ีดีของผูใชบริการใหเกิดขึ้นตอการบริการ และเกิดการใชซํ้าตอเนื่อง ดังนั้น

สนุกดรีมเวิลด จึงควรสรางความภักดีตอตราสินคา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอ

ผูใชบริการ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการสนุกดรีมเวิลดในกลุม

วัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป ดังนั้นผูท่ีจะศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาโดยเนนกลุมตัวอยางของอายุ

ท่ีมากกวานี้ เพ่ือใหไดผลการวิจัยท่ีครอบคลุม และเปนประโยชนตอองคกรในการวางกลยุทธ

ทางการตลาดในอนาคต 
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 2. ผูวิจัยไดใชตัวแปรอิสระคือ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (7P’s) จึงควรทาการศึกษาเจาะลึกไปยังชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร 

ลักษณะทางกายภาพ และความภักดีในตราสินคา เ พ่ือประโยชนในแงของการสราง

ความสัมพันธ อันดีกับลูกคา โดยการศึกษาในเรื่ อง CRM (Customer Relationship 

Management) 
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ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมแมหลังคลอดในโรงพยาบาลเดก็ 

THE PURPOSES OF THE STUDYS OF  KNOWLEDGE AND PRACTICES 

RELATED TO BREAST FEEDING AFTER PREGNANT IN THE CHILDREN 

HOSPITAL ARE 

นารินทร  คําแกว*   ฤทัยรัตน  ขันโท*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษา เรื่อง ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมลูกของแมหลังคลอดใน

โรงพยาบาลเด็ก  มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีผลตอ

การเล้ียงลูกดวยนมแมของแมหลังคลอดท่ีโรงพยาบาลเด็ก และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวาง วิธีการเล้ียง และประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแมท่ีมีตอปฏิบัติตนในการเล้ียงลูก

ดวยนมแม 

 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ มารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเด็ก จํานวน 

400 ตัวอยาง ทดสอบความนาเช่ือถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha 

Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลการทดสอบความนาเช่ือถือเครื่องมือท่ี 0.799 วิเคราะหผล

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ F–Test ทดสอบคาเฉล่ีย

ความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD และทดสอบวิเคราะหความสัมพันธใช วิธีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบ

คัดเลือกเขา (Enter Regression) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ประมวลผลขอมูลจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 

 ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป 

รองลงมา อายุมากกวา 34 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากสุด รองลงมา ระดับ

มัธยมศึกษา มีอาชีพพนักงานบริษัท มากสุด รองลงมา ขาราชการ/รัชวิสาหกิจและธุรกิจสวนตัว 

รายไดตอเดือน มากสุด 15,001-30,000 บาท 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 สวนใหญกลุมมารดามีความรูความเขาใจในวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมและประโยชน

ของการเล้ียงลูกดวยนมแม ท่ีถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้ง

ท่ีลูกตองการ” และมีความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกในระดับมากท่ีสุด โดย

สูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดวยนมแมจะมีโอกาสท่ีจะไดรับการปอนนมเกินมากวาทารกท่ีเล้ียงดวยนม

ผสม  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม สงผลตอ

การปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา ดาน

ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม และปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาชีพ และ รายไดตอ

เดือน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน 

คําสําคัญ: ความรูและการปฏิบัติตน, การใหนมแมหลังคลอด 

 

ABSTRACT 

 The purposes of the study of knowledge and practices related to breast feeding after 

pregnant in the children hospital are  

 1. To study the differences of the individual factors that affects the breast feeding of 

the mother after pregnant in the children hospital 

 2. To study the relationship between the feeding method and the benefits of breast-

feeding the affects the breast-feeding behavior. 

 The research methodology is using the questionnaire, random sample from the 

focused group. The sample is the mother who has just pregnant in the children hospital for 

400 samples. The statistical technique used in this study to ensure reliability is the Cronbach 

Alpha formula. The 30 samples has been tested and the reliability co-efficiency is 0.799. The 

descriptive statistic has been also used such as the frequency distribution, the average, 

standard deviation and the quantitative analysis. The F-test technique has been used to test 

the difference, the LSD technique has been used to test the difference in each pair and the 

relationship has been tested by the multiple regression analysis.  The enter regression 

technique has been used to select variable at the statistically significant of 0.05. All data has 

been processed by the statistical application. 

 The result from the study of individual factor showed that the average age is mostly 

25-34 years old then more than 34 years old. The education level is mostly at the bachelor 
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degree and then the high school level.  Most of the sample work as the office worker and then 

government/state enterprise officer. The average income of the sample is mostly 15001-

30000 baht per month. Most of the woman who just gave birth has a good understanding  on 

the method and the benefits of breast-feeding  with the strongest agree that the baby should 

get breast-feed whenever necessary. The sample also agree that the baby that get breast-

feeding would be more likely to get the milk from  their mother compared to the baby who is 

feed with the artificial milk. 

 According from the study confirms that the understanding of breast-feeding for the 

mother will have effect on the breast-feeding behavior with the highest effect on the method 

of breast feeding aspect and then the breast-feeding benefits respectively. The individual 

factors such as job, monthly income have effect on the how the mother behaves on the breast-

feeding differently. 

KEYWORDS : KNOWLEDGE AND PRACTICES, BREAST FEEDING AFTER 

PREGNANT 

 

บทนํา 

 นมแมมีสารอาหารท่ีจําเปนและเพียงพอสําหรับ การเจริญเติบโตของทารก มีความ

ปลอดภัยและภูมิคุมกัน ท่ีชวยปกปองทารกจากการเจ็บปวย ทําใหทารกมีสุขภาพ สมบูรณ

แข็งแรงในป พ.ศ. 2543 องคการอนามัยโลก และ องคการกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชา ชาติ 

ไดรวมมือกัน ประกาศรับรอง “The innocenti declaration” เพ่ือปกปอง สงเสริม และสนับสนุน

การเล้ียงบุตรดวยนมแม สาระสําคัญ ของประกาศนี้เรียกรองใหทุกๆ ประเทศพัฒนานโยบาย

ระดับ ชาติเรื่องการเล้ียงบุตรดวยนมแม กําหนดเปาหมายอยางเหมาะสม และจัดวางระบบการ

ติดตามและผลการปฏิบัติงาน อยางมีระบบ พรอมท้ังกําหนดตัวช้ีวัด เชน อัตราการเล้ียง ทารก

ดวยนมแมเพียงอยางเดียวเม่ือออกจากโรงพยาบาล 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีนโยบายใหมารดาเล้ียง บุตรดวยนมแมเพียง ตาม

นโยบายของ องคการอนามัยโลก ในป พ.ศ.2548 มีการสํารวจสถานการณ การเล้ียงบุตรดวย

นมแมของประเทศไทย โดยองคการกองทุน เพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติพบวา อัตราการเล้ียง

บุตรดวยนม แมมีเพียงรอยละ 5.4 ซ่ึงนอยท่ีสุด เปนลําดับท่ี 3 จากทุกประเทศท่ัวโลกในป 

พ.ศ.2550 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 4 พบวาทารก ท่ีไดรับนมมารดาอยางเดียวมี

เพียงรอยละ 16.3 ซ่ึงต่ําท่ีสุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษา ใน

มารดาท่ีมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลรามาธิบดี 5 พบวา มีมารดาใหนมบุตร คิดเปนรอยละ 8.6 
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ซ่ึงต่ํากวา ท่ีกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) คือ 

รอยละ 30 มีการศึกษาในประเทศไทยท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอ การเล้ียงลูกดวยนมแม คือความรู

ของมารดาเรื่องประโยชนของนมแมและวิธีการใหนม ท่ีถูกตองนอกจากนี้การศึกษาความรู

เรื่องนมแมในมารดา ชาวจีนในประเทศไอรแลนด พบวา มารดาบางสวนมีความ เขาใจผิดท่ีไม

ถูกตองตอการเล้ียงบุตรดวยนมแม ซ่ึงมีผลทําใหการเล้ียงบุตรดวยนมแม ไมประสบผลสําเร็จ 

 ในโรงพยาบาลเด็กมีการใหความรูเรื่องการใหนมแมในมารดาท่ีมาคลอดบุตร โดย

แพทย นักศึกษาแพทย และพยาบาล รวมท้ังมีการประเมินความรูและความเขาใจของมารดา

กอนกลับบาน แตจากขอมูลในป พ.ศ. 2554 พบวามารดาท่ีเล้ียงบุตรดวยนมแมเพียงอยาง คิด

เปนรอยละ 30.8 ซ่ึงยังไมบรรลุเปาหมายของโรงพยาบาลตามตัว ช้ีวัดผลลัพธของ

ขบวนการสรางเสริมสุขภาพท่ีกําหนดไวรอยละ 80 คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรู

เรื่องนมแมของมารดา เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุงหัวขอการใหความรูและเกิดประสิทธิผลใน

ดานความสําเร็จในการเล้ียงบุตรดวยนมแมไปใหมากท่ีสุด 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ของแมหลังคลอดที่โรงพยาบาลเด็ก 

 2. เพ่ือศกึษาความสัมพันธระหวาง วิธีการเลี้ยง และประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนม 

แมที่มีตอปฏิบัติตนในการเลี้ยงลุกดวยนมแม 

การเล้ียงลูกดวยนมแม มีประโยชนตอบุตรและ มารดา ความรูเรื่องนมแมของมารดาเปนปจจัย 

สําคัญตอระยะเวลาในการเล้ียงลูกดวยนมแม การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความรู 

และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องนมแมของมารดาท่ีมาคลอดบุตรท่ีโรงพยาบาลเด็ก 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดตอเดือน ท่ี

แตกตางกันสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

 2. วิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมและประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแมนั้นสงผลตอการ

ปฏิบัติตนในการเล้ียงลูกดวยนมแม 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาจากการทําแบบสอบถามและสังเกตการณ ในดานความรู

และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมลูกหลังคลอด โดยเลือกกลุมประชากรท่ีจะศึกษา ตั้งแต 1 – 

31 เมษายน 2558 

 1. แมหลังคลอดทุกรายท่ีทารกแรกเกิดมีชีพบนหอผูปวยในแผนกสูติกรรม ณ 

โรงพยาบาลเด็ก  
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 2. แมหลังคลอดท่ีสามารถใหนมลูกและอยูดวยกันบนหอผูปวยในแผนกสูติกรรม 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 เพ่ือประเมินความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเล้ียงลูกดวยนมแมหลังคลอด ใน

โรงพยาบาลเด็กช้ีแจงใหหญิงตั้งครรภทุกคน ทราบถึงประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 1. ผลการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงประชากรศาสตรท่ีสงผลตอวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม 

 2. ผลการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม  

 3. ผลการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

 

 

 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1. อายุ 

2.ระดับการศึกษา 

3. อาชีพ 

4. รายได 

- ความรูเรื่องนมแม 

- วิธีการเล้ียงลูกดวยนม

แม 

- ประโยชนของการเล้ียง

ลูกดวยนมแม 

- ความสําคัญของนมแม 

- มารดาและทารกท่ีจะได

ประโยชนจากการเล้ียงลูกดวย

นมแม 

- การปฏิบัติตัวในการเล้ียงลูก

ดวยนมแม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ความรูเรื่องนมแม นมแมและการใหนมแมแกเด็กทารก 0-1 ป นมแมเปนนมท่ี

เหมาะสมกับทารกตั้งแรกเกิด เพราะมีสารอาหารท่ีเหมาะสมพรอมท้ังภูมิตานทานท่ีชวยใหลูก

มีสุขภาพท่ีแข็งแรงไมเจ็บปวยบอย อีกท้ังชวยคุณแมประหยัด ไมเสียเวลาในการชง สามารถเขา

ปากลูกและดูดกลืนน้ํานมไดทันที นมแมท่ีเรียกไดวาอุดมสมบูรณดวยสารอาหารครบถวนท่ีสุด 

คือ ชวงหลังคลอดท่ีจะมีน้ํานมเหลืองออกมาเรียกวา โคลอสครัม (Colostrum) ถือเปนหัวน้ํานม

ช้ันยอดของลูก เนื่องจากให สารอาหารพลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแรครบถวนใน

สัดสวนท่ีพอดี และสรางภูมิตานทานตอเนื่องจากในครรภไดอีกดวย 

 สวนใหญ แลวนมแมจะมาประมาณ 3-4 วันหลังคลอด ซ่ึงก็จะเปนชวงท่ีทารกกําลัง

นอนขี้เซาและปรับตัวกับโลกใบใหมอยูพอดี จากนั้นเขาสูวันท่ี 7 ฮอรโมนของคุณแมก็จะหล่ัง

ชวยเรงสรางน้ํานมใหมากขึ้นเพ่ือใหทันกับความตองการของลูก และการใหลูกดูดนมเร็วหรือ

ชาคอนขางมีผลในการกระตุน เพราะหากคุณแมใหลูกดูดนมบอยก็จะถือเปนการกระตุนใหเตา

นมผลิตน้ํานมสําหรับม้ือตอไปเยอะขึ้น อีกท้ังลูกก็จะคุนเคยกับหัวนมเร็วขึ้นดวยคุณแมควรให

ลูกอมดูดนมตั้งแตหัวนมจนถึงลานนม เพ่ือใหลูกชวยกระตุนตอมน้ํานมท่ีกระจายอยูท่ัวเตานม 

ซ่ึงจะชวยลดปญหาหัวนมแตกไดดวย และการใหนมท่ีดีควรใหทุก 4 ช่ัวโมงโดยสามารถสลับ

เตาได เพราะปริมาณน้ํานมจะผลิตออกมาเพียงพอ และเม่ือลูกไดดูดเต็มอ่ิมก็จะนอนหลับยาว 

 2. มารดาหลังคลอด ระยะหลังคลอด (Postpartum period) ระยะเวลาตั้งแตหลังคลอด

ทารกและรกเสร็จส้ิน ไปจนถึงระยะ 6 สัปดาหหลังคลอด (ใชเกณฑเดียวกันท้ังการคลอดปกติ

ทางชองคลอดและการผาทองคลอด) ซ่ึงในชวงนี้จะมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานสรีระและ

ฮอรโมนของสตรีหลังคลอดเพ่ือกลับคืนสูสภาพปกติหลังการคลอดเสร็จส้ิน หากทารกแข็งแรง

ปกติดี เจาหนาท่ีจะนําทารกมาดูดนมแมทันทีหลังจากเช็ดตัวทารกใหแหงแลว เพ่ือสรางสาย

สัมพันธ ความรัก และความผูกพันระหวางแม-ลูก 

 3. โรงพยาบาลเด็ก หรือโรงพยาบาลราชวิถีถือกําเนิดครั้งแรกมาจากโรงพยาบาลท่ีมีช่ือ

วา "โรงพยาบาลหญิง" เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.

พิบูลสงคราม เพ่ือใหเปนโรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เปนแหงแรกของประเทศไทย มี

นายแพทยประพนธ เสรีรัตน ดํารงตําแหนง รักษาการผูอํานวยการ และอีกเดือนตอมา 

นายแพทยเสม พริ้งพวงแกว ไดรับแตงตั้งใหเปน ผูอํานวยการโรงพยาบาล ทานไดพัฒนา 

โรงพยาบาลหญิง จนไดรับความนิยม และไววางใจจากประชาชน เขารับการรักษาเปนจํานวน

มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมีการผาตัดแฝดสยาม วันดี ศรีวัน แยกออกจากกันสําเร็จ เปนครั้ง

แรกในประเทศไทย สรางช่ือเสียงใหกับ โรงพยาบาลหญิงเปนอยางมาก 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

ภาวะโภชนาการของเด็กเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงสุขภาพโดยรวมของเด็ก เม่ือเด็ก

ไดรับอาหารท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอตามชวงวัยอายุ ไมเจ็บปวยบอยๆ และไดรับการดูแลอยาง

ดี เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยางสมสวน มีการพัฒนาโครงสรางและการทํางานของสมอง ซ่ึงจะ

ชวยกระบวนการเรียนรูและอารมณไดเปนอยางดี พรอมท่ีจะพัฒนาตอไปจนเปนผูใหญ 

 การเล้ียงลูกดวยนมแมเปนรากฐานเริ่มตนของการสงเสริมสุขภาพของเด็กในชวงระยะ 

2-3 ปแรกของชีวิต เพราะนมแมเปนอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการท่ีสมดุลและดีท่ีสุดสําหรับ

ทารกและเด็กเล็ก เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกาย สมอง จอประสาท

ตา และอวัยวะอ่ืนๆ ท่ีรางกายยังพัฒนาไมเต็มท่ี รวมท้ังปองกันการเกิดโรคตางๆ ท่ีพบบอยใน

ทารก เชนโรคอุจจาระรวง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ  

นอกจากนี้นมแมยังมีผลตอสุขภาพในระยะยาวอีกมากมาย ทารกท่ีไดรับนมแมจะมี

โอกาสเปนโรคอวน เบาหวาน นอยกวาทารกท่ีไดรับนมผสม และยังชวยปองกันโรคเรื้อรังใน

วัยผูใหญ เชนโรคเบาหวาน และภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ดานเชาวปญญาและพัฒนาการ

พบวาทารกท่ีไดรับนมแมอยางเดียว และไดรับนมแมตอเนื่องจนอายุครบ 12 เดือน ติดตามเชาว

ปญญาของเด็กเม่ืออายุ 6.5 ป พบวาระดับเชาวปญญาของเด็กท่ีไดนมแมสูงกวาเด็กท่ีไดนมผสม 

5.9 จุด และระยะเวลาของการไดรับนมแมสัมพันธกับคาคะแนนเชาวปญญา 

ดังนั้นองคการอนามัยโลกไดแนะนําวาเด็กควรไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน และให

นมแมรวมกับอาหารตามวัยจนถึงขวบปท่ีสองหรือนานกวานั้น 

สถานการณการเล้ียงลูกดวยนมแมในประเทศไทย 

 สถานการณการเล้ียงลูกดวยนมแมในประเทศไทย จากรายงานการสํารวจสถานะ

สุขภาพเด็กไทย (Multiple Indicator Cluster Surveys: MICS)ในป 2555 โดย สํานักงานสถิติ

แหงชาติ ดวยการสนับสนุนขององคการ UNICEF แสดงจากกราฟแบบแผนการกินนมแมของ

ทารกตามชวงอายุ ของประเทศไทย 2555 พบวา อัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวในชวง

อายุ 0-1, 3 และ 6 เดือนอยูท่ีรอยละ 30, 15 และ12.3 ตามลําดับเปรียบเทียบกับป 2549 ในชวง

อายุเดียวกัน อยูท่ีรอยละ 11.6, 7.6 และ 5.4 ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในระดับหนึ่ง 

ภาพรวมของทารกท่ีไดรับนมแม ในชวงอายุ 6-7 เดือนแรกยังอยูในระดับท่ีดี คือรอยละ55 แต

ยังไมบรรลุเปาหมายอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวในทารกอายุนอยกวา 6 เดือนของ

กรมอนามัย ในป 2556 ไมนอยกวารอยละ 50 องคการอนามัยโลกกําหนดไวท่ีรอยละ 35 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ภัทรพร ชูประพันธ  ,วีณา เท่ียงธรรม ,ปาหนัน พิชยภิญโญ (2557) ผลการศึกษา 

สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE-PROCEED Framework ซ่ึงเปนแนวคิดในการวิเคราะหและ

วินิจฉัยปญหาท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก สหปจจัย มีท้ังปจจัยภายใน

และภายนอกตัวบุคคล ซ่ึงประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยนํา ซ่ึง เปนปจจัยภายในตัวแมท่ีเปน

พ้ืนฐานและกอใหเกิดแรงจูงใจในการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว ปจจัยเอ้ือ เปนแหลง

ทรัพยากรท่ีจําเปน รวมถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากรหรือสถานบริการ

สาธารณสุข ปจจัยเสริม เปนการเสริมแรงใหกระทํา ท่ีมาจากบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลนั้นๆ 

จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยนํา คือ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาท่ีหยุดงานเพ่ือเล้ียงดูบุตร

หลังคลอด ประสบการณ ทัศนคติและอุปสรรคตอการเล้ียงลูกดวยนมแม ซ่ึงเปนปจจัยภายใน

ตัวแม และมีอิทธิพลตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือน โดยแมมีวุฒิภาวะและ

ระดับการศึกษาสูง ยอมมีการแสวงหาขอมูล เพ่ือพัฒนาความรู วิเคราะหถึงผลดีของการเล้ียงลูก

ดวยนมแม ไมมีอุปสรรคขัดขวางดานรางกายในเรื่องเตานม หัวนม และดานจิตใจ มีทัศนคติเชิง

บวก คือ ความรูสึก นึกคิดท่ีดีตอการเล้ียงลูกดวยนมแมเคยมีประสบการณในเล้ียงลูกดวยนมแม

มากอน ตลอดจนแมไมไดทํางานทําใหมีระยะเวลาหยุดงานมากเพียงพอในการเล้ียงลูกดวยนม

แม จึงเปนแรงจูงใจในสนับสนุนใหแมสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวตอเนื่องจนครบ 6 

เดือนได สวนปจจัยเอ้ือ มีอิทธิพลตอการเล้ียงลูกดวยนมแม กลาวคือ แมสามารถเขาถึง และรับ

บริการจากสถานบริการสาธารณสุขไดงาย  

 โดยใชเวลาในการเดินทางนอย มีชวงเวลาเปดใหบริการท่ีสะดวก สถานท่ีเอ้ืออํานวย

ตอการใหนมแม จึงสนับสนุนใหแมเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนได ถึงแมวาดานปจจัย

เสริม ซ่ึงเปนการเสริมแรงสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนๆ แตก็ไมมีความสัมพันธเพียงพอท่ีจะสงผล

ใหแมเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือนได อาจเนื่องจากแมสวนใหญไมไดทํางาน 

รอยละ 42.6 จึงมีเวลาในการเล้ียงดูลูกอยางเต็มท่ี มีวุฒิภาวะและการศึกษาระดับสูง มี

ประสบการณในการเล้ียงลูกดวยนมแมมากอน ทําใหแมสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางดียิ่ง 

กอปรดวยมีทัศนคติท่ีดีตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว และเขาถึงบริการสาธารณสุขไดงาย 

จึงสงผลใหแมเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนประสบผลสําเร็จได แมวาจะไดรับแรง

สนับสนุนทางสังคมไมเพียงพอก็ตาม 

  นิตยา โปสาวาท (2556) ลักษณะท่ัวไปของหญิงหลังคลอด พบวาการเล้ียงลูกดวยนม

แมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนพบมากในประชาการกลุมอายุต่ํากวา 20 ป มีระดับ BMI 

ปกติ มีสถานภาพสมรสและอยูดวยกัน สวนใหญมีอาชีพแมบาน สถานท่ีทางานในปจจุบันเปน

ท่ีเดียวกันกับบานท่ีอาศัยอยู พบ รายไดเฉล่ียของครอบครัวมากกวา 10,000 บาท ,การศึกษา
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ระดับอนุปริญญาและ มีบุตรจํานวน 1-2 คน เพราะ ไมตองออกไปทางานนอกบาน มีรายได

เฉล่ียของครอบครัวตอเดือนเพียงพอกับคาใชจายพบนอยท่ีสุดในประชากรกลุมอายุ 20 – 30 ป, 

ระดับ BMI เกิน, อาชีพคาขาย และทํางานตางจังหวัด ไมพบเลยในกลุมท่ีมีสถานภาพสมรสแต

แยกกันอยู กลุมท่ีไมไดเรียนหนังสือ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะเปนกลุม

ประชากรท่ีตองออกไปทางานนอกบาน รายไดไมเพียงพอกับคาใชจายตองปลอยลูกใหยาย 

และตาเล้ียงท่ีบาน ซ่ึงสอดคลองกับ ไสววรรณ ไผประเสริฐ (2548) ไดศึกษาอัตราการเล้ียงลูก

ดวยนมแมอยางเดียว นาน 6 เดือน พบวาระดับของการศึกษา และการประกอบอาชีพของ

มารดา ซ่ึงเหตุผลของการท่ีเล้ียงลูกดวยนมแมไมยั่งยืน เปนปญหาท่ีเกี่ยวของกับมารดา และ

ปญหาสภาพแวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจ คือ การประกอบอาชีพนอกบาน ไมสะดวกใน

การใหนมแม  

 ปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแมดานมารดา พบวาสวนใหญไมมีปญหาการเล้ียงเล้ียงดวย

นมแมดานมารดาปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแมท่ีพบมากท่ีสุดคือมารดาหัวนมส้ัน สวนใหญไม

มีปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแมดานลูก ปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแมดานลูกพบมากท่ีสุดคือ 

ทารกตัวเหลือง สวนมารดาไมมีปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแม เล้ียงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว

อยางนอย 6 เดือน พบรอยละ 26.6 เล้ียงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวไมครบ 6 เดือน พบรอยละ 

73.4 สวนในรายไมมีปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแมดานลูก มีการเล้ียงลูกดวยนมแมเพียงนอย 6 

เดือน รอยละ 33.3 เล้ียงลูกดวยนมแมไมครบ 6 เดือน รอยละ 66.7 เพราะปญหาการเล้ียงลูกดวย

นมแมไมวาจะเปนดานมารดา หรือดานลูกนั้นสวนใหญเปนปญหาท่ีสามารถแกไขได มารดา

และทารกตองไดรับการแกไขปญหามารดามีความม่ันใจวาตนเองสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมได

กอนกลับบาน และควรมีการติดตามเปนระยะ สอดคลองกับ กาญจนา เอกปชฌาย (2541) 

ศึกษาอัตราการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 4 เดือน และปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

ดังกลาวพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียว ครบ 4 เดือน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ไดแก สถานท่ีฝากครรภ การไดรับคาแนะนาจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในการเล้ียงลูก

ดวยนมแม การท่ีแมไดรับการดูแลหลังคลอด โดยเจาหนาท่ี การท่ีลูกไดดูดหัวยาง หรือหัวนม

ปลอม การท่ีแมมีปญหาการเล้ียงลูกดวยนมแม และความพึงพอใจของแม ในการเล้ียงลูกดวย

นมแม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การเล้ียงลูกดวยนมแม ท่ีโรงพยาบาลเด็ก โดย

กําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปตัวอยาง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ซ่ึง

เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณ จํานวน และคารอยละ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน 

ตอบ ใช , ไมใช คิดเปนคะแนน 0-10 คะแนน 

สวนท่ี 3 แบบสอบถาม ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม ซ่ึงเปนแบบสอบถามมี

ลักษณะเปน ตอบ ใช , ไมใช คิดเปนคะแนน 0-10 คะแนน 

สวนท่ี 4 แบบสอบถาม ปฏิบัติตนในการใหนมลูก ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน

มาตรฐานประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากนอยไปหามาก ลําดับท่ี 0  เห็น

ดวยนอยท่ีสุด และ ระดับท่ี 10 เห็นดวยมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาขอมูลลักษณะสวนบุคคลจากกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา สวนใหญมีอายุ

ระหวาง 25 – 34 ป จํานวน 196 คน คิดเปน รอยละ 49.00 รองลงมา อายุมากกวา 34 ป จํานวน 

130 คน คิดเปน รอยละ 32.50 และ อายุ 15 – 24 ป จํานวน 62 คน คิดเปน รอยละ 15.50 นอยสุด 

นอยกวา 15 ป จํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 3.00 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

302 คน คิดเปน รอยละ 75.50 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 14.00 

สวนนอย คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปน รอยละ 5.50 นอยสุด ระดับ

ประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปน รอยละ 5.00 และมีอาชีพพนักงานบริษัท มากสุด จํานวน 

222 คน คิดเปน รอยละ 55.50 รองลงมา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจสวนตัว จําวน 68 คน 

คิดเปน รอยละ 17.00 และรับจางท่ัวไป จํานวน 42 คน คิดเปน รอยละ 10.50 มีรายไดตอเดือน 

มากสุด 15,001-30,000 บาท จํานวน 216 คน คิดเปน รอยละ 54.00 รองลงมา 30,001-50,000 

บาท จํานวน 136 คน คิดเปน รอยละ 34.00 สวนนอย นอยกวา 15,000 บาท จํานวน 25 คน คิด

เปน รอยละ 6.25 นอยสุด มากกวา 50,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 5.75 ตามลําดับ 

สรุปผลดังในตารางท่ี 1 

 

 สวนที่ 2 ความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชนของการเลี้ยงลูก

ดวยนมแม 
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 จากการศึกษาความรูความเขาใจในวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมและประโยชนของการ

เล้ียงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ดังตารางท่ี 2 ซ่ึงสามารถสรุป

รายดานดังนี้ 

  2.1 ความรูความเขาใจในวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมีความรู

ความเขาใจท่ีถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งท่ีลูกตองการ” มี

จํานวน 395 คน คิดเปน รอยละ 98.75 รองลงมา “ไมควรใหลูกดูดหัวนมยางและหัวนมหลอก

หรือหัวนมปลอม” จํานวน 393 คน คิดเปน รอยละ 98.25 และ “ไมใหน้ําหรือนมผสม หรือ

อาหารอ่ืนแกทารกแรกคลอดนอกจากนมแม เวนแตจะมีขอยกเวนทางการแพทย” จํานวน 392 

คน คิดเปน รอยละ 98.00 โดยประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจไมถูกตองสูงสุด “ถามีหัวนมส้ัน

แบน หรือบอดบุม แกไขโดยดึงหัวนมบอยๆ ก็สามารถใหนมลูกได” จํานวน 44 คน คิดเปน 

รอยละ 11.00 

  2.2 ความรูความเขาใจในประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม พบวา สวน

ใหญมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งท่ี

ลูกตองการ” จํานวน 395 คน คิดเปน รอยละ 98.75 รองลงมา “นมแมชวยใหลูกถายอุจจาระได

สะดวก” จํานวน 390 คน คิดเปน รอยละ 97.50 และ “นมแมมีภูมิคุมกันซ่ึงชวยปองกันการเกิด

การเจ็บปวยของลูกได”, “นมแมชวยเสริมสรางและพัฒนาระดับสติปญญาของลูก” จํานวน 387 

คน คิดเปน รอยละ96.75 โดยประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจไมถูกตองสูงสุด “นมแมเปนอาหาร

ท่ีดีท่ีสุดและมีสารอาหารพอเพียงสําหรับทารกแรกเกิดถึง4เดือน” จํานวน 119 คน คิดเปน รอย

ละ 29.75  

 สวนที่ 3 การปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

 ผลการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ในภาพรวม พบวา มี

ความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.57 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ในรายดาน มีความ

คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ดาน โดยสูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดวยนมแมจะมีโอกาสท่ีจะ

ไดรับการปอนนมเกินมากวาทารกท่ีเล้ียงดวยนมผสม มีคาเฉล่ีย 9.82 รองลงมา ทารกดื่มนมแม

ประหยัดวานมผสม ( x  =  9.72), มารดาท่ีเล้ียงทารกดวยนมผสมจะพลาดโอกาสในการมี

ความสุขจากความรูสึกของการเปนแม ( x  =  9.61), การเล้ียงลูกดวยนมผสมเปนทางเลือกท่ีดี

สําหรับมารดาท่ีทํางานนอกบาน( x  =  8.57) และ การเล้ียงลุกดวยนมแมสะดวกกวาการเล้ียง

ลูกดวยนมผสม ( x  =  8.53) และมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 1 ดาน คือ มารดาไม

ควรเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานท่ีสาธารณะ ( x  =  7.87) และมีความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง จํานวน 1 ดาน คือ บิดาจะรูสึกถูกทอดท้ิง หากมารดาเล้ียงลูกดวยนมแม ( x  =  5.87) 

ตามลําดับ สรุปดังตารางท่ี 3  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

915 

 

 สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตาง

กัน 

 H0 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไมมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

 H1 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ การปฏิบัติตนใน

การใหนมลูก ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา  F – test = 2.383, Sig. = 0.069 > 0.05  

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ท่ีตางกัน มีผล

ตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา

กับ การปฏิบัติตนในการใหนมลูกท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา  F – test = 1.598, 

Sig. = 0.189 > 0.05  

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ท่ี

ตางกัน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   

 ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

อาชีพ กับ การปฏิบัติตนในการใหนมลูกท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา มีคาเฉล่ีย

ความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมมารดาท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวจะมีการปฏิบัติตนใน

การใหนมลูก ต่ํากวา กลุมมารดาอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ  

 2) กลุมมารดาท่ีมีอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

สูงกวา กลุมมารดาอาชีพพนักงานบริษัท 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนกับ

การปฏิบัติตนในการใหนมลูกท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 8.595, Sig. = 

0.000 < 0.05  

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน ท่ี

ตางกัน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึง

นํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน  

ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอ

เดือน  กับ การปฏิบัติตนในการใหนมลูกท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา มีคาเฉล่ีย

ความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 

 1) กลุมมารดารายไดตอเดือน นอยกวา 15,000 บาท จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

ต่ํากวา กลุมมารดารายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา 50,000 บาท 
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2) กลุมมารดารายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

ต่ํากวา กลุมมารดารายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท 

3) กลุมมารดารายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

ต่ํากวา กลุมมารดารายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา 50,000 บาท 

 สมมติฐานท่ี 2 ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการ

ใหนมลูก  

 H0  =  ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมไมสงผลตอการปฏิบัติตนในการให

นมลูก 

 H1  =  ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนม

ลูก 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมกับการ

ปฏิบัติตนในการใหนมลูกพบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานวิธีการ

เล้ียงลูกดวยนมแมและดานประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม เทากับ 0.266 < 0.80 แสดงให

เห็นวาตัวแปรอิสระมีความเปนอิสระตอกันไมมีความสัมพันธกันมากไมมีการควบคุมตัวแปร

ใดๆ ไว จึงนํามาเขาโมเดลเพ่ืออธิบายการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัย

สวนประสมการตลาดมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา 

(Enter Regression)   

 ผลการวิเคราะหการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธความรูความเขาใจ

การเล้ียงลูกดวยนมแมกับการปฏิบัติตนในการใหนมลูก พบวา มีคาความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระและตัวแปรตามระดับไมสูงมากโดย มีคา R เทากับ 0.256 และ มีคา Adjusted R 

Square เทากับ 0.061 อธิบายไดวาความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมมีอิทธิผลตอการ

เปล่ียนแปลงตัวแปรตามหรือการปฏิบัติตนในการใหนมลูก รอยละ 6.10 โดยมีคา F-statistics 

เทากับ 13.893 และคา sig. เทากับ 0.000 < 0.05 แสดงใหเห็นวาความรูความเขาใจการเล้ียงลูก

ดวยนมแมมีอิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตนในการใหนมลูกอยางนอยหนึ่งตัวแปร 

ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือน พบวา มีคาของ Durbin-Watson เทากับ 2.040 > 1.5 แสดงวา

มีความคลาดเคล่ือนท่ีเปนอิสระตอกันในระดับสูงไม มีปญหาสหสัมพันธในตัวแปร 

(Autocorrelation) จึงทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพ่ือคา

สัมประสิทธ์ิ 

 ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพันธระหวางความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนม

แมกับการปฏิบัติตนในการใหนมลูกพบวา มีคา Tolerance  0.929 > 0.10  และ คา VIF 
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(Variance Inflation Factor) 1.076 < 10.0 เปนไปตามเกณฑจึงไมเกิดปญหาสหสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระ (Multi collinearity) 

 สรุปผลการวิเคราะหความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมมีผลตอการปฏิบัติตนใน

การใหนมลูกพบวา คาคงท่ี 7.232 คาความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.255 โดยมีคา t – test = 28.312, 

sig. = 0.000 โดยผลการวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พบวา การปฏิบัติตนในการใหนมลูก มีคา Sig. < 0.05 ท้ัง 2 ดาน ไดแก ดานวิธีการเล้ียงลูกดวย

นมแมและดานประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม สรุปผลรายดาน ไดดังนี้  

 ดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม  พบวา คา t. = 3.463, Sig. = 0.001 < 0.05, Beta = 0.174 

กลาวไดวา ดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการปฏิบัติตนในการให

นมลูกโดยการเปล่ียนแปลง ดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผล

ตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.174 หนวยมาตรฐาน 

  ดานประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม พบวา คา t. = 2.908, Sig. = 0.004 < 0.05, 

Beta = 0.146 กลาวไดวา ดานประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอ

การปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยการเปล่ียนแปลง ดานประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม 

เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 

0.146 หนวยมาตรฐาน  

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวา ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม สงผล

ตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา ดาน

ประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลงานวิจัยไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 34 ป รอย

ละ 49.00 รองลงมา อายุมากกวา 34 ป นอยสุด นอยกวา 15 ป และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มากสุด รอยละ 75.50 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา นอยสุด ระดับประถมศึกษา และมีอาชีพ

พนักงานบริษัท มากสุด รอยละ 55.50 รองลงมา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจสวนตัว และ

รับจางท่ัวไป มีรายไดตอเดือน มากสุด 15,001-30,000 บาท รอยละ 54.00 รองลงมา 30,001-

50,000 บาท นอยสุด มากกวา 50,000 บาท ตามลําดับ  

 2. ผลการศึกษา ความรูความเขาใจในวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแมและประโยชนของการ

เล้ียงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูก

ควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งท่ีลูกตองการ” รอยละ 98.75 รองลงมา “ไมควรใหลูกดูดหัวนม

ยางและหัวนมหลอกหรือหัวนมปลอม” และ “ไมใหน้ําหรือนมผสม หรืออาหารอ่ืนแกทารก
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แรกคลอดนอกจากนมแม เวนแตจะมีขอยกเวนทางการแพทย” โดยประเด็นท่ีมีความรูความ

เขาใจไมถูกตองสูงสุด “ถามีหัวนมส้ันแบน หรือบอดบุม แกไขโดยดึงหัวนมบอยๆก็สามารถ

ใหนมลูกได” และความรูความเขาใจในประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมี

ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งท่ีลูก

ตองการ” รองลงมา “นมแมชวยใหลูกถายอุจจาระไดสะดวก” และ “นมแมมีภูมิคุมกันซ่ึงชวย

ปองกันการเกิดการเจ็บปวยของลูกได”, “นมแมชวยเสริมสรางและพัฒนาระดับสติปญญาของ

ลูก” โดยประเด็นท่ีมีความรูความเขาใจไมถูกตองสูงสุด “นมแมเปนอาหารท่ีดีท่ีสุดและมี

สารอาหารพอเพียงสําหรับทารกแรกเกิดถึง4เดือน”  

 3. ผลการศึกษา ความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก พบวา มีความ

คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.57 โดยสูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดวยนมแมจะมีโอกาสท่ีจะ

ไดรับการปอนนมเกินมากวาทารกท่ีเล้ียงดวยนมผสม มีคาเฉล่ีย 9.82 รองลงมา ทารกดื่มนมแม

ประหยัดวานมผสม, มารดาท่ีเล้ียงทารกดวยนมผสมจะพลาดโอกาสในการมีความสุขจาก

ความรูสึกของการเปนแม, การเล้ียงลูกดวยนมผสมเปนทางเลือกท่ีดีสําหรับมารดาท่ีทํางานนอก

บานและ การเล้ียงลุกดวยนมแมสะดวกกวาการเล้ียงลูกดวยนมผสม และมีความคิดเห็นใน

ระดับมาก จํานวน 1 ดาน คือ มารดาไมควรเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานท่ีสาธารณะ และมีความ

คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ บิดาจะรูสึกถูกทอดท้ิง หากมารดาเล้ียงลูกดวยนม

แม ตามลําดับ 

 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาชีพ 

และ รายไดตอเดือน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 

  4.1 ดานอาชีพ มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมมารดาท่ีมี

อาชีพธุรกิจสวนตัวจะมการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ต่ํากวา กลุมมารดาอาชีพขาราชการและ

รัฐวิสาหกิจ และ 2) กลุมมารดาท่ีมีอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ จะมีการปฏิบัติตนในการ

ใหนมลูก สูงกวา กลุมมารดาอาชีพพนักงานบริษัท 

  4.2 ดานรายไดตอเดือน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุม

มารดารายไดตอเดือน นอยกวา 15,000 บาท จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ต่ํากวา กลุม

มารดารายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา 50,000 บาท 2) กลุมมารดารายไดตอ

เดือน 15,001-30,000  บาท จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ต่ํากวา กลุมมารดารายไดตอ

เดือน มากกวา 50,000 บาท และ 3) กลุมมารดารายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท จะมีการ
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ปฏิบัติตนในการใหนมลูก ต่ํากวา กลุมมารดารายไดตอเดือน 30,001-50,000 บาท และ มากกวา 

50,000 บาท 

 5. ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม 

สงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา 

ดานประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยความรูความ

เขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแมมีอิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติตนในการใหนมลูก รอยละ 

6.10 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษา พบวา กลุมมารดามีความรูความเขาใจในวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม

และประโยชนของการเล้ียงลูกดวยนมแม ท่ีถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูด

นมแมทุกครั้งท่ีลูกตองการ” และมีความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกในระดับ

มากท่ีสุด โดยสูงสุด ทารกท่ีเล้ียงดวยนมแมจะมีโอกาสท่ีจะไดรับการปอนนมเกินมากวาทารก

ท่ีเล้ียงดวยนมผสม  

 2. จากการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม สงผลตอการปฏิบัติ

ตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเล้ียงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา ดานประโยชนของ

การเล้ียงลูกดวยนมแม และปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาชีพ และ รายไดตอเดือน มีผลตอ

การปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน   

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม ดานวิธีการเล้ียงลูก

ดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกสูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญกับการ

สงเสริมใหขอมูลและใหความรูของมารดาเรื่องประโยชนของนมแมและวิธีการใหนมบุตรท่ี

ถูกตอง และควรสงเสริมและการใหความรูเรื่องประโยชนของนมแมในแงคุณคาทางอาหาร 

การเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมองและพฤติกรรมและการปองกันการติดเช้ือของทารก 

 2. จากการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจการเล้ียงลูกดวยนมแม ดานประโยชนของ

การเล้ียงลูกดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ดังนั้นควรมีการใหคําแนะนํา

และการเตรียมตัวของมารดา โดยการควรเริ่มจากซักประวัติเกี่ยวกับความรูความเขาใจและ

ทัศนคติการเล้ียงลูกดวยนมแม ประวัติเล้ียงลูกดวยนมแมในครรภกอน ประวัติสุขภาพ ประเมิน

ความเส่ียงขณะตั้งครรภ ตรวจลักษณะหัวนมและเตานมในการฝากครรภครั้งแรกและอีกครั้ง

เม่ือใกลคลอด เปนตน 

 3. จากการศึกษา พบวา กลุมมารดามีความคิดเห็นท่ีมีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก

ในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นควรใหคําแนะนําตอมารดาใหมีการเตรียมความพรอมแมท้ังรางกาย
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และจิตใจ และสงเสริมใหมารดามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและวิธีการเล้ียงลูกดวย

นมแมท่ีถูกตองและสรางความม่ันใจวาจะสามารถเล้ียงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติของมารดาตอการปฏิบัติตนในการใหนม

ลูกเพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนและใหขอมูลการปฏิบัติตนในการใหนม

ลูกไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนในการใหนมลูก 

จําแนกตามลักษณะอาชีพหรือจําแนกเฉพาะกลุมอาชีพ รายไดของมารดา เพ่ือผลการศึกษาจะ

ทําใหเกิดความรูความเขาใจการปฏิบัติตนในการใหนมลูกของมารดาท่ีมีสภาพแวดลอม

แตกตางกัน เพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน

การสงเสริมการปฏิบัติตนในการใหนมลูกไดดียิ่งขึ้น 
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ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการเลือกหอพักของนกัศกึษามหาวิทยาลัยรังสิต  

FACTORS EFFECTING DORMITORY SELECTION OF RANGSIT UNIVERSITY 

STUDENT 

นีรนุช  ความหม่ัน*   วรรณพร  หนูประสิทธ์ิ*  

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

 

บทคัดยอ 

 รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของ

นักศึกษมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

ซ่ึงทําการศึกษาในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 2558 และสถิติท่ีใชวิเคราะห

ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานท่ีใชคือ t-Test,F-Test (One-

way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ 

5  

 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 65.8 เปอรเซนต และเพศหญิงรอยละ 

34.2 เปอรเซนต มีอายุอยูในชวง 17-19 ป สวนใหญเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1 มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท้ัง 7 

ดานไดแกดานผลิตภัณฑและดานบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานสงเสริมการตลาด ดาน

กระบวนการใหบริการและดานสภาพแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตเปนอยางมาก 

คําสําคัญ: การเลือกหอพัก, มหาวิทยาลัยรังสิต 
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มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 This paper aimed at studying factors effecting dormitory selection of Rangsit 

University student. The data were collected by using questionnaire. The research was 

proceeded between February to April in 2015. Statistics used in this study were 

percentage, average and standard deviation. Inferential statistics used were t-Test, F-

Test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA) at the significant 

difference rate of 5. 

 It was found that respondents were males for 65.8 percent and female for 

34.2 percent at the age between 17-19. Most of them were in the first year of studying 

having average income for 10,001-15,000 baht per month. 7 Mixed marketing factors 

were product, service, price, place, promotion, service process, and environment. 

Service process, and environment were the factors influencing students the most. 

KEYWORDS : FACTORS EFFECTING DORMITORY, RANGSIT UNIVERSITY 

 

บทนํา 

 ท่ีอยูอาศัย เปนหนึ่งในปจจัยส่ี ท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย นอกเหนือจาก

อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรคมนุษยจะแสวงหาถ่ินฐานท่ีอยูอาศัยท่ีมีความปลอดภัยและ

เอ้ืออํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิตมากท่ีสุด ซ่ึงลักษณะท่ีอยูอาศัยของแตละคนนั้น จะมี

ความแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 มหาวิทยาลัยรังสิตเปนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา 

โดยในปการศึกษา 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังส้ิน 24,385 ราย และมีแนวโนม

ท่ีเพ่ิงขึ้นทุกป สงผลใหเกิดสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพ่ิมมากขึ้นดวย เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยแหงนี้ ตั้งอยูในหมูบานเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี ทําใหการเดินทางไมคอย

สะดวก บริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิตมีท่ีพักอาศัยจํานวนมากท่ีคอยรองรับนักศึกษาและทาง

เจาของท่ีพักตางๆ ก็มีการแขงขันกันคอนขางสูงเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ผูท่ีสนใจจะ

ทําธุรกิจหอพักในบริเวณนี้ จึงควรศึกษาความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือ

พัฒนาท่ีพักอาศัยใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากท่ีสุด 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศกึษามหาวิทยาลัยรังสิต 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ รายไดตอเดือน ระดับช้ันป และประเภท

หอพักปจจุบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงสงผลตอปจจัยท่ีมีอิทธิพลการเลือกอยูหอพัก

แตกตางกัน โดยใชการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงใชคาสถิติ t-test (Independent sample) 

 2. ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด ประกอบดวย ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัย

ทางดานราคา ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยทางดานการสงเสริมทางการตลาดมี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากร 

  - กลุมประชากรท่ีเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีความตองการเชา

หอพัก 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  - ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา 

  - ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี

ใหบริการ การสงเสริมการตลาด 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

  - ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน พ.ศ. 2558 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบถึงความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต วามีความตองการหอพัก

แบบใด 

 2. ทราบถึงปจจัยทีมีอิทธิพลตออุปสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมีตอหอพัก  

 3. ทราบถึงทัศนคติของนักศึกมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีตอการเลือกหอพัก 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ปจจัยที่มีอิทธิพลความตอการเลือกหอพัก หมายถึง ปจจัยทางพฤติกรรมผูบริโภค

และปจจัยทางสังคม ตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกหอพักมหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะของผูบริโภค 

 3. หอพัก หมายถึง หอพักท่ีตั้งอยูบริเวณภายนอกของพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 4. คาเชาหองพัก หมายถึง ราคาเชาหองพักตอเดือนโดยไมรวมคาบริการอ่ืนๆ  

1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่พักอาศยั 

อยูในหอพักเอกชน 

-  เพศ 

- อายุ 

- ระดับและช้ัน ป 

- รายไดตอเดือน 
 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ดานผลิตภณัฑ 

- ดานราคา 

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการตลาด 

 

3. การตัดสินใจเชาหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัรังสิต 

- หอพักอยูใกลมหาวิทยาลัย 

 - ส่ิงอํานวยความสะดวกและการบรกิารท่ี

เพียบพรอม 

- ความปลอดภยั 

- มีเพ่ือนอยูรวมกนัในหองพักหรือภายใน

หอพัก 

- การเดนิทางท่ีสะดวก 

- ขนาดของหองพัก 

- การตกแตงภายในหองพัก 

- สภาพแวดลอมรอบๆ หอพักมีความ

สวยงาม สงบและเปนสวนตัว 

- ราคาหนวยของคาน้ําและคาไฟ 
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 5. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางดานการตลาด 4 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีใหบริการ ดานการสงเสริมทางการตลาด                        

 6. ผลิตภัณฑ หมายถึง ตัวหองพักของหอพัก            

 7. ราคา หมายถึง ราคาของคาเชาหองพักของหอพัก 

 8. สถานที่ใหบริการ สภาพแวดลอมของท่ีตั้งหอพัก ความสะดวกสบายในการ

ใหบริการ                                   

 9. การสงเสริมทางการตลาด หมายถึง การโฆษณาท้ังส่ือออนไลนและออฟไลน  การ

ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขาย 

 10. การตัดสินใจเชา หมายถึง การท่ีลูกคาไดเชาหอพักนั้นและไดมีการจายเพ่ือใหได

สินคามาโดยมีตัวเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

การแนวคิดและทฤษฎีตางๆ 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร

เช่ือวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการอยาง หลากหลายแตเนื่องจากผบู

ริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจะมีลําดับการบริโภคกอน-หลัง

แตกตางกันโดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดท่ีตนจะไดรับ สําหรับการบริโภคสินคา คงทน

ซ่ึงสวนใหญจะมีการใชงานท่ียาวนานและมีราคาคอนขางแพงผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึง

ผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีตนเองจะไดรับเปนอยางมากกอนตัดสินใจซ้ือเม่ือ

เปรียบเทียบกับสินคาอ่ืนท่ีตองซ้ือใชเปนประจําพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “การกระทําของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหา ใหไดมาและการใชซ่ึงสินคาและบริการ 

ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมากอนแลวและมีสวน ในการกําหนดใหมีการ

กระทําดังกลาว” การศึกษาแบบจําลอง พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) หรือ

เรียกอีกอยางหนึ่งวา SR Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทํา ใหเกิดการซ้ือสินคาโดยมี

จุดเริ่มตนจากการเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการส่ิงกระตุน ท่ีผานเขาไปใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) และทํา ใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมีผลทํา

ใหเกิดการปฏิบัติตอบสนอง (R-Response) 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

927 

 

 ส่ิงกระตุน (S-Stimulus) สามารถเกิดขึ้นเองจากภายในรางกายและจากส่ิงกระตุน

ภายนอกซ่ึงถือวา เปนเหตุจูงใจใหเกิดการบริโภคสินคา (Consumer Motive) สําหรับส่ิงกระตุน

ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ  

 1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด ส่ิงกระตุนความตองการซ้ือท่ีเกี่ยวของกับ สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวย 

  1.1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีสามารถเสนอขายใหกับตลาดเพ่ือ

เรียกรองความสนใจและ ความเปนเจาของผลิตภัณฑการใชหรือเพ่ือบริโภคเปนส่ิงท่ีสนอง

ความจําเปนและความตองการของมนุษย ไดผลิตภัณฑเปนส่ิงท่ีแตะตองไดและแตะตองไมได

สวนประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ตัวสินคา และบริการ ตราสัญลักษณ คุณภาพการ

บรรจุหีบหอการใชเทคโนโลยี 

  1.2) ราคา (Price) คือมูลคาของสินคาและบริการท่ีแสดงออกมาในรูปของ

จํานวนเงิน การกําหนดราคามีวิธีการดังนี ้

    - การตั้งราคาต่ํากวาราคาตลาด  

   - การตั้งราคาสูงกวาราคาตลาด  

   - การตั้งราคาเทากับราคาตลาดท่ัวๆ ไป  

  1.3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมการนําผลิตภณัฑท่ีกําหนด

ไวออกสูตลาด เปาหมายในสวนประสมนี้ไมไดหมายถึงเฉพาะสถานท่ีจําหนายอยางเดียวแต

เปนการพิจารณาวา จะจําหนายผานคนกลางตางๆ อยางไรและมีการเคล่ือนยายสินคาอยางไร 

สวนประสมในการจัดจําหนายประกอบดวย 

   - ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution)  

   - การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution)  

  1.4) การสงเสริมตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูจัด

จําหนายและตลาดเปาหมาย เกี่ยวกับผลิตภณัฑโดยมีวัตถุประสงคท่ีแจงขาวสารหรือชักจูงให

เกิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือการสงเสริมตลาดอาจทําได 4แบบดวยกันเรียกวาสวนประ

สมการสงเสริมตลาด หรือสวนประสมในการ ติดตอส่ือสาร ซ่ึงประกอบดวย 

   - การโฆษณา (Advertising) 

    - การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling)  

   - การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 

   - การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public 

Relation) 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

928 

 

 2. ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ เปนส่ิงกระตุนความตองการของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับภาวะ

เศรษฐกิจซ่ึงอยูภายนอกองคกรและผูผลิตไมสามารถควบคุมไดส่ิงกระตุนเหลานี้คือรายไดของ

ผูบริโภคกฎหมายและวัฒนธรรมกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s Black 

Box) เปนส่ิงท่ีผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงเปรียบเสมือนกลองดํา ซ่ึงประกอบดวย 

ลักษณะของผูบริโภคเกิดจากอิทธิพลของปจจัยตางๆดังนี้ 

  - ปจจัยทางดานวัฒนธรรม  

  - ปจจัยทางดานสังคม  

  - ปจจัยสวนบุคคล  

  - ลักษณะทางจิตวิทยา  

 ทําใหทราบความสนใจของผูซ้ือเพ่ือนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑการตัดสินใจดานราคา

การจัดชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการจําหนายตอไป กระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภค ผูบริโภคจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือท่ียากงาย แตกตางกันไป ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาและสภาวการณในขณะตัดสินใจซ้ือการตัดสินใจซ้ือของผูบรโภคแต

ละครั้งจะเปนกระบวนการซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมหลายๆอยางแตเม่ือพดูถึงการซ้ือคนมักนึก

ถึงการตัดสินใจซ้ือซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการซ้ือเทานั้นกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

ประกอบดวยขั้น ตอนดังตอไปนี้ 

  - ความรูสึกตองการ 

  - พฤติกรรมกอนซ้ือ  

  - การตัดสินใจซ้ือ 

  - พฤติกรรมการใช  

  - ความรูสึกหลังการซ้ือ  

 การตอบสนองของผูบริโภค (Response) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ 

ดังนี้ 

  - การเลือกซ้ือดานผลิตภัณฑ 

  - การเลือกดานระดับราคา 

  - การเลือกดานสถานท่ีจัดจําหนาย 

  - การเลือกดานการสงเสริมการขาย 

ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ  

 ทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2546: 312-443 อางอิงจาก 

Kotler, 1997) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) กระบวนการบริการ (Process) ลักษณะทาง
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กายภาพ (Physical Evidence) โดยสวนประกอบทุกปจจัยมีความเกี่ยวพันและเทาเทียมกัน 

ขึ้นอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยใหความสําคัญกับปจจัยใดมากกวา ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ซ่ึงมีสวนประกอบดังนี ้

  1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีผูใหบริการไดจัดเตรียมไวเพ่ือนําเสนอตอลูกคา

โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขายใหกับลูกคาอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบ

ไปดวยสินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกร ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคา ใน

สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกาหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ 

ตองพยายามคํานึงถึงความแตกตางของผลิตภัณฑ การแขงขัน องคประกอบผลิตภัณฑ

ประกอบดวย ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ บรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน (พิษณุ 

จงสถิตวัฒนา, 2544 : 10-16)  

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน ท้ังหมดท่ี

ลูกคาตองจายเพ่ือการแลกเปล่ียนกับผลิตภัณฑ ท้ังนี้รวมถึงเวลาและแรงงานท่ีลูกคาตองใชไป

ราคาเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหกิจการมีรายได ราคาจึงอยูในรูปของจํานวนเงินท่ีผูซ้ือ 

สินคาจายเพ่ือใหไดสินคานั้นมา ราคาถูกกาหนดขึ้นจากมูลคาสินคา หากผูซ้ือและผูขายกําหนด 

ราคาสินคาใกลเคียงกันการซ้ือขายก็ยอมเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้อาจถือวาราคาเปนตัวกลางท่ีทําให

เกิด การเปล่ียนแปลงความเปนเจาของสินคา อยางไรก็ตาม ในการกําหนดราคาสินคาตอง

คํานึงถึงความตองการของผูบริโภคดวยวามีความตองการมากนอยเพียงใด รวมท้ังตนทุนการ

ผลิตสภาพการแขงขันในตลาดประกอบดวย สําหรับธุรกิจท่ัวไป มีกลยุทธการกําหนดราคา 

ดังนี้ 

  2.1 การตั้งราคาโดยการกาหนดสวนลด (Discount Price) เปนการนําสวนลด

มา ปรับกับราคาพ้ืนฐาน เชน สวนลดการคา สวนลดปริมาณ สวนลดเงินสด สวนลดตาม

ฤดูกาล สวนลดตามภูมิศาสตร และสวนลดเพ่ือสงเสริมการขาย เปนตน  

  2.2 การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Price) เปนวิธีการตั้งราคาท่ีทําให

ผูบริโภคเกิดความรูสึกท่ีดีตอสินคาแลวทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคานั้นๆ ไดแก 

การตั้งราคาพิเศษ การตั้งราคาท่ีถือปฏิบัติหรือราคาเคยชิน การตั้งราคาเพ่ือศักดิ์ศรี การตั้งราคา

เชิงระดับ เปนตน 

   2.3 การตั้งราคาเพ่ือสงเสริมการขาย (Promotion Price) เปนการตั้งราคาให

ต่ําลงเพ่ือจูงใจใหผูบริโภคมาซ้ือสินคานั้น โดยปกติมักกําหนดระยะเวลาในการใชระดับราคาท่ี

ปรับใหต่ําลงเพ่ือเรงการขายควบคูไปดวย เชน การตั้งราคาลอใจ การลดราคาขาย  

เปนตน 
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   2.4 การตั้งราคาตามคูแขง (Competitive Price) เปนการตั้งราคาสินคาเม่ือ

คูแขงมี การเปล่ียนแปลงราคาสินคา เพ่ือใหราคาสินคาของตนสามารถแขงขันกับคูแขงท่ีอยูใน

ธุรกิจ เดียวกันได จึงจําเปนตองปรับราคาตาม เพราะหากไมมีการเปล่ียนแปลงราคาตามอาจมี

ผลกระทบตอยอดขาย กําไร และสวนแบงทางการตลาดของกิจการได จึงจําเปนตองมีการศึกษา

ราคาของคูแขง หลักเพ่ือเปรียบเทียบราคากนอยูเสมอ และทางเลือกของกิจการเม่ือคูแขงขันมี

การเปล่ียนแปลงราคา สินคา ไดแก การคงราคาเดิมเอาไว การลดราคา การเพ่ิมราคา หรือการ

ตั้งราคาใหต่ํากวาสินคา ประเภทเดียวกน เปนตน  

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีจะทําใหสินคา หรือ

บริการไปสูตลาด เพ่ือใหลูกคาไดบริโภคสินคาหรือบริการตามท่ีตองการ ซ่ึงรวมไปถึง การ

เลือกทําเลท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจ เนื่องจากทําเลท่ีตั้งเปนกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขามา 

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ ดังนั้นสถานท่ีตั้งจึงตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีสอดคลองกบความตองการ

ของ กลุมเปาหมาย และจําเปนตองคํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงขันดวย อยางไรก็ตาม 

ความสําคัญของทําเลท่ีตั้งอาจมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจแตละ

ประเภท สถานท่ี หรือชองทางการจัดจําหนาย จึงเกี่ยวของกับสถานท่ีจําหนายสินคาและ

กิจกรรมตางๆ ท่ีทําใหผูบิริโภคหาซ้ือผลิตภัณฑไดงาย ไมวาจะซ้ือเม่ือใดหรือท่ีใดก็ตาม ในการ

จําหนายสิ นคานอกจาก เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแลว ยังเกี่ยวกับบรรยากาศและส่ิงแวดลอมใน

การนําเสนอสินคาท่ีมีผลตอการรับรูของผูบริโภคโดยตรง ซ่ึงประกอบดวยทําเลท่ีตั้งและ

ชองทางในการนําเสนอสินคา ดังนี ้ 

  3.1 ทําเลท่ีตั้ง (Location) ความสําคัญของแหลงท่ีตั้งหรือสถานท่ีจัดจําหนาย

สินคา ขึ้นอยูกับการเลือกทําเลท่ีตั้ง การจัดสถานท่ีจําหนาย รวมถึงภาพลักษณขององคกร ซ่ึ 

งไดแก สวนประกอบทางกายภาพของบริษัทหรือรานคาท่ีผูบริโภคสามารถสัมผัสได และเปน

สวนท่ีเพ่ิมความม่ันใจใหแกผูบริโภค การเลือกทําเลท่ีตั้งจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงจะตอง

ตอบสนอง ผูบริโภคในดานความสะดวกสบาย สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีรองรับกลุมเปาหมาย

ไดมากท่ีสุด นอกจากทําเลท่ีตั้งในความหมายของแหลงท่ีตั้งแลวยังหมายรวมถึงการมีสถานท่ี

จัดจําหนายสินคา ในรูปหางรานหรือบริษัทซ่ึงเปนเครือขายสาขาดวย เนื่องจากการมีสาขาเปน

จํานวนมากและครอบคลุมพ้ืนท่ีมากเทาใดแลว ยอมสงผลดีตอกิจการเปนอยางมาก 

   3.2 ชองทางการจัดจําหนาย (Channels) คือเสนทางท่ีสินคาเคล่ือนยายไปยัง

ตลาดในการกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะ

ของการ จําหนาย ความจําเปนในการใชคนกลางในการจัดจําหนาย และลูกคาเปาหมายของ

ธุรกิจนั้น ซ่ึงชองทางการจัดจําหนายโดยทัวไปมี 4 ชองทาง ไดแก  
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  - การจําหนายโดยตรง (Direct Sales) เปนการจําหนายสินคาใหแก ผูบริโภค

โดยตรงซ่ึงไมผานคนกลาง 

   - ผานตัวแทน (Agent or Broker) เปนการจําหนายสินคาผานคนกลางซ่ึง เปน

ตัวแทน เชน บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทนายหนา  

  - ผานตัวแทนของท้ังสองฝาย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) เปน

การจําหนายสินคาโดยฝายผูจัดจําหนายและผูบริโภคตางมีคนกลางของตนเองและท าหนาท่ีตก

ลงกัน  

  - การเขารวมระบบการจําหนายโดยการซ้ือสิทธ์ิจากบริษัทแมรวมถึง สัญญา

การจัดจําหนาย (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูบริโภคติดตอผานทางธุรกิจ

ท่ีไดรับสิทธ์ิ และมีสัญญาการจัดจําหนายจากบริษัทแม  

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารการตลาดท่ีเพ่ือ สราง

การรับรูใหกับลูกคาและใหคุณคาแกส่ิงท่ีเสนอขาย เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขาย

กับผูบริโภค เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอส่ือสารอาจทําไดในหลาย

ลักษณะ อาทิการใชพนักงานขายและการใชเครื่องมือในการติดตอส่ือสารซ่ึงมีหลายประเภท 

โดยจะเลือกใช ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายๆ ประเภทรวมกันก็ได ท่ีสําคัญก็คือตอง

เลือกใชเครื่องส่ือสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC) โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูบริโภคและผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน

ได สําหรับเครื่องมือในการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การโฆษณา (Advertising) การ

สงเสริมการขาย (Sales Promotion) การขาย โดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการ

บอกกลาวแบบปากตอปาก (Word of Mouth) เปนตน ดังนั้นจึงกลาวไดวา การสงเสริม

การตลาดเปนกระบวนการติดตอส่ือสารทางการตลาดโดยใชคนหรือใชส่ือท้ังนี้เพ่ือเตือนความ

ทรงจําแจงขาวสารและจูงใจผูซ้ือท่ีมีศักยภาพเกี่ยวกับสินคาของตน โดยมีองคประกอบ ดังนี้  

  4.1 การโฆษณา (Advertising) ไดแก ส่ิงตีพิมพและส่ือกระจายเสียงโฆษณาท่ี

ติดอยูภายนอกบรรจุภัณฑ ปายโฆษณา เปนตน  

  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) ไดแก การเสนอขายการจัด

แสดงตัวอยางสินคาท่ีจะขาย เปนตน  

  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) ไดแก การแขงขันเกมชิงโชคของ

แถมรางวัลการแจกตัวอยาง การสาธิตสินคาการใหความบันเทิง เปนตน  

  4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 

ไดแก การใหสัมภาษณ การสัมมนา การบริจาคเพ่ือการกุศล การสรางความสัมพันธอันดีกับ

ชุมชน เปนตน  
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  4.5 การบอกกลาวแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ไดแก การบอกกลาว 

การถายทอดประสบการณตอไปยังผูอ่ืนเพ่ือแนะนําใหใชสินคา  

  4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดแก จดหมายตรงการเลือกซ้ือทาง

โทรทัศน การเลือกซ้ือทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

 5. บุคคล (People) หมายถึง ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑท้ังหมดรวมไปถึงลูกคา

บุคลากรท่ีจําหนาย และบุคลากรท่ีใหบริการหลังการขาย บุคลากรผูใหบริการจําเปนตองอาศัย 

การคัดเลือก การฝกอบรมและการจูงใจ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกบลูกคาไดแตกตางจากคู

แขงขัน โดยบุคลากรผูใหบริการจะสรางความประทับใจใหกับลูกคา การทักทายลูกคาแสดง

ความยิ้มแยมแจมใส ความกระตือรือรนท่ีจะใหคําแนะนําชวยเหลือลูกคามีความเปนกันเองและ

การเอาใจใสกับลูกคา ตลอดจนตองสามารถคนหาความตองการ และความจําเปนของลูกคา ซ่ึง

ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีชวยใหลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดี รูสึกประทับใจในการบริการของกิจการ อีก

ท้ังยังเปนการรักษาลูกคาในระยะยาวใหมีความจงรักภักดีตอกิจการ 

  6. กระบวนการบริการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคา ซ่ึงจะพิจารณาจาก

การใหบริการนั้น ใชเครื่องมือหรือพนักงานเปนกุญแจสําคัญ โดยถาใชพนักงานเปนหลักใน

การใหบริการลูกคาจะมีสวนรวมในขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยตรงมากกวาการใช เครื่องมือ

ดังนั้นการออกแบบกระบวนการก็จะตองมีความแตกตางกันตามความเหมาะสมกัน นอกจากนี้

รูปแบบของการใหบริการจะตองมีความหลากหลาย (Divergence) แตคงซ่ึงมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังหมดทุกครั้ง และในดานของความซับซอน (Complexity) จะตองพิจารณาถึงขั้นตอนและ

ความตอเนื่องของงานในกระบวนการ ดังนั้นกระบวนการใหบริการจึงสามารถนํามาใชเปนกล

ยุทธในการสรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจ 

 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสรางสภาพแวดลอมใน

สถานท่ีขององคกร การออกแบบตกแตง การแบงสวนหรือแผนกของพ้ืนท่ีและลักษณะทาง

กายภาพอ่ืนๆ รวมท้ังอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการท่ีสามารถดึงดูดใจผูบริโภค

และทําใหมองเห็นภาพลักษณขององคกรท่ีเหนือกวาคูแขงขันไดอยางชัดเจน นอกจากนี้การ

สรางลักษณะ ทางกายภาพยังหมายรวมถึง ส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีบริการนั้นเกิดขึ้น และท่ี

ซ่ึงผูใหบริการและลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงองคประกอบตางๆ ท่ีสามารถจับตองไดอีก

ดวย การสรางลักษณะทางกายภาพเปนการสรางความเช่ือมันแกลูกคาใหสามารถมองเห็นเปน

รูปธรรมมากท่ีสุดเพ่ือเปนสัญลักษณแทนการบริการท่ีไมอาจจับตองได เนื่องจากการบริการ

เปนส่ิงท่ีไมสามารถจับตองได จึงทําใหผูบริโภคเกิดความเส่ี ยงและความไมม่ันใจในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการ ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนตองสรางหลักฐานทางกายภาพ โดยการ
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สรางและนําเสนอส่ิงท่ีเปนรูปธรรม เปนสัญลักษณ แทนการบริการท่ีไมสามารถจับตองได 

ท้ังนี้เพ่ือสรางความแตกตางใหกับบริการ และสรางความม่ันใจใหกับลูกคา หลักฐานทาง

กายภาพแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

   7.1 หลักฐานท่ีจําเปน (Essential Evidence) ไดแก อาคารสถานท่ี การ

ออกแบบ ตกแตงภายในอาคาร ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณตางๆ 

   7.2 หลักฐานประกอบ (Peripheral Evidence) แมเปนส่ิงท่ีมีคุณคาเพียง

เล็กนอยแต ก็ใชเสริมสรางความมีตัวตนของบริการได 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ศจี ปทุมวงศ (2546) ไดทําการศึกษาถึงปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักในของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมช้ันปท่ี 2-4 เปนการสํารวจเชิงวิเคราะหโดยหาคาเฉล่ียรอยละ

โดยทําการศึกษาจาก นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยเชียงใหมตั้งแต

ระดับช้ันปท่ี 2-4 ท่ีพักอยูในหอพัก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท้ัง 15 อาคารรวมท้ังนักศึกษา

หญิงท่ีพักอยูในหอพักสีชมพูเปนการเลือกตัวอยาง ท้ังส้ิน 150 ตัวอยางโดยแบงออกเปน

นักศึกษาท่ีพักในหอพักใน 75 ตัวอยางและหอพักเอกชน 75 ตัวอยางจากผลการวิจัยสรุปวา 

นักศึกษาใหความสําคัญ กับปจจัยดานคาเชาหอพักมากท่ีสุดรองลงมาคือ ความปลอดภัย 

ตามมาดวยรายไดของนักศึกษา ความสะดวกในการเดินทาง เพ่ือน สภาพแวดลอมและส่ิง

อํานวยความสะดวก ตามลําดับ  

ศิริวัฒณ เปยงเถิน (2546)ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักเอกชน

ของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหมโดยทําการสํารวจประชากรท้ังหมด 80 

ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายไดทําการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความ

ตองการของนักศึกษาท่ีมีตอหอพักเอกชน แลวทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาและ

วิเคราะหความสัมพันธของปจจยัตางๆ โดยคาความถ่ี และคาอัตรารอยละผลการศึกษาปรากฏ

วา ปจจัยทางดานทําเลท่ีตั้งท่ีนักศึกษาตองการมากท่ีสุดคือ ใกลสถานศึกษารองลงมาคือความ

ใกลตลาดใกลโรงพยาบาลใกลกับสถานีตํารวจใกลกับธนาคาร ตามลําดับ ปจจัยทางดานบริการ

ของหอพักท่ีนักศึกษาตองการมากท่ีสุดคือ รานอาหาร รองลงมา คือ มินิมารท บริการ ซัก อบ 

รีด บริการรักษาความปลอดภัย บริการเสริมสวย บริการโทรศัพท อินเตอรเน็ตและท่ีจอดรถ 

ตามลําดับ ปจจัยทางดานการบริการภายในหองพักท่ีศึกษาตองการมากท่ีสุด คือ เตียงนอน 

รองลงมา คือ เครื่องทําน้ําอุน ตูเส้ือผา บริการโทรศัพท โตะทํางาน UBC เครื่องปรับอากาศ 

โตะเครื่องแปง พัดลม ตูเย็น สวมชักโครก น้ําประปา ตามลําดับ  

 สุภิดา ผดุงขวัญ (2551) ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเชาหอพักของ

พนักงานในนิคมอุสาหกรรมสหรัตนนคร อําเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พบวา  
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1. ปจจัยแวดลอมของหอพักท่ีพนักงานตองการเชาพบวาสวนใหญตองการใหหอพักใกลรานคา

สะดวกซ้ือ รองลงมาคือ ใหมีแสงสวางบริเวณรอบหอพักไมมีความแออัดของชุมชน ไมมี

มลภาวะทางอากาศ มีแมบานดูแลรักษาความสะอาด ไมมีมลภาวะทางเสียง ใหมีความรักษาการ

ปลอดภัย มีรถโดยสารผานอยูใกลสวนยอม สนามกีฬา และมีหองพักผอนรวม หองรับแขก 

หองดูทีวีตามลําดับ 2. ระดับการตัดสินใจเชาหอพักของพนักงานในภาพรวม มีระดับการ

ตัดสินใจอยูในระดับมาก เม่ือวิเคราะหโดยละเอียด พบวาดานทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอม มี

ระดับการตักสินใจอยูระดับมากท่ีสุด สวนดานระดับหอพัก ดานราคา และดานการบริการ มี

ระดับการตัดสินใจในระดับมาก แตดานการสงเสริมการตลาด มีระดับการตัดสินใจในระดับ

ปานกลาง 3. พนักงานท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจไมตางกัน สวนพนักงาน

ท่ีมัอายุระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส แตกตางกันมีระดับการ

ตัดสินใจแตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีความตองการท่ีจะ

เชาหอพัก โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ 

ถึง เมษายน2558 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยแบง

โครงสรางออกเปน  3  สวน  ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได   

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมการตลาด ประกอบดวยดาน  ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน

มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 

10 มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางดานการตัดสินใจหอพัก และการประเมินผลหลังการ

ซ้ือ ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก 

ระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตบแบบสอบถาม 400 คน พบวาผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมดเปนเพศหญิงและชาย สวนใหญมีอายุตั้งแต 17-19  ป คิดเปนรอยละ  

45.4%  สวนใหญเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี1 คิดเปนรอยละ 45.4  สวนใหญมี

รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 87.5   

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิตแบบสอบถาม 400 คน พบวา ลักษณะหอพักท่ีนักศึกษาเลือกเปนหอพักแยกหญิง/ชายคิด

เปน22.4% และหอพักรวมคิดเปน 79.3% สวนใหญคาเชาหอพักท่ีนักศึกษาเลือกจายไดอยู

ระหวาง 4,000-6,000บาท คิดเปนรอยละ 57.4% สวนใหญระยะเวลาในการเดินทางจากหอพัก

ถึงมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษาเวลา 5-10 นาที คิดเปนรอยละ 

44.1% ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในหองพักท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามาก

ท่ีสุดคือเตียง คิดเปนรอยละ 73.1%  และส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการตางๆภายนอก

หอพักท่ีมีอิทธพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามากท่ีสุดคือลิฟต คือ 69.6% 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( Marketing  mix หรือ  

4P’S) 

 จากวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S)   จาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 1.00 มีคาต่ําสุด

เทากับ 0.50 คาเฉล่ียเทากับ 0.79 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 

 ผลิตภัณฑ (Product)  มีคาสูงสุดเทากับ 1.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 0.50 คาเฉล่ียเทากับ 0.79 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17 

 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 1.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.50  คาเฉล่ีย

เทากับ 0.86 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16 

 การสงเสริมการตลาด (Promotion)  มีคาสูงสุดเทากับ  4.00  คาต่ําสุดเทากับ 1.67  

คาเฉล่ียเทากับ  3.09  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 

 4. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิต 
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 จากการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

พบวากระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต มีคาสูงสุดเทากับ 

9.90 คาต่ําสุดเทากับ 7.20 คาเฉล่ียเทากับ 9.00  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย  (1)  เพศ  (2) อายุ  (3) 

ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา F-test (Anova)  สําหรับตัว

แปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวน

ประสมทางการตลาด (4P) 

 ซ่ึงมี ท้ังหมด 4 ดาน ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได  สงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 

4P’S) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion)  มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple  Regression Analysis) 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิดานตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

(Marketing mix หรือ 4P’S) ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ

กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เขียนสมการพยากรณได

ดังนี้ 

 Y   =    5.769 + 0.000 (Product)     +  0.299 (Price)     +  0.990  (Place)    +   

0.694(Promotion)   

 มีเฉพาะดานผลิตภัณฑ เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  กลาวคือ  ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing  mix หรือ  4P’S)  ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับกับปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิต มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย  (1) เพศ  (2) อายุ  (3)  

ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา F-test (Anova) สําหรับตัว
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แปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวน

ประสมทางการตลาด (4 P) 

 เม่ือพิจารณาพบวามีท้ังหมด  4 ดาน ท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ไดแก  เพศท่ี

แตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ี

แตกตางกัน อายุท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีแตกตางกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการ

เลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตท่ีแตกตางกัน ระดับรายไดท่ีแตกตางกัน สงผล

ตอปจจัยท่ีมีผลผลตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต    ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมี

ผลสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภิดา ผดุงขวัญ (2551) ไดวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เชาหอพักของพนักงานในนิคมอุสาหกรรมสหรัตนนคร อําเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

พบวา 1. ปจจัยแวดลอมของหอพักท่ีพนักงานตองการเชาพบวาสวนใหญตองการใหหอพักใกล

รานคาสะดวกซ้ือ รองลงมาคือใหมีแสงสวางบริเวณรอบหอพักไมมีความแออัดของชุมชน ไมมี

มลภาวะทางอากาศ มีแมบานดูแลรักษาความสะอาด ไมมีมลภาวะทางเสียง ใหมีความรักษาการ

ปลอดภัย มีรถโดยสารผานอยูใกลสวนยอม สนามกีฬา และมีหองพักผอนรวม หองรับแขก 

หองดูทีวีตามลําดับ 2. ระดับการตัดสินใจเชาหอพักของพนักงานในภาพรวม มีระดับการ

ตัดสินใจอยูในระดับมาก เม่ือวิเคราะหโดยละเอียด พบวาดานทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอม มี

ระดับการตักสินใจอยูระดับมากท่ีสุด สวนดานระดับหอพัก ดานราคา และดานการบริการ มี

ระดับการตัดสินใจในระดับมาก แตดานการสงเสริมการตลาด มีระดับการตัดสินใจในระดับ

ปานกลาง 3. พนักงานท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจไมตางกัน สวนพนักงาน

ท่ีมัอายุระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน และสถานะภาพสมรส แตกตางกันมีระดับการ

ตัดสินใจแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S)  

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม

การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต   

 ซ่ึงมีเฉพาะดานผลิตภัณฑท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด (Marketing  mix หรือ 4P’S) ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท้ังนี้เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหความสําคัญกับตัวของผลิตภัณฑมากกวาดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปนคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑภายนอก ซ่ึงไดแก ความโปรง อากาศถายเทไดดี มีมินิมารท รานคาสะดวกซ้ือ

ใหบริการ มีบริการท่ีจอดรถ มีระบบคียการดในการเขาออกหอง  หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
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ภายใน ไมวาจะเปนดานขนาดของหอง ความแข็งแรงของประตูและผนัง และภายในหองมี

เฟอรนิเจอรให เชน โตะเครื่องแปง,ตูเส้ือผา,เตียงนอน ความใหมของหอพัก ซ่ึงคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑดังกลาว  เปนคุณสมบัติหลักๆท่ีทําใหผูบริโภคพิจารณาเปนอันดับแรก  กอน

ตัดสินใจเลือกเชาหอพัก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวัฒณ  เปยงเถิน (2546) ได

ทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร

มหาวทิยาลัยเชียงใหมโดยทําการสํารวจประชากรท้ังหมด 80 ตัวอยาง ใชวิธีการสุม ตัวอยาง

อยางงายไดทําการศึกษาถึงปจจยัตางๆท่ีมีอิทธิพลตอความตองการของนักศึกษาท่ีมีตอหอพัก

เอกชน แลวทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธของปจจยัตางๆ

โดยคาความถ่ี และคาอัตรารอยละผลการศึกษาปรากฏวา ปจจัยทางดานทําเลท่ีตั้งท่ีนักศึกษา

ตองการมากท่ีสุดคือ ใกลสถานศึกษารองลงมาคือความใกลตลาดใกลโรงพยาบาลใกลกับ

สถานีตํารวจใกลกับธนาคาร ตามลําดับ ปจจัยทางดานบริการของหอพักท่ีนักศึกษาตองการมาก

ท่ีสุดคือ รานอาหาร รองลงมา คือ มินิมารท บริการ ซัก อบ รีด บริการรักษาความปลอดภัย 

บริการเสริมสวย บริการโทรศัพท อินเตอรเน็ตและท่ีจอดรถ ตามลําดับ ปจจัยทางดานการ

บริการภายในหองพักท่ีศึกษาตองการมากท่ีสุด คือ เตียงนอน รองลงมา คือ เครื่องทําน้ําอุน ตู

เส้ือผาบริการโทรศัพทโตะทํางาน UBC เครื่องปรับอากาศ โตะเครื่องแปง พัดลม ตูเย็น สวมชัก

โครก น้ําประปา ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ  

 จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิต ผูวิจัยขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หอพักควรใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษามากท่ีสุดเนื่องจากเปน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษา 

 2. หอพักควรจัดสภาพแวดลอมใหนาอยูเหมาะแกการพักผอน และสรางบรรยากาศ

ของท่ีพักอาศัยใหรมรื่น ซ่ึงจะทําใหแตกตางจากหอพักท่ัวไป 

 3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายนอกบริเวณหอพักท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกหอพักคือลิฟต 

หอพักในปจจุบันควรจะมีลิฟคเพ่ืออํานวนความสะดวกแกนักศึกษา  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดใจเชาหอพัก

ของบุคคลในแตละชวงวัย เชน นักเรียน นิสิย/นักศึกษา ผูใหญวัยทํางาน 

 2. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาปจจัยสวนผสมทางการตลาดของหอพัก 

เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีตองการเชาหอพักเพ่ืออยูอาศัยไดดียิ่งขึ้น  
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ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลอืกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE PURCHASING DECISION OF DIETARY 

SUPPLEMENT OF CONSUMERS IN BANGKOK 

วรพรรณ  บูรณศิลปน*   อุไรวรรณ  กองเกตุใหญ*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวน

บุคคลท่ี มีผล ตอการตัด สินใจ เ ลือก ซ้ือผลิตภัณฑ เสริมอาห ารของผูบริ โภคในเข ต

กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และใชการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 73.5 มีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 44.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 57.5 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 63.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

คิดเปนรอยละ 46.3 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 9,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.8 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยเพศ ทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ทางดานสวนประสมการตลาดมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research are (1) To study differences of personal factors that 

affect purchasing decision of dietary supplement of consumers in Bangkok; (2) To study the 

marketing mix factors that affect purchasing decision of dietary supplement of consumers in 

Bangkok.  

 The samples of this research are the group of 400 consumers by using questionnaire 

as a tool. The descriptive statistics such as percentage, frequency, average and standard 

deviation are used to analyze data. One way ANOVA and Multiple Regression Analysis are 

used for hypotheses testing.  

 The results of this research show that the majority of respondents are women 73.5 

percent, 44 percent at the age between 20-29, 57.5 percent have a bachelor’s degree level, 

63.8 percent are single, 46.3 percent as private employees and 24.8 percent of monthly 

income between 9,000-15,000 Baht. 

 The result of hypotheses testing found that gender from demographic factors, price, 

place and promotion from marketing mix factors affect purchasing decision of dietary 

supplement of consumers in Bangkok.  

KEYWORDS : BUYING DECISION, DIETARY SUPPLEMENT 

 

บทนํา 

 สังคมไทยปจจุบันผูคนในเมืองมักใชชีวิตอยางเรงรีบและเผชิญกับการแขงขันในการ

ทํางานตลอดเวลา การมีเวลาท่ีจํากัดจึงตองเนนความสะดวก รวดเร็วซ่ึงอาจทําใหไมสามารถ

รับประทานอาหารม้ือสําคัญไดอยางครบถวนและถูกหลักโภชนาการท่ีดีได การออกกําลังกาย

และการพักผอนนอนหลับท่ีไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย รวมถึงสภาพแวดลอมท่ี

เปนพิษจากปญหาการจราจรท่ีแออัดในทุกวัน ทําใหคนในเมืองมักมีปญหาเรื่องสุขภาพมากกวา

คนในชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในกรุงเทพมหานครท่ีตองเผชิญกับปญหาดังกลาวอยาง

หลีกเล่ียงไมได การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการจะทําใหมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง 

อาหารการกินจึงเปนเรื่องท่ีมนุษยทุกคนตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ดวยเหตุนี้จึงทําให

คนหันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น 

ในยุคท่ีสภาพเศรษฐกิจของชาติและคนไทยสวนใหญย่ําแย สินคาตางๆในทองตลาด

พากันลดราคาเพ่ือจูงใจผูบริโภคใหสนใจซ้ือแตก็ดูจะไมคอยไดผลเทาไรนักเพราะผูบริโภค
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สวนใหญตองคิดกอนการใชจายกันทุกครั้ง คงจะมีแตสินคาท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันเทานั้นท่ี

ยังสามารถขายไดในทองตลาด แตมีสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูงกลุมหนึ่งท่ีกลับมีการขยายตัว

เพ่ิมขึ้นคือผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือท่ีเรียกกันวาอาหารเสริม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีใช

รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ เพ่ือเสริมสารอาหาร

บางอยางซ่ึงผลิตออกมาในรูปแบบท่ีสะดวก งายตอการพกพาและการบริโภค มีท้ังแบบเม็ด 

แคปซูล ผง และอ่ืนๆ โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑท่ีตองตอบสนองความตองการในดานการ

ดูแลสุขภาพของผูบริโภค ซ่ึงมีสวนผสมท่ีเปนท่ีนิยมของผูบริโภค เชน สารโปรตีนในสาหราย 

เบตาแคโรทีนในพืชผัก ใยอาหาร กรดไลโนเลอิกในน้ํามันปลา เปนตน โดยผู ท่ีนิยม

รับประทานมักจะเปนกลุมท่ีคิดวาตนเองขาดสารอาหารบางชนิด หรือตองการเพ่ิมสารอาหาร

เพ่ือใหตนเองมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ไมเกิดโรคภัยไขเจ็บอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีไมเหมาะสม 

 ดังนั้น ผูทําวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีบทบาทสําคัญเพ่ิมมากขึ้นใน

ยุคปจจุบัน โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมในการวิจัยเปนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจาก

เปนผูท่ีใชชีวิตรีบเรงในสังคมเมืองและตองการดูแลรักษาสุขภาพ ท้ังนี้เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ี

สามารถนําไปใชกับการปรับกลยุทธในการจําหนายผลิตภัณฑโดยสามารถท่ีจะตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศกึษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย แบงออกเปน 3 ขอบเขต คือ ดานเนื้อหา ดานประชากร และดาน

ระยะเวลา ดังนี้ 
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 1. ดานเนื้อหา เลือกศึกษาเฉพาะปจจัยลักษณะสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 2. ดานประชากร เลือกศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ท้ังเพศชาย เพศหญิง ท่ีมีอายุ 

20-69 ป ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ดานระยะเวลา ทําการศึกษาตั้งแต 1 มีนาคม-30 เมษายน 2558 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ทราบทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปเปนแนวทางสําหรับผู

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ (Product) 

- ราคา (Price) 

- ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

- การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
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ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในการตัดสินใจดาน 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือจาก

การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการตามปกติเพ่ือเสริมสารบางอยาง มักอยูในรูปของเม็ด 

แคปซูล ของเหลวพรอมดื่ม หรือลักษณะอ่ืน และมีจุดมุงหมายสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสุขภาพ

ปกติ (มิใชสําหรับผูปวย) 

 2. การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป

พฤติกรรมผูบริโภคจะ พิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจ ท้ังดานจิตใจ 

(ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเปนกิจกรรมดานจิตใจ และกายภาพซ่ึง

เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตาม

บุคคลอ่ืน 

 3. สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการ

และสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกส่ิง

ทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ แบงออกเปน

กลุมได 4 กลุม คือ “4Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 

ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 คนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะ

เวทิน, 2533: 112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 

 1. เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน 

นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ

ทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรม และสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว

ตางกัน 

 2. อายุ เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม 
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 3. การศึกษา เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตาง

กัน 

 4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคม

ของบุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีมีตอผูสงสารเพราะแตละคนมี

วัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายท่ีตางกัน 

แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 

 เปนตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได 4 ประการ โดยนํามาใชรวมกันอยาง

เหมาะสม เพ่ือสนองความตองการของตลาดเปาหมายโดยสวนประสมทางการตลาด

ประกอบดวย (สุดาดวง เรืองรุจิระ 2543: 29) 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของ

มนุษย โดยท่ัวไปการผลิตผลิตภัณฑตองพิจารณาถึงคุณภาพสินคา ลักษณะ การออกแบบ ขนาด

การรับประกัน เปนตน ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจได 

 2. ราคา (Price) เปนส่ิงกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียน หรือการใหบริการในรูปของ

เงินตรา ราคาจึงเปนตนทุนในการใชบริการของลูกคา ท่ีจะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคา

ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑ ถาคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาแลวลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ 

ดังนั้นผูผลิตตองคํานึงถึงคุณคาท่ีรับรูโดยผูบริโภค ซ่ึงผูผลิตตองพิจารณาวาการยอมรับของ

ลูกคาในคุณคาผลิตภัณฑตองสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้นๆ 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานท่ีใหบริการและเสนทางในการจัด

จําหนาย ตองคํานึงถึง การเลือกทําเลท่ีตั้ง การกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึง

องคประกอบ 3 สวน ไดแกลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลางในการจัด

จําหนาย และลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริการ 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผู

จําหนายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม

การซ้ือ การติดตอส่ือสาร มีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือก็ได 

เครื่องมือท่ีใชสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ เชน การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (Buying decision process) เปนลําดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค โดยผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี

รัตนและคณะ, 2543: 85-86) 
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 1. การรับรู ถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 

recognition) การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากส่ิง

กระตุนจากภายในและภายนอก บุคคลจะเรียนรู ถึงวิธี ท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุนจาก

ประสบการณในอดีต เพ่ือทําใหรูวาจะตอบสนองตอส่ิงกระตุนอยางไร 

 2. การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และส่ิงท่ี

สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลท่ี

เกี่ยวของมากขึ้น แตในบางครั้งความตองการท่ีเกิดขึ้นไมสามารถไดรับการตอบสนองไดทันที 

ความตองการจะถูกจดจําไว เพ่ือหาทางสนองความตองการในภายหลัง เม่ือความตองการถูก

กระตุนไดถูกสะสมไวมากจะทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไดรับ

การตอบสนองความตองการ โดยจะพยายามคนหาขอมูลใหไดมากขึ้น โดยแหลงท่ีมาขอมูล

ของผูบริโภค ประกอบดวย แหลงบุคคล แหลงการคา แหลงประสบการณ แหลงชุมชนและ

แหลงทดลอง 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว

จากแหลงขอมูล ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจ และประเมินผลทางเลือกตางๆ กระบวนการ

ประเมินผล มีดังนี้  

  3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ จะตองมีพ้ืนฐาน ดังนี้ ตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคได มีคุณคาในความรูสึกและคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับในสินคานั้น มากกวาตัว

ราคาท่ีแสดงไว 

  3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกนั 

  3.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคา 

  3.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา 

 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) เกิดขึ้นภายหลังจากการประเมินผลทางเลือก

โดยผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีชอบมากท่ีสุด ปจจัยท่ีเกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซ้ือ

และการตัดสินใจซ้ือ มี 3 ปจจัย ดังนี้ 

  4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน แบงเปนทัศนคติดานบวก และดานลบ ซ่ึงตางก็มี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

  4.2 ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไว 

  4.3 ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว การตัดสินใจของผูบริโภคแตละ

บุคคลสามารถมีการปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงได 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) หลังจากการซ้ือ และทดลองใช

ในการบริการไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจ หรือไมพอใจในการ
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บริการ ซ่ึงนักการตลาดจะตองพยามยามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการเขา

ใชบริการ ถาการบริการสามารถตอบสนองไดเปนไปอยางท่ีคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความ

พอใจภายหลังการเขาใชบริการ นัน่คือหลังจากการเขาใชบริการแลวพบวา มีการบริการท่ีดี ซ่ึง

ก็จะเกิดการเขาใชบริการซํ้า หรือบอกตอใหผูอ่ืนรับทราบ 
 

ขอมูลทั่วไปเกีย่วกบัผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

 นฤมล โกมลเสวิน (2541: 40) ไดใหคําจํากัดความของผลิตภัณฑเสริมอาหารไววา 

หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลัก

ตามปกติ เพ่ือเสริมสารอาหารบางอยาง ซ่ึงมักจะอยูในรูปผง เม็ด แคปซูล ของเหลวพรอมดื่ม

หรือลักษณะอ่ืน และขอสําคัญเปนอาหารท่ีมีจุดมุงหมายสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีมีสุขภาพปกติ 

(มิใชสําหรับผูปวย) 

 สมภพ ลาภวิบูลยสุข (2542: 29) ไดใหคําจํากัดความของผลิตภัณฑเสริมอาหารไววา 

เปนผลิตภัณฑท่ีมีสารอาหารอยางนอยหนึ่งอยาง เชน วิตามิน เกลือแร สมุนไพร กรดอะมิโน 

สารสกัดหรือสารผสมของสารอาหารดังกลาว ดังนั้นอาจใหคําจํากัดความของอาหารเสริม

สุขภาพไวกวางๆ วาเปนผลิตภัณฑท่ีรับประทานเพ่ือเสริมการรับประทานอาหารหลัก 5 หมู 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการเกิดโรคในคนท่ีมีสุขภาพปกติ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ออมใจ รอดบุญ (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหาร

เสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญ

เปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-25 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ

รัฐวิสาหกิจ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท ภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง และ

เม่ือแยกพิจารณาคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ และดานสงเสริมการตลาด โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ เงินเดือน 

 ภาวิณี ตันติผาติและคณะ (2554) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ทุกปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตาง

กันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพประกอบดวย 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ เหตุผลในการรับประทาน
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ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ และประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีเลือกซ้ือมา

รับประทานบอยท่ีสุด มีผลและความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม

เพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ

สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

อาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 30-39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และ

พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑตองมี

มาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรับการรับรองคุณภาพจากองคกรท่ีนาเช่ือถือ ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ และดานการสงแสริมการตลาดใหความสําคัญกับการมีพนักงานขายแนะนําสินคามาก

ท่ีสุด การตัดสินใจซ้ือขึ้นอยูกับตัวเองเปนสําคัญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูบริโภคท่ีมี

ปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy 

แตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น

แนวโนมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy จะมีการตัดสินใจ

เพ่ิมขึ้นตามความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ปดานี ศรีศักดิ์และคณะ (2557) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาหารเสริมท่ีมี

สวนผสมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนหญิงมากกวา

ชาย กลาวคือ สวนมากเปนเพศหญิงจํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 76.0 เพศชาย จํานวน 96 คน 

คิดเปนรอยละ 24.0 สวนใหญอายุอยูระหวาง 21-35 ป จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 70.4 

สวนใหญสถานภาพโสด จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 79.5 สวนใหญจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58.0 สวนใหญประกอบอาชีพเปนขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.2 สวนใหญรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู

ระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.5 รายไดระหวาง 20,001-

30,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมผสม

คอลลาเจน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง ปจจัยดานราคาโดยภาพ

รวมอยูท่ีระดับปานกลาง ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูท่ีระดับปานกลาง และ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูท่ีระดับเล็กนอย สําหรับการตัดสินใจซ้ือ
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ผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีมีสวนผสมคอลลาเจน พบวา โดยรวมอยูท่ีระดับมาก เม่ือพิจารณาแลว

พบวา ยี่หอและราคาอยูท่ีระดับมากสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 6 ตัวแปร ท่ีมีความแตกตางกับตัวแปรตามท่ีมีคานัยสําคัญ 

นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดปจจุบันตอ

เดือน 

 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมคอลลาเจนท่ีแตกตางกัน มีการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบริโภคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติระดับ 0.05 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม

คอลลาเจนของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 มีตัวแปรอิสระท้ังหมด 3 ตัว แปร ท่ีมี

ความสัมพันธตอตัวแปรตาม ท่ีมีคานัยสําคัญ นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 

และสงเสริมการตลาด 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีทํางานอยูใน

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม

แบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List  

สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงเปน

แบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List  

 สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

เสริมอาหาร ประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรฐาน

สวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 0 นอย

ท่ีสุด 
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 สวนท่ี 4 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมี

ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไป

จนถึงระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิงคิดเปนรอยละ 73.5 และ

เพศชายคิดเปนรอยละ 26.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 44.0 สวนใหญมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 57.5 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ63.8 

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 46.3 และสวนใหญมีรายได

เฉล่ียตอเดือน 9,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.8 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

400 คน พบวา ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉล่ีย

เทากับ 8.84 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา

ต่ําสุดเทากับ 1.67 คาเฉล่ียเทากับ 8.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.41 ชองทางการจัด

จําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.83 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.66 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา

ต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.06 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.71 

 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครพบวา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 6.85 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.14 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดดังนี้ 
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 มีเฉพาะดานเพศเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 

(Constant) 0.582 0.776 0.750 0.454   

Product -0.021 0.103 -0.201 0.841 0.641 1.560 

Price 0.271 0.089 3.055 0.002 0.554 1.807 

Place 0.256 0.080 3.205 0.001 0.494 2.024 

Promotion 0.269 0.089 3.025 0.003 0.373 2.684 

*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 

ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

เสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

Y = 0.582 + (-0.021) (Product) + 0.271 (Price) + 0.256 (Place) + 0.269 (Promotion) 

มีดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) 

สถานภาพ (5) อาชีพ และ (6) รายได ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา  

 มีเฉพาะดานเพศเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีผลสอดคลอง

กับงานวิจัยของออมใจ รอดบุญ (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวน

ใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-25 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ

รัฐวิสาหกิจ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท ภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง และ

เม่ือแยกพิจารณาคาเฉล่ียจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ และดานสงเสริมการตลาด โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพอยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ เงินเดือน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) 

ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 มีดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงมีผลสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคใน

เขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 30-

39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 

20,000-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑตองมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี ไดรับการรับรองคุณภาพจาก

องคกรท่ีนาเช่ือถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และดานการสงแสริมการตลาดใหความสําคัญกบั

การมีพนักงานขายแนะนําสินคามากท่ีสุด การตัดสินใจซ้ือขึ้นอยูกับตัวเองเปนสําคัญ จากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวาผูบริโภคท่ีมีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

อาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy แตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นแนวโนมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม
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กระชับสัดสวน Wealthy จะมีการตัดสินใจเพ่ิมขึ้นตามความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานราคา (Price) จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับราคา ดังนั้นผู

จัดจําหนายควรติดหรือแจงราคาไวอยางชัดเจน และควรตั้งราคาใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเม่ือ

เทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 

 2. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับชองทางการจัด

จําหนายมาก ดังนั้นการจัดจําหนายตองกระจายอยางท่ัวถึง และสถานท่ีจัดจําหนายควรมีการจัด

วางสินคาใหงายตอการเลือกซ้ือ เพ่ือสรางความสะดวกสบายตอการเขามาใชบริการของ

ผูบริโภค 

 3. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการประกัน

สินคา การโฆษณา ดังนั้นผูจําหนายควรทําปายฉลากระบุใหชัดเจนและมีการจัดโปรโมช่ันอยาง

ตอเนื่อง เพ่ือความไววางใจและกระตุนยอดขายตอไป 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ขยายขอบเขตการศึกษาไปยังผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอยูใน

จังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือใชในการวางแผน

ดานกลยุทธและพัฒนาในดานอ่ืนๆตรงตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

 2. ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลท่ีเก็บขอมูลระหวาง 1 มีนาคม-30 เมษายน 

2558 ซ่ึงอาจไมไดครอบคลุมชวงเวลาอ่ืนๆ ในรอบป อาจสงผลกระทบตอลักษณะการตัดสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน ดังนั้นควรขยายชวงเวลาการศึกษา เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 3. ทําการศึกษาความตองการและปจจัยของผูบริโภคใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพ่ือให

สามารถนําขอมูลมาพัฒนาในประชากรศาสตรและเขาถึงตัวผูบริโภคมากขึ้น 
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พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจเลอืกซ้ือดินสอเขยีนค้ิวของสตรีชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

BEHAVIOR AND FACTORS AFFECTING PURCHASE DECISION OF EYEBROW 

PENCIL WOMEN IN BANGKOK THAILAND 

ณราชล  ทิตา*   อรวรรณ  บุญทองออน*  

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

ดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัย

สวนบุคคลท่ี มีผลตอการตัดสินใจ เลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร (3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางในการวิจัยคือสตรีในกรุงเทพมหานครท่ีใชดินสอเขยีน

คิ้วจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูล

โดยใชเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา สวนใหญใชสินสอเขียน

คิ้วประเภท แบบหมุนหัวปลายตัด รองลงมา แบบหมุนหัวแหลม และ แบบเหลา บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือนักรอง รองลงมา เพ่ือน ญาติพ่ีนอง สถานท่ี

ซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด หางสรรพสินคา รองลงมา อินเตอรเน็ต มีความถ่ีในการซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว จํานวน 1 - 3 เดือน แหลงขอมูลเกี่ยวกับดินสอเขียนคิ้ว มากสุด จากอินเตอรเน็ต 

รองลงมา โทรทัศน และนิตยสาร และ ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือดินสอเขียนคิ้วในระดับมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ดานชองทางการจัด

จําหนาย รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย และใหความสําคัญในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ 

และ ดานราคา ตามลําดับ 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ  อาชีพ และ

รายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว แตกตางกัน และปจจัยสวนประสม

การตลาด  ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว โดย ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน

คิ้วสูงสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: การตัดสินใจ, ดินสอเขียนคิ้ว 

 

ABSTRACT 

 This study has objectives to study : (1) to study the behavior of your eyebrow pencil 

of women  Thailand in Bangkok (2) to study Factors Affecting Purchase Decision of eyebrow 

pencil women in Bangkok Thailand. (3) to study the marketing mix with the decision to buy 

an eyebrow pencil women in Bangkok Thailand. 

 Sample size in this total of 400 questionnaires was used to collect data. And the data 

were analyzed using descriptive percentage, frequency, average, minimum, maximum, 

standard deviation. Inferential statistics and hypothesis testing for the F-test and analysis of 

One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

 The study behavior in buying Eyebrow found that most of the goods Resort eyebrow. 

The rotary swivel head cut end into a shrewd and hone individuals influencing the purchase 

Pencil most actresses or singers, followed by friends, relatives. Where to buy Pencil most 

department stores, followed by the Internet. The frequency of purchase eyebrow pencil of 1-3 

months Resources Pencil most of the Internet, followed by television and magazines and the 

marketing mix affects the purchasing decision eyebrow pencil at the highest level. The focus 

at the highest level. The distribution channels into the promotion. And featured on many 

levels. Product and price, respectively.  

 The hypothesis testing found that personal characteristics such as age, occupation 

and monthly income. Affecting Purchase Decision eyebrow pencil and different marketing 

mix factors of price and distribution channels. Affecting Purchase Decision eyebrow pencil 

by the marketing mix strategies. Affecting Purchase Decision eyebrow pencil up into the 

distribution channel. Statistical significance. 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

957 

 

KEYWORDS : DECISION, EYEBROW PENCIL 

บทนํา 

 เครื่องสําอางเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัยของผูบริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง

กลุมผูบริโภคท่ีเปนสตรีในปจจุบันพบวาตลาดเครื่องสําอางมีความหลากหลายท้ังในเรื่องราคา

คุณภาพและตรายี่หอท่ีสามารถตองโจทยความตองการของผูบริโภคท่ีแตกตางกันและสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น และนําไปสูการแข็งขันเพ่ือแยงชิงสวนแบงการตลาด

ท่ีมีมูลคามหาศาลเพ่ิมสูงขึ้นท้ังตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศแมวาการประมาณการ

เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการเติบโตท่ีชะลอลงแตผูบริโภคก็ยังใหความสําคัญกับการดูแล

ความสวยความงามกับสุขภาพอีกท้ังผูบริโภคยังมีทางเลือกในการบริโภคสินคาท่ีหลากหลาย

มากขึ้นจากการนําเขาสินคาประเภทเครื่องสําอางจากท้ังกลุมประเทศตะวันตกและกลุมประเทศ

เอเชียดวยกันเอง  

 การแตงหนานับเปนปจจัยสําคัญในชีวิตของผูหญิงจํานวนมาก ซ่ึงพบวาหนึ่งในกจิวตัร

หลักอยางหนึ่งของสุภาพสตรีหลายๆ คนกอนออกจากบาน คือ การแตงหนา อาจจะเพ่ือความ

สวยงาม ปกปดส่ิงท่ีไมอยากเปดเผย เสริมความม่ันใจ และอีกเหตุผลหลายประการแตท้ังหมด

ท้ังปวงนั้นก็ลวนแตทําใหการแตงหนากลายมาเปนรายการอันดับตนๆ ท่ีคุณผูหญิงตองทํา 

นอกจากนี ้พบวา กลุมผูหญิงตัวอยาง 34% แตงหนาทุกวัน และ 37% แตงหนาเฉพาะวันทํางาน

โดยกลุมผูหญิงสวนใหญเช่ือวา การแตงหนามีประโยชนและมีความสําคัญในการชวยให

สวยงามและเสริมบุคลิกภาพ 28% รองลงมาชวยแกไขขอบกพรองและเสริมจุดเดนบนใบหนา 

27% ถัดมาคือ ชวยลดวัยทําใหดูออนเยาวลงถึง 16% และยิ่งเปนการตอกย้ําวาการแตงหนามี

ความสําคัญตอชีวิตและจิตใจของผูหญิงมาก คือ ผลการสํารวจท่ีระบุวากลุมตัวอยางถึง 67% 

รูสึกไมม่ันใจเวลาไมแตงหนาออกจากบาน โดยในจํานวนนี ้40% รูสึกขาดความม่ันใจเล็กนอย

12% รูสึกไมม่ันใจเลย และไมสามารถออกจากบานโดยไมแตงหนาได 8% ออกจากบานได แต

จะพยายามหลีกเล่ียงสถานท่ีท่ีอาจจะพบคนรูจัก และ 7% รูสึกเหมือนคนปวยเวลาไมได

แตงหนา บางคนตองใชอุปกรณชวย เชน แวนตาดํา เพ่ืออําพรางริ้วรอย เปนตน 

 สําหรับผูหญิงท่ีรักและช่ืนชอบการแตงหนาจะปฏิเสธไมไดวาคิ้วเปนอีกองคประกอบ

หนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหใบหนามีความโดดเดนและเปนเอกลักษณของแตละบุคคล คิ้วท่ีสวย

จะชวยใหมีความม่ันใจมากขึ้น ดังท่ีมีคํากลาวไววา คิ้วเปนมงกุฎของใบหนา ดังนั้นการจะได

คิวท่ีสวยไดรูปจึงตองอาศัยปจจัยตางๆเชน อุปกรณในการแตงหนา ฝมือของผูแตง และการ

ออกแบบคิ้วใหเขากับใบหนาของตนเอง  

 หนึ่งในอุปกรณท่ีถือวาเปนหัวใจสําคัญท่ีขาดไมไดในการเขียนคิ้วก็คือ ดินสอเขียนคิว

นั้นเอง ดวยนวัตกรรมเครื่องสําอางในปจจุบันมีการพัฒนาไปเปนอยางมากทําใหเราสามารถ
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พบเห็นดินสอเขียนคิ้วไดในหลายลักษณะประเภทไมวาจะเปนดินสอแบบเหลาดินสอบแบบ

สําเร็จรูป ท่ีเขียนคิ้วแบบฝุน เปนตน  

 ดังนั้นดวยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

ดินสอเขียนคิ้วของผูบริโภคในกลุมสตรีชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 2. เพ่ือศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว

ของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก อายุ อาชีพ และรายได มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 

 2. พฤติกรรมท่ีแตกตางกันมีผลตอการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 

 3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด

จําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน

คิ้ว 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิวและ

ความจงรักภัคดีตอตราสินคาของสตรีชาวไทยใน ผูวิจัยจึงมีการกําหนดขอบเขตการวิจัยในครั้ง

นี้ออกเปน 3 สวนโดย 

 สวนท่ี 1 เปนการศึกษาขอมูลสวนตัวของสตรีชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกลุม

ผูบริโภคเปาหมายท่ีผูวิจัยมุงทําการศึกษา จึงจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ อายุ อาชีพ กาศึกษา รายได

ตอเดือน 

สวนท่ี 2 เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว เชน รูปแบบ

ดินสอเขียนคิ้วท่ีใช บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ สถานท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ 

การรับรูเกี่ยวกับดินสอเขียนคิ้ว เปนตน 

 สวนท่ี 3 เปนการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว อาทิเชน เลือกตาม

การรูปแบบการแตงตัว เลือกตามรูปแบบการแตงหนา เลือกตามรูปแบบการใชชีวิต เปนตน 
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ดานประชากรศาสตร 

- อายุ 

- อาชีพ 

- รายได 

 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือดินสอเขียนค้ิว 

- ผลิตภัณฑ (Product) 

- ราคา (Price) 

- การจัดจําหนาย (Place) 

- การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 

การตัดสินใจซ้ือดนิสอเขียนค้ิว 

- การมองเห็นปญหา  

(Perceived problems) 

- การแสวงหาภายใน 

 (Internal search) 

- การแสวงหาภายนอก 

 (External search) 

- การประเมินทางเลือก  

(Evaluation) 

- การตัดสินใจซ้ือ 

 (Decision making) 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิวของสตรีไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิวของสตรีไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดในการศึกษาใชในการเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับผูประกอบ การ

รายใหมหรือผูท่ีสนใจเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสําอางตลอดจนนักวิจัยและนักศึกษานํามาดัดแปลง

ลงเพ่ือประโยชนในการศึกษาในครั้งตอไป 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.ดินสอเขียนคิ้ว หมายถึง ดินสอท่ีใชเฉพาะในการเขียนตกแตงคิ้ว 

 2. เครื่องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑส่ิงปรุงเพ่ือใชบนผิวหนัง หรือสวนใดสวนห่ึงของ

รางกาย โดยใชทา ถู นวด พน หรือโรย มีจุดประสงคเพ่ือทําความสะอาด หรือสงเสริมใหเกิด

ความสวยงาม หรือเพ่ือเปล่ียนแปลงรูปลักษณะ 
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 3. การเลือกซ้ือ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆท่ีเปนส่ิงกระตุนภายนอกไดแก

ส่ิงกระตุน ทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจ และการตอบสนองของผูซ้ือ 

 4. ปจจัย หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว เชน ผลิตภัณฑมีความ

หลากหลาย ผลิตภัณฑมีคุณภาพ ผลิตภัณฑมีบรรจุภัณฑมีความสวยงาม มีช่ือเสียง ไดรับการ

รับรองจากรัฐ ราคา เหมาะสม เปนตน 

 5. 4P หมายถึง สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอยูดวยกัน 4 ประการคือ

ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และการสงเสริมการจําหนาย 

(Promotion) 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

1. สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P 

 หลักการตลาด 4P หรือเรียกอีกอยางวา สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอยู

ดวยกัน 4 ประการคือ 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) 

 ธุรกิจมีองคประกอบซ่ึงเปนปจจัยสําคัญประการแรก คือ ผลิตภัณฑสินคา (Goods) 

หรือบริการ (Services) สําหรับสินคานั้นจําแนกเปน สินคาท่ีจับตองได และสินคาท่ีจับตอง

ไมได สําหรับการบริการจําแนกเปน บริการแบบมีสวนรวม และบริการแบบไมมีสวนรวม ดง

นั้นสินคาและบริการจึงเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยจะตองมีคุณลักษณะสําคัญ 

คือ คุณภาพ (Quality) สําหรับคุณภาพนั้นยังมีความหมายรวมถึงความเหมาะสมในการใชงาน 

คุณภาพจากการออกแบบ และคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด นอกจากนั้นคุณภาพยังเปน

เครื่องบงช้ีถึงภาพลักษณของธุรกิจอีกดวย 

 2. ราคา (Price) 

 การตั้งราคานับเปนกลยุทธสําคัญประการหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ มักขึ้นอยูกับปจจัย

ตาง ๆ เชน ขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินคา คาใชจาย ส่ิงแวดลอมทางการตลาด กฎหมาย 

ความผันแปรของราคาวัตถุดิบ ระบบการจัดจําหนาย ตนทุน การผลิต การสงเสริมการขาย เปน

ตน 

 สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การกําหนดราคาขายเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากราคาเปน 

ส่ิงเดียวท่ีใชวัดคาและประโยชนของสินคา และเปนส่ิงท่ีจะกําหนดวาจะใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัดไปในทิศทางใด จะขายสินคาอยางไร จํานวนเทาใด ราคาจะเปนเครื่องบงช้ี
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ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ท้ังนี้เนื่องจากกําไรคิดจาก รายรับหักดวยตนทุน และ

รายรับไตจากปริมาณหนวยท่ีขายคูณดวยราคาขายตอหนวย อนึ่งกลยุทธการขายสินคาท่ี

นํามาใชกัน อยางแพรหลาย ไดแก การใหสวนลด (Discount) การขายเช่ือ (Credit) และการฝาก

ขาย (Consignment) 

 3. ชองทางการจําหนาย (Place) 

 เปนกิจกรรมทางธุรกิจท่ีทําใหสินคาท่ีผลิต หรือขายถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย ท้ังโดย

ยึดหลักประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เปนสําคัญ ธุรกิจท่ี

ประสบความสําเร็จสวนหนึ่งมาจากการบริหาร การจัดชองทางการจําหนายสินคาของกิจการ

อยางไดผล  

 4. การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) 

 ความสําเร็จทางดานธุรกิจ คือ การขายสินคาหรือบริการใหไดจํานวนมาก ปญหาอยูท่ี

ทําอยางไร การสงเสริมการจําหนาย หรือการสงเสริมการขายจึงมีบทบาทสําคัญท่ีชวยให

ยอดขายเพ่ิมมากขึ้น กิจกรรมตังกลาวจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เม่ือธุรกิจ

ทราบวาลูกคาตองการอะไร มีรสนิยมแบบไหน เพ่ือท่ีจะสรางเครื่องมือใหเขาถึงจิตใจสนอง

ลูกคาไตโดยตรง อยางไรก็ตามการสงเสริมการขายมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณ

คาใชจายท่ีจะตองพยายามใหใตผลอยางคุมคามากท่ีสุด ซ่ึงมีหลายวิธีดังนี้ 

 – การโฆษณา (Advertising) อาจใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน และความหมายท่ีจะทํา

ใหลูกคามีความรูสึกและภาพพจนท่ีดีตอสินคานั้น รวมท้ังจูงใจใหเกิดความอยากจะทดลองใช

สินคาหรือบริการ 

 – การขายตรงโดยพนักงานขาย (Direct Sales) เปนการใชพนักงานขายเขาไปติดตอ

ถึงตวลูกคา โดยการอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของสินคาใหลูกคาไดทราบ ซ่ึงเรียกวาการ

นําเสนอ โดยจะตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการท่ีนาสนใจ 

 – การสงเสริมการขายทางดานลูกคา (Consumer Promotion) เปนรูปแบบของการสราง

ส่ิงดึงดูดใจใหกับลูกคาโดยตรง เชน การลด แลก แจก แถม หรือการเลนเกมชิงรางวัล ทําให

เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจ หรือมีความหวังในประโยชนท่ีจะไดรับจากตัวสินคา 

 – การบริการ (Service) เปนรูปแบบการใหบริการท้ังกอนการขาย (การอธิบาย

คุณลักษณะท่ีดีและการใชสินคากอนท่ีลูกคาจะซ้ือ เพ่ือเปนการเช้ือเชิญ) การบริการขณะขาย 

(การสาธิตใหลูกคาไดขมกอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ หรืออาจเปนการใหลูกคาทดลองทําดูกอน) และ

การบริการหลังการขายสินคานั้นใหกับลูกคา  

2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
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 ในการท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึง

ทัศนคติหลังจากท่ีไดใชสินคาแลว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะชวยใหนักการตลาด

มองเห็นชองทางการเขาถึงผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังนี้  

 1. การมองเห็นปญหา (Perceived problems) คนเราเม่ือยามปกติสุข ใชชีวิตตามปกต ิ

มักไมมีปญหาใหคอยแกไข แตทวานักการตลาดตองพยายามช้ีใหผูบริโภคมองเห็นถึงปญหา 

และมองวาปญหานั้นเกิดจากอะไร ทําใหมองถึงขอแตกตางระหวางสภาพในอุดมคติ (Ideal) 

กับสภาพความเปนจริง (Reality) เชน ผูหญิงคนหนึ่งน้ําหนักปกติ 60 กก. สวนสูง 160 ซม. ซ่ึง

ตามคามาตรฐานหรืออุดมคต ิควรมีน้ําหนักอยูท่ี 50 กิโลกรัม ดังนั้นจึงตองควรลดน้ําหนักหรือ

หาผลิตภัณฑท่ีชวยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก เปนตน ซ่ึงปญหาดังกลาวจะกลายมาเปน

แรงจูงใจท่ีจะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนท่ี 2 

 2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือเกิดปญหาตองการแกไขปญหา คนเราก็

มักจะแสวงหาในส่ิงท่ีใกลตัว เชน ปญหาคือกระดาษท่ีใชพิมพงานหมด ตองการซ้ือกระดาษ 

A4 สีขาว 1 รีม มาทํางาน ก็จะพยายามนึกยี่หอท่ีตนเองรูจักวามียี่หออะไรบาง และเม่ือจดจําได

และรูสึกพึงพอใจในยี่หอท่ีนึกไดก็จะตัดสินใจซ้ือทันที แตถาหากผูบริโภคจดจําได แตไมพอใจ

ส่ิงท่ีจําได และปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง แกไขก็ไดไมแกไขก็ได กระบวนการ

ตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง การเปล่ียนปรากฏการณอยางท่ี 2 นี้ เกิดขึ้นจากการท่ีนักการตลาดไม

สามารถสรางปญหาอยางรุนแรงใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคได เชน ผูบริโภคมีน้ําหนักเกิน

ตองการเขาคอรดสลดน้ําหนัก ลองมองหาสถาบันลดน้ําหนักหลายๆท่ี แตวาราคาสูงเกินไป จึง

มีความคิดท่ีวา ออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร พักผอนใหเพียงพอ ก็นาจะลดน้ําหนักได 

กระบวนการจัดสินใจซ้ือคอรดสลดน้ําหนักจึงไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตามถาผูบริโภคไมได

ตัดสินใจซ้ือเนื่องจากความไมพอใจในยี่หอท่ีจําได ซ่ึงปญหาดังกลาวจะกลายมาเปนแรงจูงใจท่ี

จะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนท่ี 3 

 3. การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือขอมูลท่ีผูบริโภคจําไดนั้นไมเพียงพอ 

จึงเกิดการแสวงหา คือการหาขอมูลของสินคาภายนอก โดยชองทางการแสวงหาขอมูลจะ

ประกอบไปดวย 

  3.1 โฆษณา ผูบริโภคจะดูโฆษณาเพ่ือดูวามีอะไรนาสนใจ ประกอบการ

ตัดสินใจ ดังนั้นนักการตลาดท่ีดีควรเลือกชวงเวลาในการโฆษณาใหเหมาะสม เชนฤดูหนาวก็

โฆษณาเครื่องทําน้ําอุน ฤดูรอนก็โฆษณาเครื่องปรับอากาศ พัดลม เปนตน 

  3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้นแปลวา ผูบริโภคตองการท่ีจะ

สัมผัส หรือทดลองเกีย่วกับ ผลิตภัณฑท่ีตนสนใจ หรือตองการไปหาซ้ือดูเนื่องจากไมพอใจใน

ส่ิงท่ีตนเองจําได ส่ิงท่ีสําคัญในขอนี้คือ ณ จุดขายตองมีสินคา เนื่องจากทางผูบริโภคไดให
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โอกาสกับทางเราแลว การวางสินคาตองเดนชัด รวมถึงมารยาทและความรูความสามารถใน

เรื่องผลิตภัณฑของพนักงานขาย ก็เปนส่ิงสําคัญในการท่ีจะใหขอมูลกับผูบริโภค 

  3.3 การโทรศัพทหรือพูดคุยกับทางเจาของผลิตภัณฑ ทางบริษัทก็ตองฝกฝน

พนักงานรับโทรศัพท พนักงานฝายลูกคาสัมพันธ การตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้จะตองชัดเจน 

  3.4 การขอพบพนักงานขาย เม่ือทางผูบริโภคไมพอใจในผลิตภัณฑท่ีตนเอง

จดจําได อาจมีการเรียกพนักงานขายเขาไปพบเพ่ือใหคําปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา ท้ังนี้ ทาง

พนักงานขายตองมีความรู ความสามารถในการใหขอมูลกับทางผูบริโภครวมท้ังการตอบสนอง

พฤติกรรมของผูบริโภค ไดอยางทันทวงที 

  3.5 การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ในกรณีนี้อาจจะเปนการสอบถามหรือ

คนหาขอมูลจากหนาเว็บไซตตางๆ ซ่ึงในปจจุบันมีเว็บไซต รีวิว ประสบการณตรงจากผูใช

ผลิตภัณฑ ท้ังนี้ เราตองม่ันใจวาสินคาของเราดี มีคุณภาพ เนื่องจากบนโลกอินเตอรเน็ต เปน

โลกเสมือนท่ีใครก็สามารถท่ีจะเขียนอะไรลงไปก็ได และมีการแพรกระจายขาวสารอยาง

รวดเร็วในลักษณะ ปากตอปาก (Viral Marketing) หลังจากท่ีผูบริโภคไดแสวงหาดวยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีขางตนแลว ผูบริโภคก็จะดําเนินการขั้นตอนตอไปในกระบวนการ

การตัดสินใจ นั่นก็คือการประเมินทางเลือก 

 4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบริโภคไดรับรูสินคายี่หอตางๆ แลว ก็จะ

นํามาประเมินวา สินคาใดดีกวากันในแงใด ความสําคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ เราตองใหจุดเดนของ

สินคาของเรา (Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบริโภค ถาหากจุดเดน

ของสินคานั้นไมใชจุดท่ีผูบริโภคตองการ หรือใชเปนมาตรการในการตัดสินใจ สินคาเรายอม

ขายไมได เชน ถาซ้ือกระดาษสําหรับงานพิมพตองเลือกท่ีผิวเรียบ แผนกระดาษไมติดกันตอน

พิมพ ราคาถูก เปนตน การท่ีเราไมศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผูบริโภค แลวสราง

จุดเดนตามใจเรานั้น โอกาสในการจะไดรับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะตอง

ไปเปล่ียนใจผูบริโภคใหเปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพ่ือสอดคลองกับจุดเดนท่ีเรามี เม่ือ

ผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึงขั้นตอนถัดไป ก็คือการตัดสินใจซ้ือ 

 5. การตัดสินใจซ้ือ (Decision making) ผูบริโภคสวนใหญเม่ือทําการหาขอมูล

เรียบรอยแลวมักจะไมตัดสินใจซ้ือในทันที เนื่องจากอาจจะลังเลวา สินคาท่ีซ้ือมานั้น จะดีอยาง

ท่ีโฆษณาไวหรือไม จะมีคุณภาพคุมคากับราคาท่ีตองจายไปหรือไม ดังนั้นสินคาใหมๆ ท่ีจะ

นําเสนอตัวเองแกผูบริโภคนั้นตองหาหนทางในการจะเรงรัดใหผูบริโภคเปล่ียนใจ และ

ตัดสินใจซ้ือสินคาของตัวเอง  

วิธีการเรงรัดการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค นั้นมีมากมายหลายวิธี เชน  

      -   สรางส่ิงลอใจ เชน การลด แลก แจก แถม (Sale Promotion)  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

964 

 

      -   สรางความแตกตาง เชน น้ําดื่มบรรจุขวดเหมือนกัน แตอีกขวดลดการใชพลาสติก ชวย

ลดโลกรอน ซ่ึงนักการตลาดตองสรางความแตกตางจากคูแขงใหไดมากท่ีสุด ถาเราสรางความ

แตกตางไดชัดเจนเทาไร โอกาสในการท่ีจะเรงรัดในการตัดสินใจจะดีขึ้นเทานั้น  

      -   การลดอัตราการเส่ียงในความรูสึกของผูบริโภค วิธีการท่ีจะลดความเส่ียง เชน ช่ือเสียง

ของบริษัท อายุของบริษัท ภาพพจนของสินคา การรับประกันการขาย ภาพพจนของ

กลุมเปาหมาย Customer Reference เปนตน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจาก

ประเทศเกาหลีในกรุงเทพมหานคร  โดย สุภาสินี  โชคงาม และสุมนา ธีรกิตติกุล นักศึกษา

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา กลุมผูบริโภค

สวนใหญจะเลือกใชผลิตภัณฑสําหรับผิวนา และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประเมินทาง

การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญเปน ดานกระบวนการใชบริการ ในการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน 

จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ ซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีท่ีแตกตางกัน และพบวา

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัย

ดานบุคคลพนักงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเครื่องสําอางนําเขาจาก

ประเทศเกาหลี  

 ลลิลทิพย สิวะภิญโญ (2550) ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัย ท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือ

เครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาปจจัย

สวนบุคคล มีผลตอชนิดและส่ิงท่ีนึกถึงในการเลือกซ้ือเครื่องสําอางตางประเทศประเภท

ผลิตภัณฑแตงหนาสวนระดับการศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนจะมีผลตอสถานท่ีและยี่หอท่ี

จะซ้ืออยางมีนัยสําคัญ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ การเรียนรู การแตงหนา จากคนรอบขาง

ปจจัยดานสังคมความตองการเปนคนรุนใหมทันสมัยตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือนและ

จากสังคมลวนมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑ

แตงหนาสตรีในเขต กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ 

 กนตรวี สุนทรลักษณ (2546) ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของ

นักศึกษา หญิง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ขึ้นไปใชการสุม

แบบกระจายอยางงาย 10 ตัวอยางในการศึกษาใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
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แบงเปนการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ สถิติท่ีใชในการวิจัยคือการใชตารางแจกแจง

ความถ่ีและการแสดงคารอยละ  

 จากการศึกษาพบวารายไดของนักศึกษาท่ีถูกนําไปใชในการซ้ือเครื่องสําอางอยูในชวง

ระหวาง 201-300 บาทตอครั้งจานวน 30 คน โดยปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางเชน 

ราคาสินคามีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 ซ่ึงถือวามีอิทธิพลในการเลือกซ้ืออยูในระดับท่ีมากรายไดของ

นักศึกษามีคาเฉล่ียเทากับ 1.40 มีอิทธิพลระดับมากความสะดวกในการซ้ือมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 

มีอิทธิพลในระดับปานกลางการบริการหลังการขายมีคาเฉล่ียท่ี 2.65 มีอิทธิพลในระดับปาน

กลางการมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักมี คาเฉล่ียท่ี 3.89 มีอิทธิพลในระดับมากความสวยงามของ

ผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียท่ี 3.28 มีอิทธิพลในระดับปานกลางการโฆษณาสินคามีคาเฉล่ียท่ี 3.36 มี

อิทธิพลปานกลางการไดรับการรับรองความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐมีคาเฉล่ียท่ี 4.34 

แสดงวามีอิทธิพลมาก การซ้ือตามเพ่ือนมีคาเฉล่ียท่ี 3.06 มีอิทธิพลปานกลางความเปน

ผลิตภัณฑจากตางประเทศมีคาเฉล่ียท่ี 2.76 มีอิทธิพลปานกลาง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงโครงสราง

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ อาชีพ รายได  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมการตลาด ประกอยดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวน

ประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 1 นอยสุด ไปถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามดานการตัดสินใจ ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐาน

สวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 1 นอยสุด ไปถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

 จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวาสวน

ใหญมีอายุ 26 – 30 ป รอยละ 40.00 รองลงมา อายุ 21 – 25 ป รอยละ 25.00 มีอาชีพขาราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 36.00 รองลงมา พนักงานบริษัท รอยละ 23.00 และมีรายไดตอ
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เดือน 10,000 - 15,000 บาท มากสุด รอยละ 38.00 รองลงมา 15,001 - 20,000 บาท รอยละ 

32.00 นอยสุด มากกวา 30,000 บาท 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนค้ิว 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา สวนใหญใชสินสอเขียนคิ้ว

ประเภท แบบหมุนหัวปลายตัด รอยละ 38.00 รองลงมา แบบหมุนหัวแหลม รอยละ 33.00 และ 

แบบเหลา รอยละ 28.00 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือนักรอง 

รอยละ 45.00 รองลงมา เพ่ือน รอยละ 39.00 และ ญาติพ่ีนอง รอยละ 16.00 สถานท่ีซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว มากสุด หางสรรพสินคา รอยละ 48.00 รองลงมา อินเตอรเน็ต รอยละ 31.00 และ 

ตลาดท่ัวไป รอยละ 21.00 มีความถ่ีในการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว จํานวน 1 - 3 เดือน มากสุด รอยละ 

40.00 รองลงมา จํานวน 4 – 6 เดือน รอยละ 31.00 แหลงขอมูลเกี่ยวกับดินสอเขียนคิ้ว มากสุด 

จากอินเตอรเน็ต รอยละ 43.00 รองลงมา โทรทัศน รอยละ 27.00 และนิตยสาร รอยละ 21.00  

 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนของปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix 4P’s) 

 ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 

ในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.27 คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85  ในรายดาน ใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด จํานวน 2 ดาน โดย

สูงสุด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 8.81 รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย และให

ความสําคัญในระดับมากจํานวน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ ว 

ประกอบดวยดานอายุ อาชีพ และรายได โดยใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับวิเคราะหตัวแปรอิสระอ่ืน สรุปไดคือ ปจจัย

ลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว แตกตางกัน

พบวา มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 5 คู ไดแก 

 1) กลุมสตรีอายุต่ํากวา 15 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี

อายุ 21 – 25 ป, อายุ 31 – 35 ป และ อายุ 36 – 40 ป 

 2) กลุมสตรีอายุ 15 – 20 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี

อายุ 21 – 25 ป, อายุ 31 – 35 ป และ อายุ 36 – 40 ป 

 3) กลุมสตรีอายุ 21 – 25 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี

อายุ 36 – 40 ป 
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 4) กลุมสตรีอายุ 26 – 30 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี

อายุ 36 – 40 ป 

 5) กลุมสตรีอายุ 31 – 35 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี

อายุ 36 – 40 ป 

 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา มี

คาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 

 1) กลุมสตรีท่ีเปนนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูง

กวา กลุมสตรีเปนพนักงานบริษัทและไมไดประกอบอาชีพ 

 2) กลุมสตรีท่ีเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรีเปนพนักงานบริษัทและไมไดประกอบอาชีพและต่ํากวากลุมสตรีท่ีทํา

ธุรกิจสวนตัว 

 3) กลุมสตรีท่ีทําธุรกิจสวนตัวจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุม

สตรีเปนพนักงานบริษัท 

 4) กลุมสตรีท่ีเปนพนักงานบริษัทจะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วต่ํากวากลุม

สตรีท่ีไมไดประกอบอาชีพ 

 ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

รายไดตอเดือน กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พบวา มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 5 คู ไดแก 

 1) กลุมสตรีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน

คิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน 10,000 - 15,000 บาท, 15,001 - 20,000 บาท และ มากกวา 

30,000 บาท และต่ํากวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท 

 2) กลุมสตรีรายไดตอเดือน 10,000 - 15,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน มากกวา 30,000 บาท และต่ํากวา กลุมสตรีรายไดตอ

เดือน 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท 

 3) กลุมสตรีรายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน มากกวา 30,000 บาท และต่ํากวา กลุมสตรีรายไดตอ

เดอืน 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท 

 4) กลุมสตรีรายไดตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา 30,000 บาท 

 5) กลุมสตรีรายไดตอเดือน 25,001 - 30,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน มากกวา 30,000 บาท 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

968 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียน

คิ้ว ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ดินสอเขียนคิ้ว พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานสงเสริมการขาย

และดานชองทางการจัดจําหนายไว จึงนํามาเขาโมเดลเพ่ืออธิบายการเลือกตัวแปรอิสระการ

ทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว 

ใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปร

โดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ดังตาราง 

 

Model 

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 6.730 0.540  12.474 0.000   

ดานผลิตภัณฑ 0.006 0.040 0.007 0.139 0.890 0.846 1.182 

ดานราคา 0.167 0.040 0.257 4.146 0.000* 0.623 1.604 

ดานสงเสริมการขาย -0.063 0.056 -0.068 -1.112 0.267 0.633 1.580 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 0.123 0.051 0.142 2.396 0.017* 0.681 1.468 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว พบวา มีคา Tolerance ระหวาง 0.623 – 0.846 > 0.10  และ คา 

VIF (Variance Inflation Factor) ระหวาง 1.182 – 1.604 < 10.0 เปนไปตามเกณฑจึงไมเกิด

ปญหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multi collinearity) 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาด  ไดแก ดานราคา 

และ ดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วโดยดานราคา มี

ผลสูงสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพ

มหานคร พบวา สวนใหญใชสินสอเขียนคิ้วประเภท แบบหมุนหัวปลายตัด รองลงมา แบบ

หมุนหัวแหลม และ แบบเหลา บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือ

นักรอง รองลงมา เพ่ือน และ ญาติพ่ีนอง สถานท่ีซ้ือดินสอเขียนคิ้ว มากสุด หางสรรพสินคา 
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รองลงมา อินเตอรเน็ต และ ตลาดท่ัวไป มีความถ่ีในการซ้ือดินสอเขียนคิ้ว จํานวน 1 - 3 เดือน 

มากสุด รองลงมา จํานวน 4 – 6 เดือน แหลงขอมูลเกี่ยวกับดินสอเขียนคิ้ว มากสุด จาก

อินเตอรเน็ต รองลงมา โทรทัศน และนิตยสาร  

 2. จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว

ของสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วในระดับมากท่ีสุด โดยใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย และใหความสําคัญในระดับมาก 

ดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา ตามลําดับ และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสม

การตลาด  ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้ว ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2521)  ท่ีกลาววา

สวนประสมทางการตลาด นั้นเปนกลยุทธการตลาดท่ีทําการคัดเลือกตลาดเปาหมายการตั้ง

วัตถุประสงคและพัฒนาสวนประสมทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา

เปาหมาย หรือเปนกุญแจท่ีจะนําไปสูความสําเร็จอันจะกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค โดยผล

การศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอ

เขียนคิ้วสูงสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. จากการศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพมหานคร พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

อายุ  อาชีพ และรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว แตกตางกัน ผล

การศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิด พฤติกรรมของผูซ้ือหรือผูบริโภคของ เสรี วงษมณฑา 

(2542) ท่ีกลาววา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลใหพฤติกรรมการ

บริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ   

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วสูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญราคาดินสอเขียนคิ้วท่ีเหมาะสมกับ

คุณภาพและมีผลิตภัณฑท่ีไดรับมาตรฐาน มีหลากหลายราคาดินสอเขียนคิ้วใหเลือกซ้ือ  

 2. จากการศึกษา พบวา สตรีกลุมตัวอยางมีการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วใน

ระดับมากท่ีสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญ ดังนั้นควรใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณ

ผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้ว ควรมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมการตลาดเพ่ือใหเกิดการรบัรู

ขอมูลและทดสอบใชผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้ว และควรมีการสรางความโดดเดนและความ

แตกตางของผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้วเม่ือเปรียบเทียบกับยี่หออ่ืนๆ  

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
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 1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้ว จําแนกตาม

ยี่หอหรือประเภทดินสอเขียนคิ้วเพ่ือผลการศึกษาจะทําใหทราบพฤติกรรมการซ้ือและใชเปน

ประโยชนในการวางกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้วใหดียิ่งขึ้น 

 2. การศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจากสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการศึกษา

ครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซ้ือดินสอเขียนคิ้วของสตรีท่ีมีพ้ืนท่ีและ

สภาพส่ิงแวดลอมตางกันวามีการตัดสินใจตางกันอยางไร เพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนใน

การผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้วใหสอดคลองกับความตองการของผูใช 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

971 

 

บรรณานุกรม 

แสงระวี  ฟอ งฤทธ์ิ .  2549. ปจ จั ย ท่ี มีผลตอก าร เ ลือก ซ้ือเ ครื่ องสําอาง ของนัก ศึกษ า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

กนตวีร สุนทรลักษณ. 2546. ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง คณะ 

 เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

ลลิวรรณ ลือเรือง. 2541. พฤติกรรมการใชจายสินคาประเภทเครื่องสําอางของนักศึกษา 

ธงชัย สันติวงษ. 2517. พฤติกรรมผูบริโภค. พิมพครั้งท่ี2, กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพไทย

วัฒนาพาณิช  จํากัด 

วั น รั ก ษ ม่ิ ง ม ณี  น า คิ น . 2546. เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร เ บ้ื อ ง ต น .  พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี 7, ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูจัดการรายสัปดาห.แหลงท่ีมา: http://www.manager.co.th/mgrweekly/. (20 ธันวาคม 2553)  

Positioning Magazine. แหลงท่ีมา: http://www.positioningmag.com/. (20 ธันวาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

972 

 

 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลอืกบริโภค กาแฟสตารบัคส ของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

FACTORS THAT INFLUENCE CUSTOMER SATISFACTION IN CONSUMER 

SELECTION STARBUCKS COFFEE CONSUMERS IN CHATUCHAK 

ชลธิชา  อรุณสันติโรจน*   พัทรวด ี เพ่ิมพูล*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร (2) เพ่ือศึกษาถึง

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ

สตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภค

ในเขตจตุจักรท่ีบริโภคกาแฟสตารบัคสท้ังท่ีอาศัยและสัญจรผานไปมาบริเวณอาคาร 3 อาคาร 

คือ อาคาร SUN TOWER อาคาร TST และอาคาร TMB จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนาหาคารอยละ 

ความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ

เชิงอนุมาน 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.8  มี

อายุระหวาง 20– 29 ป คิดเปนรอยละ 40.3 มีระดับการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

73.0 สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 68.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 

44.0 และมีรายไดเฉล่ียสวนใหญอยูท่ี 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 25.8   โดยมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความพึงพอใจ คือ ดานผลิตภัณฑ ชอง

ทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร ยกเวนเพียงดานราคา (Price) ท่ีไมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจ ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร

บัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร คือ ความพึงพอใจในการบริการดวยรอยยิ้มและมิตรภาพจาก

พนักงานสตารบัคส และการบริการท่ีรวดเร็วถูกตองมาเปนอันดับแรก 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเฉพาะดาน อายุ การศึกษา และสถานภาพ สงผลตอ

ความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจัตุจักร ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของ

ผูบริโภคในเขตจตุจักรซ่ึงมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 แตปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความพึง

พอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

คําสําคัญ :  ความพึงพอใจ, กาแฟสตารบัคส, เขตจตุจักร 

ABSTRACT 

 This study has objectives (1) to study individual factors are affecting customer 

satisfaction in consumption of coffee Starbucks consumers in Chatuchak (2) to study factors. 

The marketing mix is associated with satisfaction in consumption of coffee Starbucks 

consumers in Chatuchak. The sample used in this study include consumers in Chatuchak, the 

consumption of coffee, Starbucks both residents and commuters passed by the building three 

buildings are buildings SUN TOWER building TST and building TMB 400 people. A 

questionnaire was used to collect data. And the data were analyzed using descriptive 

statistics, frequency, percentage, average, maximum, minimum, and standard deviation. The 

hypothesis was tested using inferential statistics.   

 Results of this study showed that the majority are female. 60.8 percent were aged 

between 20 - 29 years accounted for 40.3 percent of study at the undergraduate level. 73.0 

percent Single accounted for 68.8 percent occupation private companies as a percentage of 

44.0 and a median income of most of the 30,000 baht or more accounted for 25.8 percent, 

with a comment about the marketing mix affects. Satisfaction is the product Distribution 

channels and marketing support were associated with satisfaction in the consumption of 

coffee Starbucks consumers in Chatuchak. The only exception to the price (Price), who has 

no relationship with  satisfaction. Factors that affect customer satisfaction in the consumption 

of coffee Starbucks consumers in Chatuchak is satisfaction in service with a smile and a 

friendly staff Starbucks. Accurate and fast service comes first. The hypothesis testing found 

that a specific age, education and marital status affect satisfaction in consumption of coffee 

Starbucks consumers in Chatuchak district. The marketing mix, pricing has no relation to the 
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satisfaction of the consumption of coffee Starbucks consumers in Chatuchak, which is 

significantly below the 0.05 level, but the marketing mix of products. Distribution channels 

and  marketing promotion. Was associated with satisfaction in consumption of coffee 

Starbucks  consumers in Chatuchak.  

KEYWORDS : SATISFACTION, STARBUCKS, CHATUCHAK 

 

บทนํา 

 กาแฟเปนเครื่องดื่มท่ีมีกล่ินและรสชาติเปนเอกลักษณ เปนท่ีช่ืนชอบของคนท่ัวโลก

จํานวนมากมาชานาน ถึงแมวากาแฟจะไมไดเปนเครื่องดื่มท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย แต

กาแฟก็เปนเครื่องดื่มท่ีคนไทยบริโภคมาเปนเวลานาน ไมต่ํากวา 150 ปแลว ในสมัยกอนคน

ไทยนิยมบริโภคกาแฟท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน โอเล้ียง กาแฟเย็น หรือกาแฟโบราณท่ีใชถุง

กาแฟชง แตในปจจุบัน รสนิยมการบริโภคกาแฟของคนไทยท่ีไดเปล่ียนไป โดยจะนิยมบริโภค

กาแฟท่ีมีระดับมากขึ้น เชน มอคคา  คาปูชิโน  เอสเปรซโซ ฯลฯ  เนื่องมาจากการไดรับอิทธิพล

การดื่มกาแฟในรูปแบบของชาวยุโรป ซ่ึงจะสังเกตไดจากจํานวนธุรกิจรานกาแฟสไตลยุโรปท่ี

เปดใหบริการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และรานกาแฟท่ีเปนท่ีนิยมและไดรับการยอมรับ

สวนใหญจัดอยูในระดับพรีเม่ียม คือ มีราคาคอนขางสูง 

 ปจจุบันธุรกิจรานกาแฟมีอัตราการขยายตัวสูง ผูประกอบการขนาดยอมมีการปรับปรุง

ธุรกิจของตนเองรวมท้ังมีผูประกอบการรายใหมเขามาเปนจํานวนมาก  เม่ือพิจารณาเฉพาะราน

กาแฟเกรดพรีเม่ียม จะเห็นวามีมูลคาตลาดประมาณหาพันหนึ่งรอยลานบาท อัตราการเติบโต

รอยละส่ีจากปพ.ศ. 2550 ท่ีผานมา ผูประกอบการรายใหญท่ีมีอัตราสินคาเปนของตนเองไดทํา

การตลาดอยางตอเนื่องเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมไว 

 รานกาแฟระดับพรีเม่ียมท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับในไทยมีอยูดวยกันหลายแบ

รนด โดยเฉพาะ แบรนดสตารบัคส รานกาแฟสัญชาติอเมริกา ซ่ึงเปนกาแฟระดับพรีเม่ียมท่ีมี

ราคาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับกาแฟในระดับเดียวกันหรือระดับใกลเคียง แตผูบริโภคยินดีท่ีจะ

ยอมจายในราคาท่ีสูงใหกับ สตารบัคส  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนท่ีจะศึกษาถึงปจจัยตาง 

ๆ ท่ีมีผลตอการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภค 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ

สตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร  

 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางมีผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคส

ของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

 2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบรโิภค

กาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการเลือกบริโภค

กาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

 2. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา  

  2.1 ตัวแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได 

การศึกษาและสถานภาพ 

  2.2. ตัวแปรดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) 

 3. ขอบเขตดานเวลา การวจิัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ภายในเดือน มีนาคม 

2558 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ 

- บริการรวดเร็วถูกตอง 

- บริการดวยรอยยิ้มและ

มิตรภาพ 

- การใหความชวยเหลือของ

พนักงานท่ีมีตอลูกคา 

- พนักงานมีจํานวนมาก 

เพียงพอตอการใหบรกิาร

ลูกคา 

- พนักงานมีการแนะนําเมนู

ใหมๆ อยูเสมอ 

2.ปจจัยสวนประสมการตลาด  

[Marketing Mix (4P’s)] 

- การตัดสินใจดานผลิตภณัฑ                        

- การตัดสินใจดานราคา             

- การตัดสินใจดานการจดัจําหนาย  

- การตัดสินใจดานการสงเสริม

 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ  -     อายุ 

- ระดับการศึกษา -     สถานภาพ 

- อาชีพ  -     รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. การวิจัยครั้งนี้เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสตาร

บัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา

หรือตัดสินใจประกอบธุรกิจรานกาแฟ 

 2. ทําใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตจตุจักรท่ีมีผลตอการ

บริโภคกาแฟสตารบัคสเพ่ือใชเปนแนวทางในการเลือกทําการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา

เปาหมายของธุรกิจรานกาแฟตอไปในอนาคต 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ผูบริโภคในเขตจตุจักร หมายถึง ประชากรท่ีสัญจรผานไปมารวมถึงผูท่ีทํางานอยู

บริเวณ อาคาร 3 อาคาร คือ อาคารสํานักงานใหญ TMB อาคาร TST และอาคาร SUN TOWER  

 2.  คุณภาพเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีลูกคาไดรับมีความสะอาด มีมาตรฐานดาน

รสชาติท่ีคงท่ี ปริมาณท่ีสมํ่าเสมอ 

 3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีรานกาแฟสตารบัคส 

จําหนายนอกเหนือจากกาแฟ เชน ชาเขียว ชามะนาว สมูทตี้ รวมถึงเบเกอรี่ เปนตน 

 4. ราคามีความดึงดูดใจ หมายถึง ราคาของผลิตภัณฑไมแพงจนเกินกําลังซ้ือของ

ผูบริโภค 

 5. ธุรกิจรานกาแฟในเขตจตุจักร หมายถึงรานกาแฟท่ีเปดใหบริการจําหนายกาแฟและ

เครื่องดื่มตางๆ ท้ังท่ีมีแบรนด มีหนาราน และรานกาแฟท่ีเปนรถเข็น 

 6. รานกาแฟสตารบัคส หมายถึง รานกาแฟสัญชาติอเมริกา ท่ีเปดใหบริการมากมาย

หลายสาขาในประเทศไทยโดยใชตราสินคาเปนรูปนางเงือกไซเรนสองหางสวมมงกุฎ 

 7. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาดท่ีจะเปนความไววางใจของผูบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

ประกอบดวย  

  7.1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือตอบสนองความตองการ

หรือเปน แรงจูงใจใหกับผูบริโภค 

  7.2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชจายเพ่ือให

ไดผลิตภัณฑของสตารบัคส 

  7.3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการจําหนายกาแฟสตาร

บัคส 

  7.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการส่ือสาร

เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคซ่ึงจะเปนแรงจูงใจตอการซ้ือผลิตภัณฑของสตารบัคส 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 Kotler (2006 : 181) กลาววาบทบาทสําคัญของจิตวิยาพ้ืนฐานของกระบวนการนั้น

จะตองเขาใจกอนวากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้นทํากันอยางไร โดยท่ีโมเดล 5 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือนั้นประกอบดวย  การรับรูปญหา การคนหาขอมูล  การ

พิจารณาทางเลือก  การตัดสินใจซ้ือ และการประเมินผลการซ้ือ 

 การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ผูบริโภคไมจําเปนตองทําตาม

กระบวนการท้ัง 5 ขั้นตอนตามลําดับบางครั้งอาจจะขามบางขั้นตอน หรือยอนกลับ

กระบวนการก็ได 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2546 :  219 - 226) กลาววากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

(Buyer’s Decision Process) หมายถึงขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภค

กลุมใดกลุมหนึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือการรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ขั้นตอนดังกลาวนี้อาจจะ

ขามหรือกลับไปเริ่มขั้นตอนใดกอนก็ได ซ่ึงแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเริ่มตนกอนการซ้ือ

จริงมีผลกระทบหลังจากการซ้ือ 

แนวความคิดสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาดการจะทําให

การดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุง และความสัมพันธท่ี

เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดเหลานั้นถือวาเปน

ปจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมได ธุรกิจสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม เพ่ือทําใหกิจการอยูรอดไดหรืออาจเรียกไดวา สวนประสมทางการตลาดเปน

เครื่องมือทางการตลาดท่ีถูกใชเพ่ือสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคา

พอใจและมีความสุขไดโดยประกอบดวย องคประกอบท่ีสําคัญ 4 ประการ เรียกวา 4P’s ไดแก 

1.ผลิตภัณฑ(Product)  2. ราคา (Price)  3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  4.การสงเสริม

การตลาด (Promotion) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

978 

 

 วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 12) ผลิตภัณฑเปนส่ิงท่ีเสนอขายเพ่ือสนองตอบตอความ

ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑนั้นอาจจะมีตัวตนสามารถมองเห็นได จับตอง

ได เชน สินคา หรืออาจจะไมมีตัวตน เชน การบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 180) ผลิตภัณฑเปนส่ิงท่ีนําเสนอกับผูบริโภคเพ่ือสนอง

ความพึงพอใจใหผูบริโภค ผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพมีคุณคาในสายตาลูกคา คุณคาของสินคา

ในรูปตัวเงิน คือ ราคา ของสินคา ผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผูซ้ือจะเกิดการตัดสินใจ

ซ้ือตอเม่ือมีการยอมรับในราคาสินคานั้น 

 2. ราคา (Price) หมายถึง 

 วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 13) ราคาเปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ ในรูปแบบ

ของเงินตรา หรือเปนมูลคาท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ โดยตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับตนทุนคาใชจายของผูขาย ความสามารถในการซ้ือของกลุมลูกคาเปาหมาย และคู

แขงขัน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 346) ราคาเปนส่ิงท่ีกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปแบบ

ของเงินตรา หรือเปนมูลคาท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภัณฑ โดยตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับตนทุน คาใชจายของผูขาย  ความสามารถในการซ้ือของกลุมลูกคาเปาหมาย และคู

แขงขัน 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง 

 วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 13) ชองทางการจัดจําหนายเปนกระบวนการในการ

เคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูขายไปยังผูซ้ือหรือตลาดเปาหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมตางๆ ไดแก การ

ขนสงการคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคา การบริหารสินคาคงเหลือ เปนตน โดยอาจมีการ

เคล่ือนยายสินคาและบริการผานสถาบันท่ีเปนคนกลางตางๆ 

 แสตนตั้น และฟูเทรว (ศิริวรรณ เสรีรัตน .2541 : 393) อางอิงจากหนังสือ Stantion and 

Futrell.1989 : 154 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กิจกรรมซ่ึงทําใหผลิตภัณฑเปนท่ีหางาย

สําหรับลูกคาเม่ือเขาตองการซ้ือไมวาเม่ือใดและท่ีไหนก็ตาม หรือหมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑ 

หรือ กรรมสิทธ์ิของผลิตภัณฑเคล่ือนยายไปยังตลาด 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง  

 วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 15) การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอส่ือสารทาง

การตลาดระหวาง ผูซ้ือและผูขาย โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญเพ่ือเตือนความจําและแจงขาวสาร 

หรือชักจูงใจใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดวย 4 กิจกรรม

หลัก คือ การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และกาใหขาวสาร

ประชาสัมพันธ 
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 207) การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอส่ือสารเพ่ือแจง

ขอมูลขาวสารและเพ่ือเตือนความทรงจํา แกตลาดเปาหมายเกี่ยวกับองคการหรือผลิตภัณฑของ

องคการ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซ้ือซํ้าของผูบริโภคกาแฟสดย่ีหอสตารบัคส ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา  ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ป มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดอยู

ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท ระดับ การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคือ ปริญญา

ตรี มีสถานภาพโสด และ สวนใหญใชบริการครั้งลาสุดเม่ือ 1 – 2 สัปดาหท่ีผานมา ผูบริโภค

สวนใหญให ความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดวา ราคามีผลอยูในระดับ

คอนขาง เห็นดวย สถานท่ีจัดจําหนายมีผลอยูในระดับเห็นดวย การสงเสริมการตลาดมีผลอยูใน

ระดับคอนขางเห็นดวยและผลิตภัณฑมีผลอยูในระดับคอนขางเห็นดวย สวนดานการใหบริการ

ท่ีเปนพิเศษผูบริโภคสวนใหญใหความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย ดานความรวดเร็ว

ในการใหบริการอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและดานความเอาใจ ใสของพนักงานอยูในระดับ

คอนขางเห็นดวย 

 ณัฐนันท วิบูลยนุกูลกิจ (2556) ศึกษาถึงการรับรูในการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ

ของรานกาแฟสตารบัคส ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

21-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร 

มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด โดยใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ไดแกบริการและ

พนักงานมีจํานวนเพียงพอ มีบุคลิกดี แตงกายเรียบรอย สุภาพ เต็มใจใหบริการ มีความรู

ความสามารถดีและสามารถใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ราคามีมาตรฐานเดียวกันใน

ทุกสาขา รานกาแฟสตารบัคสตั้งอยูในศูนยกลางธุรกิจ ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน หรือสถานศึกษา 

สําหรับเครื่องมือส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ไดแก 

ความสามารถในการใชรวมกับ ผลิตภัณฑของรานกาแฟสตารบัคส ท่ีเปนท่ีรูจักกันดีอยูแลว ได

เปนอยางดี ความสามารถในการใชกับลูกคาจํานวนนอยราย หรือเปนรายบุคคลไดเปนอยางดี 

 ฝนทอง ถ่ินพังงา (2556) ไดศึกษาถึงแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการราน

กาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศ

หญิง มีอายุระหวาง41-50 ป   มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/ลูกจางประจํา มีรายไดตอ

เดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสแลว มี
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พฤติกรรมการบริโภคกาแฟเนื่องจากกาแฟชวยทําใหหายงวงนอน ดื่มกาแฟวันละ 2 ถวย ดื่ม

กาแฟในราคาต่ํากวา 50 บาทตอถวย ชอบดื่มกาแฟท่ีรานกาแฟ จํานวน 2 คน และเปล่ียนยี่หอ

กาแฟเนื่องจากปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดใน ดานตางๆ ไดแกการกําหนดราคาและแสดงปายบอกราคาไวอยางชัดเจน ความ 

สะดวกในการซ้ือกาแฟ การโฆษณาผานส่ือประเภทตางๆ และผลิตภัณฑกาแฟและอ่ืนๆ มี

ความหลากหลายใหเลือกโดยใหความสําคัญกับการบริการของพนักงานดวย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีผูวิจัยทําการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตจตุจักรท่ีบริโภคกาแฟสตารบัคสท้ัง

ท่ีอาศัยและสัญจรผานไปมาบริเวณ  อาคาร 3 อาคาร คือ อาคาร SUN TOWER อาคาร TST 

และอาคาร TMB กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลชวงเดือน มีนาคม 

2558 เปนเวลา 1 เดือน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิจัยแบบสํารวจใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถาม ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ประกอบดวย 

  1. เพศ เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 

  2. อายุ เปนคําถามแบบมาตราเรียงลําดับ (Ordinal scale) 

  3. การศึกษา เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 

  4. สถานภาพ เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 

  5. อาชีพ เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 

  6. รายได เปนคําถามแบบมาตราเรียงลําดับ (Ordinal scale) 

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอกาแฟสตารบัคส ประกอบดวย 

  1. ความถ่ีในการบริโภคกาแฟสตารบัคส เปนคําถามแบบมาตราเรียงลําดับ 

(Ordinal scale) 

  2. การเลือกซ้ือผลิตภัณฑอ่ืนของสตารบัคส เปนคําถามแบบมาตรานาม

บัญญัติ (Nominal scale) 

  3. ชวงเวลาท่ีบริโภคสตารบัคส เปนคําถามแบบมาตราเรียงลําดับ (Ordinal 

scale) 

  4. เหตุผลท่ีเลือกบริโภคสตาร บัคส เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ 

(Nominal scale) 
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  5. ประเภทส่ือท่ีทําใหรูจักสตารบัคส เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ 

(Nominal scale) 

  6. เครื่องดื่มในสตารบัคสท่ีช่ืนชอบ เปนคําถามแบบมาตรานามบัญญัติ 

(Nominal scale) 

 สวนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีปจจัยการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคส

ทางดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการ

จัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซ่ึงเปนแบบสอบถามเปนมาตรฐานสวน

ประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับ 0 นอยท่ีสุดไปจนถึงระดับ 10 มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคซ่ึงเปนแบบสอบถามเปน

มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับ 0 นอยท่ีสุดไปจนถึงระดับ 10 

มากท่ีสุด 

  1.บริการรวดเร็วถูกตอง 

  2.บริการดวยรอยยิ้มและมิตรภาพ 

  3.การใหความชวยเหลือของพนักงานท่ีมีตอลูกคา 

  4. พนักงานมีจํานวนมากเพียงพอตอการใหบริการลูกคา 

  5. พนักงานมีการแนะนําเมนูใหม ๆ อยูเสมอ 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดออกแบบไป

เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอมูลและ

โครงสรางแบบสอบถามวาตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องท่ีจะศึกษาหรือไม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนเพศหญิงรอยละ 60.8 และ

เพศชายรอยละ 39.3 มีอายุระหวาง 20 – 29 ปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.3  สวนใหญมีระดับ

การศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.0 สถานภาพสวนใหญโสดคิดเปนรอยละ 68.8 

สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 44.0 และมีรายไดเฉล่ียสวนใหญ

อยูท่ี 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 25.8 

 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอกาแฟสตารบัคส 

 จากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตอกาแฟสตารบัคสของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีการบริโภคกาแฟสตารบัคส 1-2 
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ครั้ง/สัปดาหคิดเปนรอยละ 38.3 ชวงเวลาท่ีผูบริโภคกาแฟสตารบัคสมากท่ีสุดคือ 12.01-16.00 

คิดเปนรอยละ 45.5 สาเหตุท่ีผูบริโภคเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสมากท่ีสุด คือ รสชาติกาแฟ 

คิดเปนรอยละ 34.8 ผูบริโภคสวนใหญรูจักกาแฟสตารบัคสผานส่ือ คือ เพ่ือนมากท่ีสุดโดยคิด

เปนรอยละ 67.0 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) จาก

ผูตอบแบบสอบถาม 400 คน พบวา ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดคือ 10.00 และคาต่ําสุด 

4.75 คาเฉล่ียเทากับ 8.23 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.09 ราคา (Price) มีคาสูงสุดคือ 

10.00  และคาต่ําสุด 1.67 คาเฉล่ียเทากับ 6.67 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.70 ชอง

ทางการจัดจําหนาย มีคาสูงสุดคือ 10.00  และคาต่ําสุด 4.25 คาเฉล่ียเทากับ 7.73 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.28 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดคือ 10.00 และคา

ต่ําสุด 0.83 คาเฉล่ียเทากับ 5.13 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.46 

 4.  ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค 

 จากการวิเคราะหปจจัย ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคพบวาจากผูตอบ

แบบสอบถาม 400 คน พบวา ปจจัยดานการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง มีคาสูงสุดคือ 10.00  และ

คาต่ําสุด 3.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.04 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.43 ปจจัยดานบริการ

ดวยรอยยิ้มและมิตรภาพมีคาสูงสุดคือ 10.00  และคาต่ําสุด 4.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.14 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.27 ปจจัยดานการใหความชวยเหลือของพนักงานท่ีมีตอลูกคา 

คาสูงสุดคือ 10.00 และคาต่ําสุด 4.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.68 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.34 ปจจัยดานพนักงานมีจํานวนมาเพียงพอตอความตองการของลูกคา มีคาสูงสุดคือ 10.00 

และคาต่ําสุด 4.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.59 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 และปจจัยดาน

พนักงานมีการแนะนําเมนูใหมๆอยูเสมอ คาสูงสุดคือ 10.00  และคาต่ําสุด 3.00 คาเฉล่ียเทากับ 

7.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.63 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได 

ระดับการศึกษา และสถานภาพ ท่ีตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคส

ของผูบริโภคในเขตจตุจักร โดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) สรุปไดดังนี้ 
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Age Between Groups 20.146 25 .806 1.086 .355 

Within Groups 277.414 374 .742   

Total 297.560 399    

Study Between Groups 10.440 25 .418 1.618 .032 

Within Groups 96.560 374 .258   

Total 107.000 399    

Status Between Groups 7.670 25 .307 .992 .476 

Within Groups 115.628 374 .309   

Total 123.298 399    

*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 มีเฉพาะดาน อายุ การศึกษา และสถานภาพเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เพศ

ท่ีแตกตางกัน อายุท่ีแตกตางกัน และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจใน

การบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจัตุจักรซ่ึงมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 

  

สมมติฐานท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การ

สงเสริมการตลาด (Promotion ) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร

บัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักรโดยใชการวิ เคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.342 .406  8.238 .000 

Product .243 .053 .233 4.610 .000 

Price -.055 .037 -.083 -1.479 .140 

Place .262 .045 .294 5.829 .000 

Promotion .C .026 .324 5.885 .000 

*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix 

หรือ 4P’s) ท้ัง 4 ตัวแปรมาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร เขียนเปนสมการได ดังนี้ 

Y = 3.342+0.243(Product) + (-.055)(Price) + (0.262)(Place) + (0.262)(Promotion) 

 มีเฉพาะดานราคาท่ีไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) ดานราคาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

บริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักรซ่ึงมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 แตปจจัย

สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการ

จัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของ

ผูบริโภคในเขตจตุจักร  ผูศึกษาทําการอภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

 -  ปจจัยสวนบุคลท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของ

ผูบริโภคในเขตจตุจักร ประกอบดวย อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลตอ

ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร เนื่องจากผูท่ีมี

อายุท่ีอยูในชวงเขาสูวัยกลางคนท่ีมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

ปริญญาตรีขึ้นไป มีรสนิยมในการเลือกดื่มกาแฟท่ีตางจากชวงอายุ สถานภาพและระดับ

การศึกษาอ่ืนๆ 
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 - ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)ท้ัง 4 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ 

(Product) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร ยกเวนเพียงดานราคา 

(Price) ท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคใน

เขตจตุจักร เนื่องจากปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากกวาราคา คือผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลาย 

พนักงานมีการแนะนําเมนูใหมๆ อยูเสมอๆ ในดานชองทางการจัดจําหนายท่ีสามารถสรางความ

สะดวกสบายในการซ้ือกาแฟสตารบัคส รวมถึงการใหความชวยเหลือของพนักงานท่ีมีตอลูกคาและ

ความเพียงพอของพนักงานท่ีมีตอปริมาณลูกคา และดานการสงเสริมการตลาดซ่ึงผูบริโภคมีความ

คาดหวังจะไดรับส่ิงอ่ืน เๆม่ือผูบริโภคซ้ือกาแฟสตารบัคส 

 - ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขต

จตุจักร ผูวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในการบริการดวยรอยยิ้มและมิตรภาพจากพนักงาน

สตารบัคส และการบริการท่ีรวดเร็วถูกตองมาเปนอันดับแรก เนื่องจากลูกคามีความคาดหวังการ

บริการท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ซ่ึงจะชวยนํามาสูการซ้ือซํ้า  

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑกาแฟของสตารบัคสไดรับการพิจารณาอยูในช้ันสูง

หรือระดับ High End นอกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพใหไดอยางตอเนื่องแลว ในตัวผลิตภัณฑ

กาแฟและอาหารประเภทอ่ืนๆ รานกาแฟสตารบัคสควรทําการวิเคราะหตลาดและพฤติกรรมของ

ผูบริโภคเพ่ือพัฒนาและปรับรายการกาแฟและอาหารตางๆใหมีความหลากหลายทําใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

 2. ดานราคา เนื่องจากผลิตภัณฑกาแฟของสตารบัคสไดรับการพิจารณาอยูในระดับ High 

End จึงยอมมีราคาท่ีสูงกวาผูใหบริการรายอ่ืน ควรมีการกําหนดราคาใหมีหลายระดับสอดคลองกับ

ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑเพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคดวย 

 3. ดานสถานที่และชองทางจําหนาย เนื่องจากกลุมเปาหมายของรานกาแฟสตารบัคสเปน

กลุมคนทํางานท่ีอยูในยานศูนยกลางธุรกิจและตองดําเนินชีวิตการทํางานในแตละวันดวยความ

รวดเร็ว รานสตารบัคสจึงควรใหความสําคัญกับทําเลท่ีตั้งของรานใหอยูในศูนยกลางธุรกิจใกลท่ี

ทํางานรวมท้ังใกลท่ีพักหรือสถานศึกษาหรือในหางสรรพสินคา โดยมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกท้ังนี้

การจําหนายผลิตภัณฑกาแฟท่ีใหบริการนํากลับบานและใชระบบ Delivery ยังเปนอีกทางเลือกใน

การใชบริการอีกดวย 

 4. ดานการสงเสริมการตลาด การสงเสริมการตลาด และการโฆษณารานกาแฟสตารบัคส 

ควรใชการสงเสริมการขายเพ่ือยกระดับดานคุณคาและความคุมคา ซ่ึงมีสวนชวยขยายฐานลูกคา

โดยเฉพาะการดึงดูดลูกคารายใหม 
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ทัศนคติและความพึงพอใจที่สงผลตอความภกัดีตอผลิตภณัฑโทรศัพทเคลือ่นทีแ่ละแทบ็เล็ต 

แบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ATTITUDE AND SATISFACTION AFFECTING THE BRAND LOYALTY 

ON SAMSUNG’S MOBILES AND TABLETS PRODUCTS OF CONSUMERS IN 

BANGKOK 

ณัฐกานต  ปญญาธิ*   ชัยรตัน  แดงตะโก*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความ

แตกตางทาง ดานประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีผลตอความภักดีตอตราสินคาแบรนดซัมซุง 

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและความพึงพอใจท่ีมีตอความภักดีตอตราสินคาแบ

รนดซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ใชโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง ซ่ึงเปนกลุมประชากรตัวอยางแบบนับไมได 

จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคงานวิจัยเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คา

ต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน วิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.7 มีอายุ

ระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 42.8 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน

รอยละ 49.8 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 35.3 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ระหวาง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.0 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุท่ีตางกันของผูบริโภคสงผลตอความภักดีตอ

ผลิตภัณฑซัมซุงไมแตกตางกัน ในขณะท่ี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกัน

ของผูบริโภคนั้น สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑซัมซุงท่ีแตกตางกัน 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 โดยทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดานผลิตภัณฑ

และดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑซัมซุงของผูบริโภคมากท่ีสุด โดย

ดานผลิตภัณฑไดแกในเรื่องความสวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ ดานการ

สงเสริมการตลาดไดแกเรื่องโปรโมช่ันท่ีมีความนาสนใจ รองลงมาเปนดานชองทางการจัด

จําหนายและดานราคา 

 ความพึงพอใจในเรื่องของความรูสึกคุมคากับจํานวนเงินท่ีจาย มีผลใหผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงมากท่ีสุด รองลงมาเปนเรื่อง

ราคาท่ีเหมาะสมกับวัสดุ ภาพลักษณและความสวยงาม การบริการหลังการขายและการ

รับประกันสินคา และความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

คําสําคัญ :  ทัศนคติและความพึงพอใจ, ความภักด,ี โทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ต 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the relevance between the different 

demographic factors, consumers’ attitude towards marketing mix and satisfaction that 

affecting brand loyalty on Samsung’s mobiles and tablets products of consumers in Bangkok. 

 The sample used in this study was a group of 400 consumers who use Samsung 

mobile phones or tablets living in Bangkok, Questionnaires developed for the purposes of 

research were used for data collection. The statistic tools used in data analysis are including 

percentage, frequency, average, minimum, maximum, standard deviation, and investigated 

hypothesis by t-test (independent t-test), F-test (One-way ANOVA), and coefficient analysis. 

From the research, most of the respondents were female (15.7%), age between 20-30 

years (42.8%), bachelor’s degree level of education (49.8%), career field as an employee 

(35.3), and the average monthly income between 10,001 – 20,000 baht. The results showed 

that the difference of ages is not affecting on consumers’ brand loyalty. Nevertheless, the 

difference of other demographic factors which are gender, level of education, career, and the 

average income have affected to the brand loyalty of Bangkok consumers. 

 With the consumer attitudes towards marketing mix, product and promotion are the 

most influencing factors on consumers’ brand loyalty. Place and Price are minor influencing 

factors in order. By the product factor, consumers are mostly focus on product appearance. 

By the promotion factor, consumers are mostly focus on an interesting promotion. 
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 Based on consumer satisfaction, the feeling of worth spending has the greatest effect 

on brand loyalty, followed by the appearance of the products, after-sales service and 

warranty, and the durability of the products in order.  

KEYWORDS : ATTITUDE AND SATISFACTION, THE BRAND LOYALTY, 

SAMSUNG’S MOBILES AND TABLETS PRODUCTS 

 

บทนํา 

 ภายใตสถานการณการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปจจุบัน ตราสินคาหรือ แบรนด 

(Brand) นั้นถือเปนส่ิงท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญตอความอยูรอดของธุรกิจอยางสูง 

เนื่องจากวาปจจุบันนี้สินคาในทองตลาดไดเพ่ิมปริมาณขึ้นจํานวนมากและอยางรวดเร็ว แมแต

สินคาประเภทเดียวกันตางก็มีผูผลิตและผูแขงขันหลายราย ดวยเหตุนี้บริษัทผูผลิตจึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองสรางสัญลักษณหรือจุดยืนขึ้นมาเปนตัวแทนของสินคาท่ีแสดงออกถึง

เอกลักษณเฉพาะตัว เพ่ือทําใหสินคานั้นมีความแตกตางและโดดเดนจากสินคาอ่ืน เพ่ือให

ผูบริโภคซ่ึงเปนกลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจสามารถรับรู จดจํา และตระหนักถึงขอมูล

เกี่ยวกับสินคาและตัวแบรนด ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ และเม่ือผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ

ตอสินคาและแบรนดนั้นแลว จะเกิดเปนความจงรักภัคดีตอแบรนดตามมานั่นเอง 

 ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภคนั้นมีความสําคัญอยางมากตอธุรกิจ หาก

ผูบริโภคไมเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา อาจทําใหผูบริโภคนั้นเกิดทางเลือกในการท่ีจะซ้ือ

สินคาหรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันหรือสินคาทดแทนจากตราสินคาอ่ืนท่ีมีจุดเดนหรือราคาท่ีถูก

กวา ในทางตรงกันขาม หากผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตราสินคาสูง ผูบริโภคจะยังคง

เลือกใชผลิตภัณฑจากตราสินคาเดิมท่ีตนเองม่ันใจและเช่ือม่ันในคุณภาพ แมวาราคาอาจจะสูง

กวาหรือมีโปรโมช่ันและการโฆษณาสงเสริมการตลาดท่ีนอยกวาคูแขงขันก็ตาม 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีของโลกไดกาวไกลไปมาก นับเปนยุคของการติดตอส่ือสาร

อยางไรพรหมแดนโดยสมบูรณแบบ การติดตอส่ือสารนั้นครอบคลุมไปท่ัวโลกและมีความ

สะดวกรวดเร็วมาก โดยหนึ่งในอุปกรณส่ือสารท่ีเปนท่ีนิยมกันอยางมาก ชนิดท่ีสามารถเรียก

ไดวาเปนปจจัยเสริมอันดับตนๆ ท่ีผูคนสวนใหญมีนั้นก็คือ โทรศัพทมือถือ ในปจจุบันจึงมี

ผูประกอบการและผูผลิตโทรศัพทมือถือ ไปจนถึงอุปกรณการส่ือสารประเภทอ่ืนๆ เชนแท็บ

เล็ต ท้ังรายใหญและรายยอยเกิดขึ้นอยางมากมายหลายแบรนด ซ่ึงในประเทศไทยเอง ปจจุบันมี

คายแบรนดโทรศัพทมือถือรายใหญท่ีครองสวนแบงการตลาดอยางลนหลามหลักๆ อยูไมกี่แบ

รนด ซ่ึงหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด Samsung 
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 ซัมซุง (Samsung) ถือเปนแบรนดท่ีไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอยางตอเนื่องในดาน

ผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ดจนทําใหกระแสความนิยมของผูบริโภคตอสมารท

โฟนและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงท้ังในระดับประเทศและท่ัวโลกในปจจุบันยังมีอยูอยางตอเนื่อง 

โดยในประเทศไทยมีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัด ปจจุบันมีผูใชสมารทโฟนในประเทศ

ไทยคิดเปน 15% ของผูใชโทรศัพทมือถือท้ังหมด (จํานวนเครื่อง) ซ่ึงนับเปนการเติบโตกวา 

170% ซ่ึงภาพรวมในปท่ีผานมา(2557) ของซัมซุง ยอดขายสมารทโฟนเติบโตกวา 3 เทา 

นับเปนการเติบโตสูงท่ีสุดเปนประวัติการณของซัมซุง นอกจากกลยุทธดานผลิตภัณฑแลว มี

ปจจัยท่ีชวยสงเสริมใหซัมซุงสมารทโฟนและแท็บเล็ตประสบความสําเร็จอยางลนหลาม นั่น

คือ กลยุทธพัฒนา Research & Development หรือดานการคนควาวิจัย (R&D) และการศึกษาถึง

ความตองการของผูบริโภค (Consumer Insight) ท่ีชวยใหซัมซุงเขาใจและสามารถตอบรับความ

ตองการไดอยางตรงจุด นอกจากนี้ ยังใชกลยุทธพันธมิตร ในการสงเสริมการตลาดและการขาย 

โดยซัมซุงรวมมือกับโอเปอเรเตอร 3 รายใหญ ทําใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในประเทศ

ไทยไดอยางครอบคลุม พรอมท้ังโปรโมช่ันพิเศษจากโอเปอเรเตอรแตละคาย รวมถึงการสราง

กระแสความแรงของซัมซุงสมารทโฟนและแท็บเล็ตในกลุมผูนําความคิดในสังคมและสังคม

ออนไลน นอกจากนี้บริเวณจุดขายของซัมซุงยังไดรับการออกแบบและตกแตงอยางพิถีพิถัน

เพ่ือใหผูบริโภคไดสัมผัสประสบการณจากสมารทโฟนซัมซุงไดอยางเต็มท่ี พรอมท้ังมีการ

ฝกอบรมพนักงานเพ่ือคอยใหคําแนะนําและตอบขอซักถามของผูบริโภค 

 การท่ีผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตราสินคาแบรนดซัมซุง ก็อาจเนื่องมาจากหลายๆ 

ปจจัย ดังท่ีกลาวมา จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้ใหความสนใจในเรื่องของ

ทัศนคติและความพึงพอใจในดานตางๆ ของผูบริโภคท่ีสงผลตอความจงรักภัคดีตอสมารทโฟน

และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความแตกตางทางดานประชากรศาสตรของ

ผูบริโภคท่ีมีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอ

ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายไดท่ีแตกตางกัน มีผลกับความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 
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2. ทัศนคติท่ีมีตอปจจัยทางสวนผสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกันของผูบริโภค มีผลกับ

ความจงรักภัคดีตอผลิตภัณฑ แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตาง

กัน  

 3. ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน มีผลกับความจงรักภัคดีตอผลิตภัณฑ แบ

รนด ซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาถึง ทัศนคติและความพึงพอใจท่ีสงผลตอความภักดีตอ

ผลิตภัณฑตราสินคาแบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดทําการศึกษา

เฉพาะกลุมประชากรตัวอยางท่ีเหมาะสม ตามขอบเขตดังตอไปนี้ 

 1. ขอบเขตดานประชากร ศึกษากลุมตัวอยางประชากรชาวไทยท่ีปจจุบันพํานักอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร และเปนผูท่ีใชผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตแบ

รนดซัมซุง 

 2. ขอบเขตดานเวลา มีระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2558 จนถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  

 3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ศึกษากลุมตัวอยางประชากรชาวไทยจากในพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาคนควาเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีสงผลตอความภักดี

ตอผลิตภัณฑโ ทรศัพท เค ล่ือ นท่ีและแท็บเ ล็ตแบรนด  ซั มซุง  ของผูบ ริโภคในเข ต

กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือเปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรในการวิจัย 

 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

  1.1  ทัศนคตขิองผูบริโภค 

   1.1.1 ดานผลิตภัณฑ 

   1.1.2 ดานราคา 

   1.1.3 ดานการจัดจําหนาย 

   1.1.4 ดานการสงเสริมการขาย 

  1.2  ความพึงพอใจของผูบริโภค 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

ทัศนคติของผูบริโภค 

• ดานผลิตภัณฑ 

• ดานราคา 

• ดานการจัดจําหนาย 

• ดานการสงเสริมการขาย 

 

 

 

 

 

ความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ

โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเลด็  

แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

  

ความพึงพอใจของผูบริโภค 

ประชากรศาสตร 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายได 
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  2.1  ความภกัดตีอผลิตภัณฑ แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางความแตกตางทางดานประชากรศาสตรของ

ผูบริโภคท่ีมีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง 

 2. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอ

ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีสมารทโฟนและแท็บเล็ตภายใต

ตราสินคา Samsung 

2. ทัศนคติของผูบริโภค หมายถึง การสรุปประเมินความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็น

ของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตของแบรนดซัมซุง อันเกิดจาก

ประสบการณท่ีผูบริโภคไดเรียนรูมาท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงบงช้ีวาผูบริโภคเห็นดวยวา

ผลิตภัณฑนั้นดีหรือไมดี นาพอใจหรือไมพอใจ ชอบหรือไมชอบ และเปนประโยชนหรือไม

เปนประโยชน 

3. ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นของผูบริโภคท่ีแสดงถึง

ความยินดี พอใจหรือผิดหวังตอความคาดหวังท่ีผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑ อันเนื่องมาจากการท่ี

ผูบริโภคเปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการใชผลิตภัณฑดวยตนเอง 

4. ความภักดีตอตราสินคา หรือ Brand Loyalty หมายถึง การท่ีผูบริโภคเกิดความรูสึก

พึงพอใจ เช่ือม่ัน และยอมรับในผลิตภัณฑและตราสินคาแบรนดซัมซุง จนกอใหเกิดการซ้ือซํ้า

หรือแนะนําตอ 

 5. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบริโภคชาวไทยท่ีใชผลิตภัณฑ

โทรศัพท เค ล่ือนท่ีหรือแท็บเ ล็ตแบรนดซัมซุง ซ่ึงพํานักอาศัยอยูภายในเขตจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาในเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภค ท่ีสงผล

ตอความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตแบรนด ซัมซุง โดยไดมี

การศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารวรรณกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ดังตอไปนี้ 

  1. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s) 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
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  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

  4. วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (4P) 

 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดท่ี

ควบคุมได ท่ีธุรกิจตองใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุม

ลูกคาเปาหมาย หรือเพ่ือกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของ

ตน (เอกสารบทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา อางถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท, ศุภร เสรีรัตน และองอาจ 

ปทะวานิช, 2541, หนา 35-36)  

ประกอบดวยสวนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจําเปน 

หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย ส่ิงท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมได 

เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคาบริการ และช่ือเสียงของผูผลิต อาจจะเปนสินคา 

บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

ผลิตภัณฑ จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ีองคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน (Utility) คุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ

สามารถขายได 

 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหไดมา

ซ่ึงผลิตภัณฑ หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา 

ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ

นั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซ้ือ 

 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง

ประกอบ ดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง

ตลาด กิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการ

เก็บรักษาสินคาคงคลัง 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจ

ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ

ตองการ เพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก 

ความเช่ือ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ

เพ่ือสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ องคการ

อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการส่ือสารการตลาด
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แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมกับลูกคาและผลิตภัณฑคูแขง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปน

รูปรางได การท่ีเราจะทราบวา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออก

ท่ีคอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดย

ทางออม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรง

กับความรูสึกท่ีแทจริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได Wolman (1973 อางใน ภนิดา ชัย

ปญญา 2541 : 11) 

ความหมายของความพึงพอใจ  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 

หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษยคือความพยายามท่ีจะขจัด

ความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซ่ึงเม่ือมนุษย

สามารถขจัดส่ิงตางๆดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตองการ (เศ

กสิทธ์ิ, 2544: 6) 

 สุพล (2540: 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นในลักษณะ

เชิงบวกของบุคคลเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการหรือ ไดรับส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวังไว 

 สายจิตร (2546 : 14) ไดสรุปวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึง

เปนไปไดท้ัง ทางบวกและทางลบ แตถาเม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือ

ทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกทางบวก แตในทางตรงกันขาม ถาส่ิงใดสราง

ความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิด ความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึง

พอใจ   

การวัดความพึงพอใจ  

 ภณิดา ชัยปญญา (2541) กลาววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลายวิธี

ดังตอไปนี้  

 1. การใชแบบสอบถาม เพ่ือตองการทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถกระทําไดใน

ลักษณะกําหนด คําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความพึงพอใจ

ในดานตางๆ  

 2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการท่ี

ดีจะไดขอมูลท่ีเปนจริง  
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 3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย 

ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกต

อยางมีระเบียบแบบแผน  

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” เปนการแสดงความรูสึก

ดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตองการในสวนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเปนผลมา

จากปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยปจจัยเหลานั้นสามารถสนองความตองการของบุคคลท้ังทาง

รางกายและจิตใจไดเหมาะสม และเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบัติ

ในกิจกรรมนั้นๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) 

 ความภักดีตอตราสินคาหรือความภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) นั้น ทุกวันนี้ถือเปน

งานสําคัญท่ีแทบทุกบริษัทแสวงหา ยิ่งลูกคามีความภักดีตอตราสินคามากเทาใด มูลคาโดยรวม

ของตราสินคา (Brand Value) นั้นก็จะมีคาเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย และการท่ีลูกคามีความภักดี

สูง ตอแบรนดใดแบรนดหนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสรางความม่ันคงใหกับแบรนดๆนั้น 

ท้ังในแงยอดขาย การบริหารตนทุนในการทําธุรกิจท่ีต่ําลง โอกาสในการทํากําไรท่ีมากขึ้น 

รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด ใหกวางขวางมากขึ้น  

 David A. Aaker ศาสตราจารยช่ือดังดานการส่ือสารการตลาดไดกลาวไวในเรื่องความ

ภักดีตอตราสินคาวา ความภักดีของลูกคานั้นอาจจะสามารถแบงออกเปนกลุมหลักๆ 4 กลุม

ดังนี้ 

 กลุมท่ีไมใชลูกคา (Non-customer) กลุมนี้เปนกลุมผูท่ีใชสินคาของแบรนดคูแขง หรือ

ไมไดใชสินคาในรูปแบบ หรือชนิดท่ีบริษัทเสนอเขาสูตลาด  

 กลุมท่ีออนไหวตอราคา (Price-switcher) เปนกลุมท่ีมีความภักดีตอแบรนดสินคาใน

ระดับต่ํา ราคาเปนเครื่องจูงใจในการตัดสินใจซ้ือสินคา และลูกคาในกลุมนี้พรอมท่ีจะ

เปล่ียนไปใชสินคาแบรนดอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบแลวราคาของคูแขงดูเหมาะสมหรือถูกกวา 

ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะดึงดูดใหเกิดการซ้ือซํ้า  

 กลุมท่ีใชสองหรือสามแบรนด (Fence Sitter) หากแบรนดและสินคาท่ีบริษัทวางขาย

อยูในทองตลาดไมไดโดดเดนหรือแตกตางจากคูแขงแลว ลูกคาบางกลุมก็อาจจะมีความภกัดตีอ

สินคาสองถึงสามแบรนดในเวลาเดียวกัน และพรอมท่ีจะเปล่ียนแบรนดไปมาไดตลอดเวลา 

หรือใชแบรนดใดแบรนดหนึ่งทดแทนกันได โดยไมไดยึดติดกับแบรนดใดแบรนดหนึ่ง

เฉพาะเจาะจง 

 กลุมท่ีหนักแนนม่ังคงตอแบรนด (Committed Loyalty) ลูกคากลุมนี้ถือเปนยอด

ปรารถนาของเจาของสินคา เพราะลูกคายึดติดในแบรนดใดแบรนดหนึ่งโดยมีความรูสึกวาแบ
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รนดๆนั้นเปนเสมือนเพ่ือน คนสนิท หรือคูใจ (My Brand) ซ่ึงในกรณีลูกคาท่ีมีความหนักแนน

ม่ันคงตอแบรนดแบรนดหนึ่งนั้นมักจะซ้ือสินคาเพียงแบรนดเดียว ไมลังเลใจท่ีจะซ้ือแบรนด

สินคานั้นๆ และเกิดการซ้ือซํ้าๆ อยางตอเนื่อง และเพ่ือท่ีจะกระตุนหรือสนับสนุนสงเสริมให

ลูกคามีความภักดีตอแบรนด บริษัทจะตองเขาใจลูกคาใหถองแทและดูวาส่ิงใดท่ีทําใหลูกคาเกดิ

ความเช่ือม่ันและภักดีตอแบรนด รวมท้ังบริหารแบรนดใหอยูในใจของลูกคาอยางตอเนื่อง

ไมใหสายสัมพันธนั้นขาดสะดุดหยุดลง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ, เบญจาวดี กล่ินธูป และ พัชราภรณ พุมพวง ศึกษา 

“ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ี มีความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาของลูกค า 

โทรศัพทเคล่ือนท่ีซัมซุง ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 20 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รายได

เฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน

พบวา เพศท่ีแตกตางกันของลูกคามีความภักดีในตราสินคาไมแตกตางกัน อายุแตกตางกันมี

ความภักดีในตราสินคาตางกัน การศึกษาแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาตางกัน รายได

แตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาไมตางกัน และอาชีพแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคา

แตกตางกัน 

 ฐานิศา มณะโส และ เทวี พ่ึงช่ืน ศึกษา “การเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน (IPhone) กับซัมซุง (Samsung) ของ

ผูบริโภคในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา 

 1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 26 - 35 ป สถานภาพโสด 

อาชีพพนักงานองคการเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 

10,001 – 20,000 บาท และพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชโทรศัพทมือถือไอโฟนมากกวา

ซัมซุง 

 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรรายดานท่ีแตกตางกันพบวา มีคา Sig. 

(2-sided) เทากับ 0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ

นัยสําคัญ 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคท่ีมีปจจัยดานประชากรศาสตรแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟนและซัมซุงไมแตกตางกัน 

 3. ผลการเปรียบเทียบดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดรายดานท่ีแตกตางกันพบวา 

คา Sig. (2-sided) เทากับ 0.342, 0.528, 0.990 และ 0.980 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญ 0.05 นั่นคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟนและซัมซุงแตกตางกัน 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

998 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีใช โทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ดแบรนด 

ซัมซุง ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครโดยกําหนดสุมตัวอยาง 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยแบงโครงสรางออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณ และคารอยละ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภคดานสวนผสมทางการตลาด 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทาง

การตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดย

เรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึง ระดับ 0 นอยท่ีสุด  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมี

ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไป

จนถึง ระดับ 0 นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามความจงรักภักดีของผูบริโภค ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะ

เปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึง 

ระดับ 0 นอยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิงคิดเปนรอยละ 51.7 เพศ

ชายคิดเปนรอยละ 48.3 มีอายุระหวาง 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 42.8 มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 49.8 มีอาชีพเปนพนักงานบริษทัเอกชน คิดเปนรอยละ 

35.3 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.0 

 2. ผลการวิเคราะหทัศนคติ 

 จากผลการวิเคราะหทัศนคติดานสวนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ดานผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.03 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.95 ดาน

ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.18 และ สวน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.96 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา

ต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 6.95  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.80 ดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 

7.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.87 

 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

 จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบ

รนด ซัมซุง จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ความพึงพอใจ มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 6.69 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01 

 4. ผลการวิเคราะหความภักดี 

 จากผลการวิเคราะหความจงรักภักดีของผูบริโภคท่ีมีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต

แบรนด ซัมซุง จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ความจงรักภักดีท่ีมีตอแบรนด มี

คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 6.95 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.80 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

ระดับการศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ท่ีแตกตางกัน สงผลตอความภักดีท่ีมีตอ

โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา t-test (Independent t-test) ในกรณีตัวแปรตนเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test 

แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรตนอ่ืนๆ โดยมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สรุปไดดังนี้ 

 มีเพียงปจจัยดานอายุ ท่ีไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยดานอ่ืนๆอันไดแก ดาน

เพศ ดานการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เพศ 

การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงท่ีแตกตาง

กัน 
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สมมติฐานที่  2 ผลการวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4P’s) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการตลาด 

(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ

และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
      * มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตนดานทัศนคติท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดง

ความสัมพันธกับความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

เขียนสมการพยากรณไดดังนี้           

Y =  (0.502)+0.346(Product) + 0.181 (Price) + (-0.183) (Place) + 0.548   

 (Promotion) 

 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด ลวนเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว กลาวคือ ปจจัยในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาดท่ีแตกตางกัน สงผลตอความภักดีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ

ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต แบรนดซัมซุง ท่ีแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคในดาน (1) ความสวยงาม มี

เอกลักษณ (2) ความแข็งแรงทนทาน (3) การใชงานงาย ตอบสนองตอความตองการ (4) ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ (5) ราคาเหมาะสมกับความสวยงาม (6) ความรูสึกคุมคากับจํานวนเงินท่ี

จาย และ (7) การบริการหลังการขายและรับประกันสินคา มีความสัมพันธกับความจงรักภักดี

ขอ ง ผูบ ริ โ ภค ต อ ผลิ ต ภั ณฑ โ ท รศั พ ท เค ล่ื อ นท่ี แ ล ะแ ท็ บ เ ล็ ด แ บร น ด ซัม ซุง ใน เ ข ต

กรุงเทพมหานคร 
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1001 

 

 

 
  * มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระคือความพึงพอใจของผูบริโภค มาเขียน

เปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความภักดีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนด

ซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณไดดังนี้           

Y = 0.533 + 0.106 (Sat1) + 0.129 (Sat2) + 0.098 (Sat3) + (-0.93) (Sat4) +  

 0.215 (Sat5) + 0.246 (Sat6) + 0.170 (Sat7) 

 ปจจัยดานความพึงพอใจเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ มีความสัมพันธสงผลกับ

ความภักดีท่ีมีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจั ยเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจท่ีสงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑ

โทรศัพทเคล่ือนท่ีและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็น

สําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา 

(4) อาชีพ และ (5) รายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอความภักดีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบ

รนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือพิจารณาพบวา 
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 มีเพียงเฉพาะดานอายุ ท่ีไมเปนไปตามสมมติฐาน กลาวคือ อายุท่ีแตกตางกันของ

ผูบริโภคสงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงท่ีไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานเพศ 

การศึกษา อาชีพ และรายได เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได

ท่ีแตกตางกันของผูบริโภค สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต แบ

รนดซัมซุงท่ีแตกตางกัน โดยพบวา 

 ปจจัยดานการศึกษา ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความภักดีตอผลิตภัณฑ

แบรนดซัมซุงตางจากผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

 ปจจัยดานอาชีพ ผู ท่ี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆมีความภักดีตอ

ผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงตางจากผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ

หรือธุรกิจสวนตัว 

 ปจจัยดานรายได ผูท่ีมีรายไดเฉล่ียต่ํากวา 10,000 บาท มีความภักดีตอผลิตภัณฑแบ

รนดซัมซุงตางจากผูท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 30,001 บาท ขึ้นไป 

 ท้ังนี้งานวิจัยช้ินนี้มีผลไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ, 

เบญจาวดี กล่ินธูป และ พัชราภรณ พุมพวง (2555) ท่ีศึกษาถึง “ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมี

ความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาของลูกคาโทรศัพทเคล่ือนท่ีซัมซุงในเขตอําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศท่ีแตกตางกันของลูกคามี

ความภักดีในตราสินคาไมแตกตางกัน อายุแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาตางกัน 

การศึกษาแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาตางกัน รายไดแตกตางกันมีความภักดีในตรา

สินคาไมตางกัน และอาชีพแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติท่ีมีตอปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดท่ีประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต

แบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา เปนไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว คือสวนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix (4P’s) ท้ัง 4 ดาน ลวนมีผลให

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑแบรนดซัมซุง โดยเม่ือ

พิจารณาปจจัยท่ีทําใหสงผลพบวา 

 ดานผลิตภัณฑ ไดแกในเรื่องความสวยงาม ดูทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตัว และการ

ใชงานงายสงผลมากท่ีสุด รองลงมาเปนเรื่องความแข็งแรงทนทาน 

 ดานราคา ไดแกในเรื่องราคาท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับภาพลักษณความสวยงาม

และวัสดุคุณภาพท่ีไดรับ 
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 ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกในเรื่องของศูนยบริการท่ีมีการตกแตงอยางทันสมัย 

นาเขาใชบริการ และรองลงมาเปนเรื่องความรวดเร็วในการไดรับสินคา 

 ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก โปรโมช่ันสงเสริมการตลาดท่ีมีความนาสนใจและ

การบริการหลังการขายท่ีสงผลมากท่ีสุด 

 สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของผูบริโภค มีผลกับความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ

และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง โดยเม่ือพิจารณาปจจัยท่ีทําใหสงผลพบวา ความพึงพอใจในเรื่องของ

ความรูสึกคุมคากับจํานวนเงินท่ีจาย มีผลใหผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภักดีตอ

ผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงมากท่ีสุด รองลงมาเปนเรื่อง ราคาท่ีเหมาะสมกับวัสดุ ภาพลักษณและความ

สวยงาม การบริการหลังการขายและการรับประกันสินคา และความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ 

ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลวิเคราะหทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นสวนผสมทางการตลาด ท้ัง 4 ตัวแปร อัน

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม

การตลาด (Promotion) และความพึงพอใจของผูบริโภค มีขอเสนอแนะท่ีเห็นสมควรและเปน

ประโยชนตอทางผูประกอบการและผูจัดจําหนายแบรนดโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต ซัมซุง ดังนี้ 

 1. ควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปลักษณภายนอกท่ีดูดี มีเอกลักษณเฉพาะตัว เพ่ือเปนการ

สงเสริมภาพลักษณท้ังแกผูบริโภคและตราสินคาเอง เพ่ือสงเสริมใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอแบ

รนดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลวิจัยบงช้ีวาผูบริโภคสวนใหญนั้นคอนขางใหความสําคัญกับภาพลักษณ

ความสวยงามของตัวผลิตภัณฑเปนอันดับตน  ๆ

 2. ผูผลิตและผูจัดจําหนายควรคํานึงถึงการรักษามาตรฐานของระดับกลยุทธการตั้งราคา ท่ีมี

ความเหมาะสมคุมคากับคุณภาพสินคา และความสวยงามคุมคากับราคาท่ีจายเปนสําคัญ เพ่ือให

ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด เปนการเสริมสรางจุดแข็งและสามารถแขงขันกับคูแขงขันราย

อ่ืนได 

 3. ควรเพ่ิมและปรับเปล่ียนกลยุทธการสงเสริมการตลาดใหมๆอยูเสมอ เพ่ือดึงดูดความ

สนใจจากผูบริโภครายใหมและรักษาฐานลูกคาเดิม 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวาสามารถเปนปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของ

ผูบริโภคตอแบรนด เชน ปจจัยในเรื่องของ Personality และ Positioning ของแบรนด เปนตน 

 2. ควรเลือกใชหรือเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนๆในการทําวิจัย เชน เพ่ิมรูปแบบการสัมภาษณ เพ่ือให

ไดผลลัพธและสามารถขยายผลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
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 3. การศึกษาวิจั ยครั้ งนี้  เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูบริ โภคท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครเพียงพ้ืนท่ีเดียว จึงควรมีการขยายการศึกษาไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆดวย เพ่ือเปนการขยาย

ขอบเขตของขอมูล เนื่องจากมีผูใชงานผลิตภัณฑตราสินคาซัมซุงอยางมากมายและแพรหลายท่ัว

ประเทศ 

 4. ควรหาวิธีสรางแรงจูงใจและลดชองวางความเกรงใจในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให

ไดมาซ่ึงขอมูลท่ีเท่ียงตรง และตรงกับความคิดเห็นของผูบริโภคอยางแทจริง  
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ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนกัศกึษา 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

FACTORS AFFECTING TO SMARTPHONE CONSUMER PURCHASING 

DECISIONOF RANGSIT UNIVERSITY STUDENTS 

นริศ  สิทธิเขตร*   ภตูะวนั  ทองภูบาล*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต(2) เพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงกลุม

ตัวอยางเปนประชากรแบบไมไดนับจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล และใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย 

คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา 

t-test (independent t-test) คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One-way 

ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จําานวน 275 ราย คิดเปน 

รอยละ 68.8 มีอายุระหวาง 20 – 22 ป จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 51.5 อยูในกลุมคณะ 

มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 36.8 อยูในช้ันปท่ี 2 จํานวน 115 

คน คิดเปนรอยละ 28.7 และรายไดของนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน10,001 –  13,000 บาท จํานวน 

166 ราย คิดเปนรอยละ 41.5 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานอายุ และรายไดทางดานประชากร ศาสตร 

ปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนข

องนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

คําสําคัญ : โทรศัพทมือถือสมารทโฟน, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซ้ือ 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 This research aims to (1) study the factor of demography that effecting to 

smartphone consumer purchasing decision of rangsit university students; (2) study the factors 

of marketing mix relating to smartphone consumer purchasing decision of rangsit university 

students. The samples of this research are the group of 400 rangsit university students as a 

tool. The descriptive statistic such as percentage, frequency, average, and standard deviation 

is used to analyze data. For hypothesis testing, the Inferential Statistics is used to find t-test 

(independent t-test), F-test, one way ANOVA and Correlation. 

 The results of this research showed that the majority were women 68.8 percent, 51.5 

percent at the age between 20 – 22 years, 36.8 percent as study in Faculty of Humanities and 

Social Sciences, 28.7 percent as study in second-year and 41.5 percent of monthly income 

between 10,001 – 13,000 Baht. 

 It was found that the marketing mix factors that influence the buying decision of 

customers were product, pricing,place, promotion. A comparative study of the marketing mix 

factors that influence consumers purchasing decision by the nature of personal information 

showed that customers having different age and monthly income had different marketing mix 

factors in purchasing decision. 

KEYWORDS : SMART PHONE, MARKETING MIX, CONSUMER PURCHASING 

DECISION  

 

บทนํา 

 ปจจุบันการเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็วจาก

ในอดีต มนุษยเราติดตอส่ือสารกัน ดวยภาษากาย การใชสัญลักษณตางๆ เชน ควันไฟ การวาด

ภาพตามผนังถํ้า พัฒนามาจนมี ภาษาพูด และภาษาเขียน ภายหลังจากมีภาษาท่ีใชในการ

ติดตอส่ือสารกันแลว มนุษยยังพัฒนาเกี่ยวกับชองทางการส่ือสารเริ่มตนจากส่ือส่ิงพิมพเรื่อยมา

เปนการติดตอส่ือสารแบบไรสายโทรศัพทนั้นถือเปนเครื่องมือติดตอส่ือสารอีกชนิดหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญตอมนุษยเราอยางมาก สําหรับบางคนโทรศัพทนับเปนปจจัยท่ีสําคัญของชีวิตลําดับ

ท่ี 6 เลยกว็าไดแตสําหรับในปจจุบันแลวโทรศัพทมือถือกลับถูกแทนท่ีจากวิวัฒนาการใหมท่ี

เรียกวาสมารทโฟนดวยฟงกช่ันการทํางานคลายคลึงกับโทรศัพทมือถือท่ัวๆ ไปแตเพ่ิม

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยสามารถเช่ือมตออินเตอรเน็ตได ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาในยุค
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ปจจุบัน สามารถเรียกวาเปนยุคการส่ือสารแบบดิจิทัล ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การใชงาน 

Social network ท่ีหลากหลาย ในสวนนี้ โทรศัพทสมารทโฟน สามารถรองรับไดครอบคลุม

เกี่ยวกับการใชงานบน Social network ยกตัวอยางการใชงาน Facebook, Twitter, line, Social 

Cam ฯลฯ นอกเหนือจากการโทรศัพทการใชงานโปรแกรม หรือแอปพลิเคช่ันเหลานี้ โทรศัพท 

สมารทโฟนลวนแลวแตตอบสนองการทํางานแอป พลิเคช่ันเหลานี้ และเม่ือผูบริโภคมีความ

ตองการในการใชโทรศัพทสมารทโฟนเพ่ิมมากขึ้น จึงมีบริษัทท่ีตองการสวนแบงทางการตลาด

สินคาชนิดนี้เพ่ิมขึ้นเชนกัน 

 (ฐานเศรษฐกิจ,2555:ออนไลน) ไอดีซี ประมาณตัวเลขมูลคาตลาดสมารทโฟน ป 2552 

ไว 1.95 หม่ืนลานบาท และป 2553 ตลาดมีมูลคา 2.64 หม่ืนลานบาท เติบโตขึ้นประมาณ 

35.6% ขณะท่ีในป 2554 ตลาดมีมูลคาประมาณ 4.58 หม่ืนลานบาท เติบโตขึ้น 72.6% สูงกวาท่ี

คาดการณประมาณ 10% สวนในป 2555 คาดการณไววาตลาดจะมีมูลคาประมาณ 7 หม่ืนลาน

บาท เติบโตขึ้น 54% 

 ปจจุบันโทรศัพท สมารทโฟน เขามามีบทบาทกับคนสังคมเพ่ิมมากขึ้น สืบเนื่องจาก

ความสะดวกสบายจากการใชฟงกช่ันท่ีมีในโทรศัพทสมารทโฟน เชนการใชงาน Social 

network เกมส แอพพลิเคช่ันตางๆ และแพรหลายในบุคคลทุกระดับช้ันของสังคมโดยเฉพาะ

กลุมนักศึกษา ผูวิจัยจึงมีความตองการรับรู ถึง ปจจัย ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ

สมารทโฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ

สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

  2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประชาการท่ีใช

ศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 คน 
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 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชาการ, ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิต เทานั้น 

 3. ขอบเขตดานเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง

เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เทานั้น 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ในการศึกษาผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ ถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกรอบ

แนวความคิด ดังนี้ 

  

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สําเร็จการศึกษา 

4.สถานภาพ 

5.อาชีพ      

6.รายไดเฉล่ียตอเดือน      

        

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด             

1.ผลิตภัณฑ 

2.ราคา  

3.ชองทางการจัดจําหนาย 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ

สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือโทรศัพทมือถอืสมารทโฟน 

ของนักศกึษามหาวิทยาลัยรังสิต 
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 3. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา สินคา 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง เพ่ือ

สรางความโดดเดนของสินคา และ สรางความไดเปรียบเหนือคูแขงท่ีมีการแขงขันกันสูงมาก

ขึ้น 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตหมายถึง นักศึกษาท่ีคงสภาพการศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัย

รังสิตในปการศึกษาปจจุบันในระดับปริญญาตรี 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยท่ีมีผลตอนักศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิต ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนประกอบไปดวย  

  2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขาย เพ่ือตอบสนองความจําเปน

หรือแรงจูงใจใหกับผูบริโภค ในท่ีนี้คือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

  2.2 ดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเปนตอง

จายเพ่ือใหไดโทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

2.3 สถานท่ีจําหนาย (Place) หมายถึง สถานท่ี หรือชองทางในการจัดจําหนาย

โทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

  2.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือท่ีใช

ในการส่ือสารไปยังกลุมผูบริโภค เพ่ือสรางความพึงพอใจ  และแรงจูงใจในการซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟน 

 3. การตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทสมารทโฟน หมายถึง ปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

 4.  โทรศัพทมือถือสมารทโฟน (SMARTPHONE) หมายถึง โทรศัพทมือถือท่ี

นอกเหนือจากใชโทรออก-รับสายแลวยังมีแอพพลิเคช่ันใหใชงานมากมาย สามารถรองรับการ

ใชงานอินเทอรเน็ตผาน 3G, Wi-Fi และสามารถใชงานโซเชียลเน็ตเวิรคและแอพพลิเคช่ัน

สนทนาช้ันนํา เชน LINE, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยท่ีผูใชสามารถปรับแตง

ลูกเลนการใชงานสมารทโฟนใหตรงกับความตองการไดมากกวามือถือธรรมดา ผูผลิตสมารท

โฟนรุนใหมๆ นิยมผลิตสมารทโฟนท่ีมีหนาจอระบบสัมผัส, ใสกลองถายรูปท่ีมีความละเอียด

สูง, ออกแบบดีไซนใหสวยงามทันสมัย, มีแอพพลิเคช่ันและลูกเลนท่ีนาสนใจ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

 เบเรลสัน และสไตเนอร (ชิบ จิตนิยม. 2534: 27; อางอิงจาก Berelson; &Steiner.n.d.) 

ไดแสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมท่ีจะดูและฟงการส่ือสารท่ีสอดคลองกับกรอบอางอิง

ทางความคิดของเขา ซ่ึงกรอบอางอิงแนวความคิดนี้หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา 

ความสนใจ และเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ สถานภาพทางสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเปน คุณสมบัติท่ีมีความ

สาคัญของบุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ทาใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องของ

ความรู ความคิด ความเช่ือทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการส่ือสารของคน จากแนวคิด

เกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร สรุปไดวา ผูวิจัย สนใจท่ีจะศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ ระดับช้ันป กลุมคณะ และรายไดตอเดือน เนื่องจากเปนตัวแปร

ในการแบงสวนตลาดท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําให เราทราบวา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนแตกตางกัน

อยางไรบาง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) 

 คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ ให

สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวน

ประสมการตลาดประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางท่ีกิจการใชเพ่ือใหมีอิทธิพลโนมนาวความ

ตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได4กลุม ดังท่ีรูจักกันวา

คือ “4P’s” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม

การตลาด (Promotion) 

 เสรี วงษมณฑา (2542: 9) กลาววา การตลาดเริ่มตนท่ีการศึกษาความตองการของลูกคา 

แลวนําเสนอผลิตภัณฑดยการใชเครื่องมือทางการตลาดตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ 

และความพึงพอใจของลูกคา ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีนําเสนอตอผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความพึง

พอใจใหกับผูบริโภคผลิตภัณฑตองมีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา คุณคาของสินคาในรปู

ตัวเงินก็คือ ราคาของสินคา โดยผูขายจะเปนผูกาหนดราคาของผลิตภัณฑผูซ้ือจะเกิดการ

ตัดสินใจก็ตอเม่ือมีการยอมรับในสินคานั้น ผลิตภัณฑคือ ส่ิงท่ีสามารถตอบสนอง ความ

ตองการของมนุษยเปนคุณสมบัติท่ีสัมผัสไดและสัมผัสไมไดตลอดจนผลประโยชนท่ีคาดหวัง 

ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ และความคิด ซ่ึงสินคา (Goods) เปนส่ิงท่ีสัมผัสได แต
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บริการ (Service) สัมผัสไมได เกิดจากการใชความพยามของมนุษย สวนความคิด (Idea) อาจจะ

เปนปรัชญา บทเรียน แนวคิดและขอเสนอแนะเปนตน 

 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตนทุน (Cost) ท่ีลูกคาจายไปในการไดรับผลิตภัณฑมา 

ตนทุนอยูในรูปของตัวเงิน ซึงผูบริโภคจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางมูลคา (Value) ของ

ผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ถามูลคาสูงกวาตนทุนก็ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 

 3. สถานท่ี (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางงประกอบดวยซ่ือสถาบัน ท่ีนํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาด คือ สถาบันทางการตลาด อาจเปนคนกลางตางๆ สวนกิจกรรมท่ีชวยใน

การกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงเหลือ เปน

ตน  

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล

ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชตัว

บุคคล หรือไมใชก็ไดโดยการติดตอส่ือสารนั้นมีหลายประการเรียกวา สวนประสมการสงเสริม

การตลาดหรือสวนประสมการติดตอส่ือสาร (Promotion Mix or Communication Mix) 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2534: 47) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ืออาจแบง

พิจารณาออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) หมายถึง การรับรูปญหา การท่ีบุคคลรับรูถึง

ความตองการของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากส่ิงกระตุน เชน รับรูวาอวน หรือผอม 

เปนตน 

 2. การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภครับรูปญหา คือ เกิดความ

ตองการผลิตภัณฑในขั้นท่ีหนึ่งแลว ในขั้นท่ีสองจะเปนการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ 

ดังตอไปนี้  

  2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คน

รูจัก เปนตน 

  2.2 แหลงการคา (Commercial Sources) ไดแก ส่ือโฆษณา พนักงานขาย 

แสดงสินคา เปนตน 

  2.3 แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครอง 

ผูบริโภค เปนตน 

  2.4 แหลงทดลอง (Experiment Sources) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจ คุณภาพ

ผลิตภัณฑ หรือ หนวยงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เปนตน 
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 3. ประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) หมายถึง การพิจารณาเลือก 

ผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมไดในขั้นท่ีสอง หลักเกณฑท่ีใชพิจารณา คือ 

  3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑตางๆ เชน คุณภาพของเพชร น้ําหนักของเพชร 

รูปแบบการออกแบบ ตราสินคา เปนตน 

  3.2 การใหน้ําาหนักความสําคัญ สําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑและจัดลาดับ

ความสําคัญสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน คุณภาพ ราคา ตราสินคา เปนตน 

  3.3 ความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคา ความเช่ือถือนี้มีอิทธิพลตอการประเมิน

ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ 

  3.4 พิจารณาอรรถประโยชนท่ีจะไดรับ สําหรับคุณสมบัติแตละอยางของ

ผลิตภัณฑ 

4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Behavior) เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ หลังจากมี

การซ้ือผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑและความคาดหวัง

ของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑเปนไปตามท่ีผูบริโภคคาดหวังก็จะเกิดความประทับใจ และอาจมี

การซ้ือซา ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติต่ํากวาท่ีคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความผิดหวัง และไมเลือก

ซ้ืออีก 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สิทธิศักดิ์ สุวรรณี (2555) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง

ก า ร ต ล า ด กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ลือ ก ซ้ือ โ ท ร ศั พ ท  Smartphone ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักศึกษาท่ีเลือกซ้ือหรือกําลังตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทสมารทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา ผลการ

วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ รายไดตอเดือน มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาอยูช้ันปท่ีศึกษา

กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

โดยรวมไมมีความสันพันธกัน อาจเปนเพราะ สภาวะแวดลอมปจจัยดานอ่ืน เชน สภาพ

เศรษฐกิจในปจจุ บัน ลักษณะ บุคลิกภาพของแตละบุคคล คณะ สาขาท่ีศึกษาอยู  (2) 

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด

จําหนาย การสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ภาพรวมสวนมากมีความสัมพันธไปในทางบวก ดานท่ีใหใหคา

ความสัมพันธสูงท่ีสุดคือดานผลิตภัณฑเนื่องจากในปจจุบัน โทรศัพทสมารทโฟนมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ เพ่ือแขงขันกับคูแขงซ่ึงในปจจุบันมีการเจริญเติบโตและแขงขันกันสูงมาก ดังนั้น

ผูผลิตจึงเนนรูปแบบผลิตภัณฑ ใหทันกับยุคสมัย ครอบคลุมทุกการใชงาน ใชงานงาย
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สะดวกสบาย เพ่ือตอบสนองผูบริโภคท่ีในปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงในทางเทคโนโลยีท่ี

รวดเร็ว 

 ปรัตถกร เปรอด (2556) ไดศึกษาถึงปจจัยของสวนประสมทางการตลาดในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือ Smart Phone ของผูบริโภคในเขตเทศบาลอําเภอเมืองจังหวัด

พิษณุโลกโดยมีจํานวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน400 คนผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้คือ สวนใหญ

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยเปนเพศชางย ชวงอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนเฉล่ียและรายไดอยูท่ี10,001-20,000 

บาท และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหประกอบดวย 8 ดาน คือ 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบรรจุ

ภัณฑ ดานพนักงาน ใหขอมูลขาวสาร ดานพลัง พบวา โดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับสูง

ท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดาน พบวา สวนใหญ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึงสําคัญอยางยิ่งโดยดาน

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงใน 3 ลําดับแรก คือ ดานพนักงาน ดานบรรจุภัณฑ และดานการใหขอมูลขาวสาร 

สวนปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีระดับความสําคัญนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเท่ียบกับสวนผสม

ทางการตลาดดานอ่ืนคือ ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต กําหนดกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลชวงเดือน มีนาคม 2558 เปนเวลา 1 เดือน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยออกเปน 4 ตอน โดยการ

สรางแบบสอบถามใชกรอบแนวคิดของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะเปนแนวทางในการเขียน

คําถาม 

 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check list) ใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดวย 4 ขอหลัก 

16 ขอรอง เปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ท่ีมีคําตอบใหเลือก 10 ระดับ โดย

เรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารท

โฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบไปดวย 6 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา (Rating 
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Scale) ท่ีมีคําตอบใหเลือก 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 0 

นอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุมตัวอยาง 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามานวน 400 คน พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จําานวน 275 ราย คิดเปน รอยละ 68.8 มีอายุ

ระหวาง 20 – 22 ป จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 51.5 อยูในกลุมคณะ มนุษยศาสตร – 

สังคมศาสตร จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 36.8 อยูในช้ันปท่ี 2 จํานวน 115 คน คิดเปนรอย

ละ 28.7 และรายไดของนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน 10,001 –  13,000 บาท จํานวน 166 ราย คิดเปน

รอยละ 41.5 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

400 คน พบวา ดานสินคา (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 12.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ีย

เทากับ 7.68 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.67 ดานราคา (Price) คาสูงสุดเทากับ 10.00 

คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.72 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.57 ดานชองทาง

การจัดจําหนาย (Place) คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.50 คาเฉล่ียเทากับ 7.63 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.71 ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) คาสูงสุด

เทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.51 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.0 คาเฉล่ียเทากับ 7.64 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.54 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

กลุมคณะ (4) ช้ันป (5) รายไดของนักศึกษาตอเดือน ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแตกตางกันโดยใชสถิติ

วิเคราะหคา T-test (Independent T-test) ในกรณีตัวแประอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-

test แบบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สามารถสรุปไดดังนี้ 
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 มีเพียงดานอายุ และรายไดของนักศึกษาตอเดือน ท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

กลาวคือ อายุ และรายไดของนักศึกษาตอเดือนท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดาน

สินคา (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนข

องนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) .046 .096  0.483 .629 

Product .278 .018 .301 15.476 .000 

Price .205 .022 .209 9.430 .000 

Place .437 .021 .484 21.068 .000 

Promotion .072 .018 .081 4.139 .000 

*มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาดท้ัง4ตัว

แปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือ

สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เขียนสมการพยากรณไดดังนี้ 

Y = 0.046 + 0.278 (Product) + 0.205 (Price) + 0.437 (Place) + 0.72 (Promotion) 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานลวนแลวแตเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานสินคา (Product) ดานราคา (Price) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต การอภิปรายผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีดังนี้ 
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 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถามานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

จําานวน 275 ราย คิดเปน รอยละ 68.8 มีอายุระหวาง 20 – 22 ป จํานวน 206 ราย คิดเปนรอยละ 

51.5 อยูในกลุมคณะ มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 36.8 อยูใน

ช้ันปท่ี 2 จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.7 และรายไดของนักศึกษาเฉล่ียตอเดือน 10,001 –  

13,000 บาท จํานวน 166 ราย คิดเปนรอยละ 41.5 สอดคลองกับแนวคิดของ เบเรลสัน และสไต

เนอร (2534) คุณสมบัติท่ีมีความสาคัญของบุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ทาใหเกิด

ความแตกตางกันในเรื่องของความรู ความคิด ความเช่ือทัศนคติซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ส่ือสารของคน จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร สรุปไดวา ผูวิจัย 

สนใจท่ีจะศึกษาลักษณะประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ ระดับช้ันป กลุมคณะ และรายไดตอ

เดือน เนื่องจากเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดท่ีสําคัญ ซ่ึงจะทําใหเราทราบวา ผูบริโภคท่ีมี

ลักษณะทางดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือสมารท

โฟนแตกตางกัน 

 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือ Smart Phone ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต พบวา โดยรวมมีระดับ

ความสําคัญในระดับสูงท่ีสุดเม่ือพิจารณารายดาน พบวา สวนใหญ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ี

สําคัญอยางยิ่งโดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงใน 3 ลําดับแรก คือ ดานพนักงาน ดานบรรจุภัณฑ และ

ดานการใหขอมูลขาวสาร สวนปจจัยทางดานการตลาดท่ีมีระดับความสําคัญนอยท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเท่ียบกับสวนผสม ทางการตลาดดานอ่ืนคือ ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย 

ขอเสนอแนะ 

 1. ผูผลิตโทรศัพท Smartphone ควรคํานึงถึงรูปแบบผลิตภัณฑใหมากขึ้น เนื่องจาก

กลุมผูบริโภคมี ทัศนคติ ความคิด ความชอบท่ีแตกตางกัน หากมีการออกผลิตภัณฑท่ีมีความ

หลากหลายมากขึ้นจะสามารถเจาะกลุมเปาหมายท่ีกวางขึ้น ซ่ึงกอใหเกิดความไดเปรียบเหนือ

คูแขง เพราะในปจจุบันรูปแบบของสมารทโฟนยังมีจํากัด 

 2. หากเปรียบเทียบราคากับสินคาแลว โทรศัพทสมารทโฟนยังมีราคาท่ีสูง ซ่ึงถาผูผลิต

สามารถลดราคาลงตามวัตถุดิบหรือความสามารถของโทรศัพท สมารทโฟนเชน การมี

หลากหลายรุนในแตละรุนมีฟงกช่ันท่ีตางกันมีราคาท่ีแตกตางกัน อาจนํามาซ่ึงความไดเปรียบ

ทางการตลาด  

 3. ปจจุบันโทรศัพทสมารทโฟนมีการจําหนายพรอมโปรโมช่ันเครือขายสัญญาณ ควร

มีการจัดโปรโมช่ันท่ีดึงดูดมากกวานี้ ใหเขากับผูใชงานหลากหลายกลุมและเขากับรายไดและ
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การดํารงชีวิต เชน กลุมนักศึกษา มีโปรโมช่ันท่ีถูกกวานักธุรกิจ หรือ กลุมวัยทํางานพิจารณา

การใชจากชวงเวลา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานอ่ืนๆ เชน การดํารงชีวิตท่ีสอดคลองกับการตัดสินใจ

เลือกซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

 2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษา ทําใหไดขอมูลสวน

หนึ่งของ การตัดสินใจการเลือกซ้ือโทรศัพทสมารทโฟนเทานั้น หากมีการศึกษากลุมตัวอยาง

อ่ืนๆเพ่ิมเติมเชน พนักงานบริษัท ผูบริหาร ขาราชการ จะทําใหไดขอมูลท่ีมีความแตกตางท่ีเปน

ประโยชนในการนําไปใชในสวนของการวางแผนการตลาดตอไปในอนาคต 
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ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปของผูชายในเขตลาดพราวกรุงเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING OF DECISION MAKING OF BUYING CLOTHS : AREA 

OF STUDIES OF LAT PHRAO DISTRICT 

ธิติวัฒน  จิตรจีรพัฒน*   ณัฐพล  รุงแสง*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปของผูชาย

ในกรุงเทพมหาครในเขตลาดพราว” มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการท่ี

สามารถนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภทไดตอไปในอนาคต โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางงาย

จํานวนท้ังส้ิน 400 คน 

 จากการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสบการตลาด (4P’s) ท้ังในดานตัวผลิตภัณฑ ราคา 

สถานท่ีในการจัดจําหนายและโปรโมช่ันไมมีอิทธิพลท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาใน

เขต ลาดพราว ณ กรุงเทพมหานคร ท่ีกลาวมาท้ังหมดไมเปนตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว 

คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, เส้ือผาสําเร็จรูปของผูชาย 

ABSTRACT 

 Research topic is “Factors influencing of decision making on buying clothes: Area 

Of Studies of Lat Phrao District”.The objective of this research is to provide the information 

for clothing store to use decition making and markeing plan in able to reponse customer 

needed and their behavior in the future. This reserch collected by sample sampling totally 400 

samples. 

 According form our research, we found Marketing Mix (Product , Price , Place , 

Promotion) not influence the decision to buy clothes at Lat Phrao in Bangkok. All of the 

above is based on the assumptions set. 

KEYWORDS : BUYING DECISION, MEN’S CLOTHES 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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บทนํา 

 เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาในปจจุบันผูคนใหความสําคัญกับเส้ือผาเครื่องแตงกาย

มากขึ้น เส้ือผามีความมีความจําเปนกับเราทุกคนไมวาจะมีความแตกตางกันในดาน

ประชากรศาสตรอยางไร ก็ไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงท่ีจะไมซ้ือเส้ือผาไดบางคนใหความสําคัญ

กับการเลือกซ้ือท่ีถูกใจ เพราะนอกจากจะเปนปจจัย4แลวเส้ือผายังจะเปนสัญลักษณท่ีบงบอกถึง

ฐานะและรสนิยมของผูสวมใสอีกดวยนอกเหนือจากความจําเปนขั้นพ้ืนฐานท่ีไดกลาวไปแลว

เส้ือผายังเปนปจจัยสงเสริมท่ีดีในเรื่องท่ีดีในเรื่องของหนาท่ีการงานเพราะหากเราสวมใสเส้ือผา

ท่ีเหมาะสมกับฐานะสถานการณจะทําใหผูใสดูดีและมีความนาเช่ือถือซ่ึงวัยรุนสวนในปจจุบัน

ชอบการเลือกซ้ือผาเปนชีวิตจิตใจกลาย เปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได เม่ือมีการสวมใสทุกวันการหา

ซ้ือเพ่ิมเติมยอมมีขึ้นตามมาดวย 

 ในปจจุบันจะพบวามีรานคาเส้ือผาสําเร็จรูปอยูมากมายท่ีเปดอยูตามยานตางๆ ในเขต 

กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังพบวารานตางๆพยามจะผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีมีแบบเปน

เอกลักษณ ของรานตนเองเพ่ือไมใหแบบของตนเองไปซํ้ากับรานอ่ืนๆท่ีเปนคูแขงซ่ึงจะเปน

แนวทางในการเพ่ิม ยอดขายในกับรานตนเองแตก็เปนท่ีนาสังเกตวารานขายเส้ือผาสําเร็จรูป

บางรานก็ประสบความสําเร็จมีลูกคามาซ้ือมากมาย ในทางตรงกันขามบางรานขายไมไดเลย 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือ เส้ือผาสําเร็จรูปของผูชายในเขตลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป เพราะ ผูชายอายุนี้เปน

ชวงรอยตอของวัยเรียนถึงวัยทํางานซ่ึงเหลานั้นตางมีความแตกตางในหลายๆดาน ไมวาจะเปน

ทางดานรายไดการศึกษาและรสนิยมการใชชีวิตโดยผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยใน

ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอเจาของรานขายเส้ือผาสําเร็จรูปและบุคคลอ่ืนๆท่ีสนใจซ่ึงสามารถ

นําไปใชเปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของผู บริโภคไดตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เ พ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสีเ ส้ือผาของผูชายใน 

กรุงเทพมหานครในเขต ลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป 

 2. เพ่ือศึกษาประชากรศาสตรแตกตางกันมีปจจัยสวนสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 

ระหวางผูชายในกรุงเทพมหานครในเขตลาดพราวชวงอายุ 20-25 ป และ 26-30 ปหรือไม 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปของผูชายใน 

กรุงเทพมหานครในเขตลาดพราว 
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  2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปของ

ผูชายในกรุงเทพมหานครในเขตลาดพราว 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษา “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาของผูชายใน

กรุงเทพมหานครในเขตลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป” 

 2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีจะศึกษาเฉพาะผูชายในกรุงเทพมหานครในเขต

ลาดพราวในชวงอาย ุ20-30 ป 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บขอมูลเชิงสําเร็จ ดวยแบบสอบถามตั้งแต 

เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เทานั้น 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบถึงสวนประสมทางการตลาด ท่ีกอใหเกิดการตัดสินใจเลือกซ้ือสีเส้ือผาของ

ผูชายในกรุงเทพมหานครเขตลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป 

ลักษณะประชากรศาสตร 

1. อายุ 

2. สถานภาพ 

3. การศึกษา 

4. รายได 

 

 

 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผาใน

เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมการตลาด 

(4P’s) ที่สงผลตอการตัดสินใจ 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. ชองทางการจัดจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 
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 2. ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสีเส้ือผาของผูชายในกรุงเทพมหานครในเขต

ลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เส้ือผาสําเร็จรูป หมายถึง เครื่องนุงหมสําหรับใชสวมใสปดบังรางกายท่ีมีการตัดเย็บ

สําเร็จไวลวงหนาแลว 

 2. เส้ือผาแฟช่ัน หมายถึง เส้ือผาเครื่องแตงกายสําหรับสวมใสตามสมัยนิยม 

 3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ทางดาน เพศ ,อายุ ,การศึกษา ,สถานภาพ ,อาชีพ และ

รายไดของแตละบุคคล 

 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด 4 ประการ ไดแก 

ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 

 5. พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรม หรืออาการกระทําตางๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีบุคคลอ่ืน

สามารถสังเกตได เชน การเดิน การพูด การรับประทาน ฯลฯ 

 6. การวิเคราะหสถานการณหมายถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

ขององคการ โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis) 

 7. การวิเคราะหดานการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย การวาง

ตําแหนงทางการตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริม

การตลาด 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เครื่องมือการตลาดท่ีธุรกิจตอง

ใชเพ่ือให บรรลุวัตถุประสงคืการตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของกล

ยุทธการตลาด ท่ีธุรกิจตองใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเปน

ปจจัยทางการตลาด ท่ีควบคุมได (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2546) โดยท่ัวไปสวนประสมทาง

การตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ  (Product)  ราคา (Price) ชองทางการขาย (Place) และการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4P’s 

 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 

 ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความ จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิด

ความพึงพอใจ ผลิตภณฑท่ีเสนอขายอาจจะเปนสินคามีตัวตนหรือเปนบริการซ่ึงไมมีตัวตนกไ็ด 
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คุณสมบัติผลิตภัณฑประกอบดวย ประโยชนคุณภาพ รูปรางลักษณะ บรรจุภัณฑตราสินคาและ

เปนสินคาลักษณะตางๆ ท่ีสามารถสัมผัสได 

 2. ดานราคา (Price) 

 เปนการกําหนดราคาใหกับตัวสินคาหรือบริการตางๆ รวมถึงการกําหนดกําหนดกล

ยุทธดานราคา ไมวาจะเปนการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา เปนตน โดยการจะกําหนดราคานั้น

จําเปนตองพิจารณาปจจัยหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการแขงขัน ดานของผูซ้ือ เพ่ือนํามาทํา

กลยุทธทางดานราคาอยางเหมาะสม 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

 การนําสินคาหรือบริการออกสูตลาดเปาหมายโดยวิธีตางๆ ไมวาจะเปนการขนสง และ

กระจายสินคาเพ่ือไปยังพ้ืนท่ีเปาหมายตางๆ 

  4. การสงเสริมการขาย (Promotion)  

 การทําโฆษณา ประชาสัมพันธ ส่ือสารกับลูกคาเพ่ือกระตุนใหกลุมเปาหมายทําการ

ตัดสินซ้ือในเวลาท่ีส้ันลง ท้ังนีก้ารสงเสริมการขายมีจุดประสงคหลายประการ เชนทําใหเกดิ

การทดลองใชในผลิตภณัฑ กระตุนใหซ้ือแบะใชในตวัของสินคาและบริการเพ่ิมมากขึน้เพ่ือ

แยงลูกคาจากคูแขงขัน เปนตน  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคไดมีการใชทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกตกับหลัก

ทางการ  ตลาดโดยมีแนวคิดวาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือมีส่ิงเราทาใหเกิด

และจากส่ิงเราจะกลายเปนแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆออกมาเพ่ือสนองตอบตอส่ิงเรา

นั้นโดยท่ีส่ิงเราทางการตลาดและส่ิงเราอ่ืนๆจะเขาสูสมองหรือการจดจําของผูบริโภคและจะมี

ผลตอบสนองบางอยางออกมา โดยท่ี ส่ิงเราทางการตลาดประกอบดวย 4P’s ไดแก ผลิตภัณฑ 

(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม การตลาด (Promotion) 

ซ่ึงเปนปจจัยท่ีควบคุมได สวนส่ิงเราภายนอกอ่ืนๆ ไดแก ปจจัยตัวแปรท่ีไมสามารถควบคุมได

อยูในส่ิงแวดลอม รอบๆ ตัวผูบริโภคและมีอิทธิพลผลักดันตอการซ้ือของผูบริโภค 

ประกอบดวย สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองและวัฒนธรรมส่ิงเราท้ังหมดเหลานี้จะ

เปนตัวนําเขาสูความจดจําของความคิดในสมองผานกระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีเกิดขึ้นภายใน

สมองซ่ึงมองไมเห็นและจะปรากฏแสดงผลออกมา อันเปนพฤติกรรมตอบสนองท่ีมองเห็นได 

คือ การตัดสินใจซ้ือเลือกผลิตภัณฑ เลือกตราสินคา เลือกผู จําหนาย เลือกเวลาซ้ือ และจํานวน

สินคาท่ีจะซ้ือ(Kotler& Armstrong, 1997) 

 “การเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปจะมีการวางแผนการซ้ือลวงหนาเปนบางครั้ง โดยจะ

ปรึกษาการเลือกซ้ือเส้ือผากับเพ่ือนโดยจะเลือกตามความชอบและรสนิยมของตนเองพิจารณา
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ตามความเหมาสมของรูปรางสวนมากจะซ้ือจากรานจําหนายเส้ือผาสําเร็จรูปท่ัวไปและจะซ้ือ

ทันทีท่ีถูกใจและชอบใหมีบริการลองเส้ือผา ซ่ึงเพศหญิงมีพฤกรรมในการเลือกเส้ือผาท่ี

แตกตางจากผูชาย โดยเพศหญิงจะขอคําปรึกษาจากเพ่ือนพอแมญาติพ่ีนองแตเพศชายจะไม

ปรึกษาใครเหตุผลในการเลือกแบบจะเลือกตามดาราหรือนักรองท่ีนิยม” 

(เสาวลักษณ, 2543) 

 “จากการศึกษาในปจจุบันมีการรับขาวสารทางออนไลนมากขึ้นกวาเม่ือกอน โดยเพศ

หญิงนั้นจะมีการซ้ือเส้ือผาผานทางเครือขายสังคมออนไลนมากกวาเพศชาย โดยการจะเลือกซ้ือ

เส้ือผาสําเร็จรูปนั้นโดยถามองจากปจจัยทางดานราคาและการสงเสริมการขาย จะใหความ

สนใจแคระดับปานกลางเม่ือเทียบกับปจจัยทางดานสถานท่ีซ่ึงใหความสําคัญอยูในระดับท่ีสูง

มาก โดยใหความสําคัญกับความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาและคนหาสินคามากท่ีสุด” (สุ

กัญญา ชินผา, 2555) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยของสวนผสมทางการตลาด และความพึงพอใจ

ท่ีสงผล หรือมีอิทธิพลของผูชายในเขตลาดพราวในชวงอายุ 20 ถึง 30 ปโดยใชระเบียบวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) และการอธิบายขอมูลท่ีใชในเชิงพรรณา โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้ 

  1. ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

  2. เครื่องมือท่ีใชการวิจัย 

  3. วิธีการท่ีใชในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  4. วิธีการเก็บรวมรวม 

  5. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1. ประชากร (Population) 

 กําหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูชายอายุ 20 ถึง 30 ป ในเขตลาดพราว ซ่ึง

มีจํานวนเทากับ ใชการเลือกกลุมตัวอยางไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability Random 

sampling)  

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีไดใชในการวิจับครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน 4 

สวนประกอบดวยดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได 
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 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป เชน สถานท่ีเลือกซ้ือ

เส้ือผาสําเร็จรูปมากท่ีสุด ประเภทของเส้ือผาสําเร็จรูปท่ีเลือกซ้ือมากท่ีสุด ซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป

โดยเฉล่ียเดือนละกี่ช้ิน ปกติเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปในวันใด เปนตน 

 สวนท่ี 3 ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป โดยให

ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบแบบสอบถามโดยเลือกตอบแบบสอบถามเปนแบบระดับ

ความสําคัญ โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเพียง 1 ขอ โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนนตามน้ําหนักของคําตอบดังนี้ 

 

ระดับความคิดเห็น    ระดับคะแนน 

ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 10 

 9 

 8 

 7 

 6 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 0 

 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป โดยใหใส

เครื่องหมายถูกตามระดับความสําคัญ หรืออิทธิพลท่ีมีตอตัวทานในการเลือกซ้ือเส้ือผา เชน 

เนื้อผา ความทันสมัย ราคา เปนตน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  400 คน พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูท่ีอยูในชวงอายุ 20-25 ป คิดเปนรอยละ 57 และชวงอายุ 

26-30 ป คิดเปนรอยละ 43 สวนใหญอยูในสถานะโสด คิดเปนรอยละ 79.8 สวนใหญมี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 66.8 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 

15,000 คิดเปนรอยละ 46.3 
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 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวา ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.25 

คาเฉล่ียเทากับ 7.14 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.67 คาเฉล่ียเทากับ 7.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.49 ชอง

ทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 2.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.22 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.59 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 คาต่ําสุดเทากับ .00 คาเฉล่ียเทากับ 7.62 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72 

 

 3.  ผลการวิเคราะหการตัด สินใจในการเลือกซ้ือ เ ส้ือผ า ในเขตลาดพร าว 

กรุงเทพมหานคร 

 จากผลการ วิ เคราะห การตัด สิน ใจในการเ ลือก ซ้ือเ ส้ื อผ าในเข ตลาดพร า ว 

กรุงเทพมหานครพบวา การตัดสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานครมี

คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.80 คาเฉล่ียเทากับ 8.34 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.18 

 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) อายุ (2) 

สถานภาพ (3) ระดับการศึกษาและ (4) รายได ท่ีแตกตางกันการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผา

ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test (Independent t-

test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียวทางเดียว (One-way ANOVA ) สําหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ สรุปไดดังนี้ 

 โดยในดานสถานภาพ และระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาในเขต

ลาดพราว กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 

สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place), และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion) มีความสัมพันธกับการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.292 .279  11.790 .000 

product .224 .035 .287 6.389 .000 

price .122 .039 .154 3.157 .002 

place .196 .033 .265 5.985 .000 

pro .127 .030 .186 4.188 .000 

*มีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) 

ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

เส้ือผาสําเร็จรูปในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 Y = 3.292+0.224(Product) + 0.112(Price) + 0.196(Place) + 0.127(Promotion) 

 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) ท้ังในดานตัวผลิตภัณฑ ราคา 

สถานท่ีในการจัดจําหนายและโปรโมช่ัน ไมมีอิทธิพลท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา

ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร กลาวคือไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ

เส้ือผา ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผลการวิจัย 

ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได และท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว  

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  

 จากการศึกษาพบวาอายุท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาในเขต

ลาดพราว กรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยอายุท่ีแตกตางกันอาจมีความชอบ

และความตองการซ้ือท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกันและเส้ือผานั้นเปนส่ิงท่ีจําเปนตอการ

ดํารงชีวิต ซ่ึงเปน 1 ใน 4 ปจจัยความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 

 ในดานของสถานภาพนั้นมีผลตอการตัดสินใจเส้ือซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน ดวยความท่ีมีสถานภาพท่ีตางกัน จึงอาจเปนไปไดวามี
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ขอกําหนดในการเลือกซ้ือท่ีแตกตางกัน โดยคนท่ีแตงงานแลวอาจเลือกซ้ือเส้ือผาท่ีเนนไปทาง

อายุในการใชงานและดูเปนทางการและอาจมีส่ิงท่ีเปนอิทธิพลในการเลือกซ้ือเพ่ิมมา ซ่ึงก็คือ

ครอบครัวหรือภรรยา จึงมีปจจัยในการเลือกซ้ือท่ีมากกวาคนท่ีอยูในสถานะโสดท่ีสามารถ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง และเลือกซ้ือตามความชอบสวนบุคคล 

 ระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

จึงยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว อันเนื่องมาจากการศึกษาพบวาการท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวา มัก

มีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีมากกวา จึงทําใหมีอํานาจและกําลังในการซ้ือท่ีมากกวา และคนท่ีอยูใน

ระดับการศึกษาท่ีสูงสวนมากเปนคนท่ีมีงานทําและมีรายไดเปนของตนเอง ซ่ึงแตกตางกับคนท่ี

อยูในระดับการศึกษาท่ีอยูในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงมีรายไดท่ีนอยและ

สวนมากไมมีรายไดเปนของตนเอง แตท้ังนี้และท้ังนั้นก็ขึ้นอยูกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม

ดวยเชนกัน 

 รายได เฉล่ียตอเดือนไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐาน โดยจากการศึกษาพบวาคนท่ีเดินเลือกซ้ือเส้ือผาในเขต

ลาดพราว กรุงเทพมหานครนั้นมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีใกลเคียงกัน จึงมีอํานาจในการซ้ือ

ท่ีไมแตกตางกัน 

สมมติฐาน 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

เลือกซ้ือปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑและบริการ, ดานราคา, ดานทําเลท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาดนั้นลวนไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร” 

 1. ผูจําหนายสินคาสามารถนําขอมูลลักษณะประชากรศาสตรไปกําหนดกลุมเปาหมาย

หลัก และตลอดจนสามารถนําขอมูลไปกําหนดกลยุทธเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของ

กลุมเปาหมายได เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ในทางดานสถานภาพนั่นสงผลกระทบถึงการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

 2. ถึงการศึกษาจะพบวาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) นั้นไมสงผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกซ้ือเส้ือผาในเขตลาดพราว ก็ยังมีสวนนอยท่ียังคงคิดและสนใจ ในสวนนี้อยู ถึงจะ

เปนสวนนอยแตก็ยังคงสําคัญ 
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 3. ในปจจุบันธุรกิจขายเส้ือผานั้นมีการแขงขันท่ีสูงมาก ผูบริโภคจึงมีอํานาจในการ

ตัดสินใจท่ีสูง จึงควรศึกษาคูแขงอยางละเอียดเพ่ือนํามาพัฒนาเปนกลยุทธเหนือคูแขง 

 4. แบบสอบถามท่ีใชควรชัดเจนและกระชับ ถาใชแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาเยอะ

จนเกินไปอาจเกิดความไมชัดเจนเพราะผูทําแบบสอบถามนั้นอาจเกิดความเบ่ือหนายจึงทําให

ไมไดใชความตั้งใจจริงในการตอบแบบสอบถาม จึงทําใหเกิดการผิดพลาดหรือไมตรงกับ

เปาหมายท่ีศึกษาได 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1031 

 

บรรณานุกรม 

วรรณา วงศรัตนโชติ. (2546). “พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปในดิสเคาวน  

 สโตรของสตรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร”รายงานการวิจัยในวิชาการศึกษา

คนควาดวยตนเอง.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันชัย เหมาะประสิทธ์ิ. (2539). “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาของกลุม ยางเขาวัยรุน  

 จากหางสรรพสินคาในจังหวัดเชียงใหม” รายงานการวิจัย ในวิชาการ ศึกษาคนควาวจิยั

ดวยตนเอง.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน.(2541). การบริหารการตลาดยุคใหม.กรุงเทพมหานคร: ธีรฟลม และไซเท็กซ 

นันทัชพร ทวีกิติกุล. (2547). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป :กรณีศึกษา

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาธร รายงานการวิจัยในวิชาการศึกษา คนควาดวย

ตนเอง. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1032 

 

ปจจัยที่สงผลตอการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

FACTORS THAT EFFECT DOWNLOAD MOBILE APPLICATION IN BANGKOK 

จรูญ  สืบสวน*   ธนากร  เทิดเกียรตขิจร*  

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

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดาวนโหลดโมบาย

แอพพลิเคช่ันของผูท่ีใชสมารทโฟนและแท็บเล็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงงานวิจัยนี้

เปนการวิจัยขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีมีรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวมรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวนท้ังส้ิน 400 คน 

ผลวิจัยพบวา 

 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ รายไดตอเดือน ของผูใชสมารท

โฟนและแท็บเล็ตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการตัดสินใจดาวนโหลดโมบาย

แอพพลิเคช่ันท่ีแตกตางกัน 

 2. การบอกตอกันในส่ือสังคมออนไลนมีผลตอการตัดสินใจดาวนโหลดโมบาย

แอพพลิเคช่ัน 

 3. ผูท่ีใชระบบปฎิบัติการ iOS มีแนวโนมการดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันท่ีตองจายเงิน

มากกวาคนท่ีใชระบบปฎิบัติการ Android 

คําสําคัญ : ดาวนโหลด, วิจัย, โมบายแอพพลิเคช่ัน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research for the study of user download behavior on mobile 

application stores only for smartphone and tablet in Bangkok. This study presents the 

quantitative research applying the survey research by using the questionnaire as a tool to 

collect the information from the sampling groups are focused on 400 users. 

The results of the Study were as follow 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 1. The analysis of individual factors Sex, age, average income per month users of 

smart phones and tablets in Bangkok. The decision does not affect download mobile apps for 

different applications. 

 2. Tell each other in social media influence decisions app download mobile 

applications. 

 3. People who use the iOS operating system are more likely to download apps that 

help pay than those who use the operating system Android. 

KEYWORDS : DOWNLOAD, RESEARCH, MOBILE APPLICATION 

 

บทนํา 

 ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท้ังเครือขายโทรคมนาคมและความนิยม

ในอุปกรณเคล่ือนท่ีโดยเฉพาะสมารทโฟนและแท็บเล็ต สงผลใหโมบายแอพพลิเคช่ัน หรือ

โปรแกรมประยุกตตางๆ ท่ีทํางานบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคล่ือนท่ีนั้น มีบทบาทตอ

การใชงานในลักษณะตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชงานและตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภค เชน การฟงเพลง เลนเกมส อานหนังสือ ดูรายการโทรทัศนยอนหลัง 

หรือดูซีรีสตางประเทศผานโมบายแอพพลิเคช่ันเติบโตเปนปริมาณท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปน

ส่ิงท่ีขาดไมไดในชีวิตประจําวันของผูคนไปแลว ขณะเดียวกัน ผูประกอบการธุรกิจตางๆ หรือ

หนวยงานของรัฐก็สามารถใชโมบายแอพพลิเคช่ันเปนชองทางติดตอส่ือสาร หรือทําการตลาด 

เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีกาวหนาขึ้น จึงใหมีผูผลิตอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีพกพาตางๆ 

แขงขันเพ่ือชิงความเปนหนึ่งในดานการพัฒนาอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีพกพา เพ่ือจะให

อุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีพกพาของตนเองนั้นขายได จึงคิดวิธีจูงใจใหนักพัฒนาโปรแกรมนั้น 

หันมาสนใจและพัฒนาซอฟตแวรใหกับตนเองเพ่ือยอดขายสินคานั้นใหไดเพ่ิมขึ้น โดยการแบง

รายไดจากยอดดาวนโหลดแอพพลิเคช่ัน จึงทําใหนักพัฒนานั้นสามารถท่ีจะมีรายไดเปนกอบ

เปนกําในการพัฒนาซอฟตแวรแอพพลิเคช่ัน 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ของพฤติกรรม

ผูบริโภคคนไทย ท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีผลตอการดาวนโหลด

โมบายแอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตเพ่ือจะไดนําผลท่ีไดรับการศึกษามานั้นนําไป

ประยุกตใชเปนขอมูลในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือนําผลวิจัยท่ีไดไปกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑในการจูงใจใหผูบริโภคดาวน

โหลดแอพพลิเคช่ันไดอยางมีประสิทธิผล 

 2. เพ่ือศีกษาลักษณะประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการดาวนโหลดแอพลิเคช่ัน 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน เชน เพศ อายุ รายได มีสวนตอพฤติกรรม 

ในความตั้งใจในการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ันท่ีแตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจดาวนโหลด

แอพพลิเคช่ันของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจดาวน

โหลดโมบายแอพพลิเคช่ัน โดยไดทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายคือคนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ  

- อายุ  

- ภูมิภาค 

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ 

- รายไดตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ(4P's)  

- ดานผลิตภัณฑ  

- ดานราคา  

- ดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ดานการสงเสริมการขาย 

 

 

ความตั้งใจที่จะดาวนโหลด

แอพพลเิคชั่น ทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 สามารถนําขอมูลไปใชประโยชน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา สินคา ราคา 

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง เพ่ือสราง

ความโดดเดนของสินคา และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงท่ีมีการแขงขันกันสูงมากขึ้น 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. แอพพลิเคช่ัน (Application) หมายถึงโปรแกรมประยุกต ประเภทของโปรแกรมท่ี

สามารถทํางานใดงานหนึ่งท่ีไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนโปรแกรมทางธุรกิจ 

การศึกษา ความบันเทิง การส่ือสาร การคํานวณและฐานขอมูล เปนตน 

 2. ระบบปฏิบัติการ หมายถึงโปรแกรมท่ีควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ทํา

หนาท่ีควบคุมการทํางานตางๆ เชน การแสดงผล ขอมูลการติดตอกับผูใช โดยทําหนาท่ีเปน

ส่ือกลาง ระหวางผูใชกับเครื่องใหสามารถส่ือสารกันได 

 3. ลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง คุณลักษณะของผูบริโภคเปนคนท่ีอาศัยใน

บริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีปจจัยประกอบทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการดาวนโหลดโม

บายแอพพลิเคช่ันครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ไดแก 

 ทฤษฎีลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด

ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑท่ีนิยมใชในการแบง

สวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวัดไดของประชากรท่ี

ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ขอมูลทางดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผล

ตอการกําหนดตลาดเปาหมายตลอดจนงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรดาน

ประชากรศาสตรท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 53-55) 

 1. อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุม

ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดาน

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางของสวนตลาดนักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาด

สวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญท่ีตลาดอายุสวนนั้น 

 2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดท่ีสําคัญ นักการตลาดตองศึกษาตัวแปร

นี้อยางรอบคอบเพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 

การเปล่ียนแปลงดังกลาวอาจมาจากสตรีท่ีทํางานมีมากขึ้น ซ่ึงมีผลกระทบตอการทํางานของ

สินคากลุมนี้มาก ผูหญิงท่ีทํางานไมมีเวลาดูโทรทัศน ไมมีเวลาไปเลือกซ้ือสินคาหรือฟงวิทยุ ผู
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โฆษณาอาจใชนิตยสารเพ่ือเขาถึงตลาดกลุมนี้ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปคือผูชายไปเลือกซ้ือ

สินคาท่ีซุปเปอรมารเก็ตแทน 

 3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน

เปาหมายท่ีสําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําาคัญยิ่งขึ้น

ในสวนท่ีเกี่ยวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลใน

ครัวเรือนท่ีใชสินคาใดสินคาหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตร 

และโครงสรางดานส่ือท่ีจะเกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธ

การตลาดใหเหมาะสม 

 4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income Education And Occupation) เปนตัวแปรท่ี

สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคท่ีมีความร่ํารวย

แตอยางไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายไดปานกลางและรายไดต่ําจะเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญ ปญหา

สําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวช้ีการมีหรือไม

มีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคาท่ีแทจริงอาจถือเกณฑ 

รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษาฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรท่ีใช

บอยมากนักการตลาดจะโยงเกณฑรายไดรวมกับ ตัวแปรทางดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ 

เพ่ีอใหการกําหนดตลาดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชนกลุมรายไดสูงท่ีมีอายุตางๆ ถือวาใช

เกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปนเกณฑท่ีนิยมใชกันมากขึ้นเกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของกับ

อายุและอาชีพรวมกัน เชน กลุมผูบริหารธุรกิจท่ีม่ังคั่งรุนเยาว (Yuppies) ถือวาเปนกลุมท่ีมี

อิทธิพลสูงการศึกษา อาชีพ และรายได มีแนวโนมความสัมพันธกันอยางใกล ชิดใน

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลในแตละระดับจะสามารถผลิตในราคาสูง และสวนใหญเปนกลุมท่ี

มีการศึกษาสูงดวย บุคคลท่ีมีการศึกษาต่ําโอกาสท่ีจะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา 

เนื่องจากความสัมพันธระหวาง 3 ลักษณะคือ รายได การศึกษา และอาชีพ 

Chad Mureta (2558) ไดกลาวถึงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีประสบความสําเร็จไวดังนี้ 

 1. สนุก/สรางความบันเทิง 

 แอพพลิเคช่ันนี้ใหความบันเทิงกับผูใชมากเพียงใด มันทําใหผูใชมีความสุขตื่นเตน

หรือไม มันทําใหเขาหัวเราะไดหรือเปลา แอพพลิเคช่ันท่ีดีตองทําใหผูใชติดอยูกับหนาจอได 

 2. เขาใจงาย 

 แอพพลิเคช่ันท่ียอดเย่ียมท่ีสุดจะตองเรียบงายและการใชงานไมยาก ผูคนสามารถ

เรียนรูวิธีการใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว พวกเขาไมควรจะตองอานคูมือใหมากมาย  

 3. เชิญชวนใหมีปฎิสัมพันธ 
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 แอพพลิเคช่ันจะเชิญชวนใหคนมีปฎิสัมพันธดวยอยางไร แอพพลิเคช่ันควรจะดึงดูด

มากท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณท่ีใชงานใหไดมากท่ีสุด 

 4. ชวนใหติด 

 คุณไมสามารถวางมันลงได คุณแทบจะรอไมไหวท่ีจะกลับไปใชมัน คุณติดหนึบอยูกบั

มัน นี่คือวิธีท่ีแอพพลิเคช่ันช้ันเยี่ยมเอาชนะใจผูใชได 

 5. คุณคา 

 แอพพลิเคช่ันจําเปนจะตองใหคุณคากับผูใชมากกวาราคาท่ีเขาตองเสีย มันควรจะเปน

ส่ิงท่ีพวกเขาตองใชอยางตอเนื่อง และรูสึกคุมคาท่ีไดใช 

 6. เขาไดกับทุกวัฒนธรรม 

 เปนส่ิงสําคัญมากท่ีแอพพลิเคช่ันจะตองดึงดูดคนใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ยิ่งมีคน

เขาใจและใชมากเทาใด แอพพลิเคช่ันก็จะมีโอกาสไดรับความนิยมมากเทานั้น 

 7. กราฟฟคและเสียงประกอบที่ยอดเยี่ยม 

 แอพพลิเคช่ันช้ันยอดมักจะนาดู นาชม แอพพลิเคช่ันเหลานั้นมีกราฟฟคท่ีสวยงามชวน

มอง และเสียงประกอบคุณภาพสูง 

 8. เอื้อตอการกระจายและบอกตอ 

 การบอกตอเปนรูปแบบของการโฆษณาท่ียิ่งใหญ เม่ือผูคนตื่นเตนกับแอพพลิเคช่ัน

แลว พวกเขาก็จะแชรมันกับคนจํานวนมาก  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการท่ีไดศึกษาผลงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวามีผู

ศึกษาวิจัยท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (2554) ไดวิจัยเรื่องแนวโนมการใชโมบายแอพพลิเคช่ันโดย

แนวโนมการใชงาน Mobile Device อยางสมารทโฟนเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงไมกี่ปท่ี

ผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยี  ของตัว

เครื่องโทรศัพทจากคายผูผลิตโทรศัพท โดยเฉพาะการพัฒนาตอยอดแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ

เคล่ือนท่ีของบริษัทตางๆ ท่ีแขงขันกันเพ่ือชิงความเปนหนึ่งในตลาดดาน Mobile Application 

ซ่ึงการพัฒนาแอพพลิเคช่ันแบงเปนการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบ (Operation System) และ

แอพพลิเคช่ันซอฟตแวรท่ีตอบสนองการใชงานบนอุปกรณ และดวยแอพพลิเคช่ันท่ี เพ่ิมขึ้น

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหผูใชอุปกรณเคล่ือนท่ีมีแนวโนมใชโปรแกรมตางๆ เพ่ือ

ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ไดแก ทําธุรกรรมทางการเงิน เช่ือมตอและสืบคนขอมูล

บนเครือขายอินเทอรเน็ต ชมภาพยนตร ฟงเพลง หรือแมแตการเลนเกมส ซ่ึงมีท้ังออนไลน และ

ออฟไลน ดวยอัตราการขยายตัวดานการใชงานอุปกรณเคล่ือนท่ี ทําใหบริษัทช้ันนําดาน
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โทรศัพทมือถือหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ โดย

เช่ือวาจะมีอัตราการดาวนโหลดเพ่ือใชงานท่ีเติบโตอยางเห็นไดชัด 

 รศ.วงหทัย ตันชีวะวงศ (2552) ไดทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการใชโมบาย

แอพพลิเคช่ันบนสมารทโฟนและแท็บเล็ต” พบวาการใชสมารทโฟนและแท็บเล็ตไมสัมพันธ

กับสถานะภาพทางเศรษฐกิจของผูใช ถึงแมจะมียี่หอสมารทโฟนและแท็บเล็ตท่ีราคาถูกให

เลือกซ้ือใชงาน แตกลับนิยมใชเครื่องมือส่ือสารราคาแพงอยางแอปเปลและซัมซุงประเภท

แอพพลิเคช่ันท่ีนิยมใชคือ แอพพลิเคช่ันเพ่ือการส่ือสารในสังคมแบบออนไลน (Social 

networking / Social media) 

 สิริสุดา รอดทอง (2556) ไดทําวิจัยเรื่อง “ความตั้งใจในการดาวนโหลดโมบาย

แอพพลิเคช่ันของผูใช โทรศัพทเคล่ือนท่ีในกลุมสมารทโฟน”มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับ

ของปจจัย ความสัมพันธ และทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานการรับรูท่ีมีผลตอความตั้งใจใน

การดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ัน ตลอดจนทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลท่ีมี

ผลตอความตั้งใจในการดาวนโหลดโมบายแอพลิเคช่ัน ซ่ึงเปนงานวิจัยเชิงสํารวจโดยใช

แบบสอบถามกลุมตัวอยางเปนผูท่ีใชหรือเคยใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในกลุมสมารทโฟนและมี

ประสบการณการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ันจํานวน 400 คน พบวาปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอความตั้งใจในการดาวน

โหลดโมบายแอพพลิเคช่ันท่ีไมแตกตางกัน 

 ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2557) พบวาโมบายแอพพลิเคช่ันไทยถูกจัดอยูในประเภทรองรับ

รูปแบบการใช ชีวิต (Lifestyle) มากท่ีสุด โดยมีสัดสวนประมาณ 26.7% ของโมบาย

แอพพลิเคช่ันไทยท้ังหมด ขณะท่ีแอพพลิเคช่ันสําหรับความบันเทิง (Entertainment) และ

การศึกษา (Education) มีสัดสวนอยูท่ี 20.1% และ 19% ตามลําดับ โดยโมบายแอพพลิเคช่ันไทย

ในปจจุบัน มักถูกแจกจายใหดาวนโหลดฟรี หรือจําหนายในราคาเฉล่ียประมาณ 2.1 ดอลลาร

ตอแอพพลิเคช่ัน (ประมาณ 68 บาท) โดยมีสัดสวนการดาวนโหลดในรูปแบบฟรีมากถึง 81.5% 

ขณะท่ีการดาวนโหลดแบบชําระเงิน มีสัดสวนเพียง 18.5% จากจํานวนแอพพลิเคช่ันไทย

ท้ังหมด ซ่ึงแอพพลิเคช่ันท่ีอยูในรูปแบบการชําระเงินสวนใหญจะเปนแอพพลิเคช่ันท่ีมีรูปแบบ

เฉพาะ หรือมีฟงกช่ันพิเศษ อาทิ แอพพลิเคช่ันอานหนังสือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือเสริมสราง

ทักษะแกเด็กแบบออนไลน หรือแอพพลิเคช่ันสําหรับการแปลภาษา เปนตน โดยมีสัดสวนสูง

ถึง 29.9% ของโมบายแอพพลิเคช่ันไทยท่ีอยูในรูปแบบการชําระเงินท้ังหมด 
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วิธีดําเนินงานวิจัย 

จํานวนประชากรและการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีเคยมีประสบการณดาวนโหลดโม

บายแอพพลิเคช่ันท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเปนแบบสอบถามดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เปนคนท่ีอาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับรายได 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา สถานท่ี และการสงเสริมการขาย ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณ

คา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยท่ีสุด 

 สวน ท่ี  3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัด สินใจ  ซ่ึง เปนแบบสอบถามซ่ึง เปน

แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับโดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 1 

นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 400 ชุดพบวาผูตอบ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.6 และ

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 38.4 สวนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 75 ประกอบ

อาชีพเปนพนักงานเอกชน/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 63.3 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 18,000 บาทขึ้นไป 

คิดเปนรอยละ 41.8 และมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 84.3 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) จากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุด

เทากับ 2.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.49 ละสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานม่ีคาเทากับ 1.28 ราคามีคาสูงสุด

เทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00  คาเฉล่ียเทากับ 7.80 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.52 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 1.20 คาเฉล่ีย

เทากับ 7.09 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.52  การสงเสริมการตลาด(Promotion) มีคาสูงสุด
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เทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.20 คาเฉล่ียเทากับ 7.41และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.37 

 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ันของผูบริโภค

ในกรุ งเทพมหานคร พบว าการตัด สินใจ เลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเค ช่ันใน

กรุงเทพมหานครมีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.17 มีคาเฉล่ียเทากับ 7.26 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.39 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ 

(4) ระดับการศึกษา (5) เปนคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (6) ระดับรายไดเฉล่ียตอ

เดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ันท่ีแตกตางกัน โดยใช

สถิติวิเคราะหคา t-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา 

F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) สําหรับตัวแปรชนิด

อ่ืนๆสรุปไดดังนี้ 

 จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ 

(3)อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) เปนคนท่ีอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (6) ระดับรายได

เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ันจึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานดังกลาว 

 สมมติฐานท่ี 2 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing mix 

หรือ 4P’s) ปจจัยสวนประสมการตลาดพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคช่ันในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.50 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.83 โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการขายดานสถานท่ี และ ดานราคา 

ตามลําดับหลายดาน พบวาดานผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดสูงสุดในคุณสมบัติของ

สินคาเปนไปตามสมมติฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีอยูในแตละภาคของประเทศไทย

ดวย เพ่ือใหทราบผลการวิจัยท่ีมีขอบเขตกวางยิ่งขึ้น 
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ปจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศกึษาระดับชั้นปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

ALCOHOL BEVERAGE CONSUMPTION FACTOR OF BACHELOR STUDENTS 

IN RANGSIT UNIVERSITY 

ณรงคเดช  กุลเกียรติชัย*   โชคชัย  วงษชาลี*  

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

 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของลักษณะทาง

ประชากรศาสตรท่ีสงผลตอปจจัยการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับช้ัน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีแตกตางกัน (2) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการ

ส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับช้ัน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยาง 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง ใชการสุมแบบ

ลําดับช้ัน (Homogeneous) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลเชิง

พรรณนา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุดต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ

สมมติฐานโดยใชโดยใชสถิติเชิงอนุมานหาคา T – test คา F – test แบบการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One way Anova) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.80 

และเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.30 สวนใหญอยูระดับช้ันปการศึกษาท่ี 1 คิดเปนรอยละ 31.50 

สวนในแตละคณะมีจํานวนการสุมประชากรตัวอยางเทาๆกัน จากเพราะเปนการสุมประชากร

ตัวอยางแบบลําดับช้ัน (Homogeneous) สวนใหญ มีรายไดในชวง 10,000 – 15,000 บาท ซ่ึงคิด

เปนรอยละ 53.00 สวนใหญพักอาศัยอยูหอ คิดเปนรอยละ 70.00 และในการพักอาศัยนั้น สวน

ใหญมักอาศัยอยูคนเดียว ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38.50 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณาพบวา ลักษณะของประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

ระดับช้ันปการศึกษา กลุมคณะ รายได และ ท่ีพักอาศัยท่ีแตกตางกัน สงตอปจจัยการบริโภค

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษา สวนบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอ

ปจจัยการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษา 

 การรับรูการส่ือสารทางตลาดมีความสัมพันธตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล กลาวคือ การส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดวยโฆษณาและการสงเสริมการ

ขาย มีผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

คําสําคัญ : การบริโภค, เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

ABSTRACT 

 This research has objective to study (1) Different demography affect to alcohol 

beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit University which have 

difference. (2) Relation between IMC (Ads, Promotion) and alcohol beverage consumption 

factor of bachelor students in Rangsit University. From the sample (Homogeneous) size 400 

students who are Rangsit university students study in bachelor and data consist of percentage, 

mean, standard deviation, T-test, F-test and MRA. Research result were as follow : 

 The result of study showed that the majority of students who drink alcohol are 

female at 54.80 percent. Many students study in year 1 at 31.50 percent. Amount of sample in 

each major are not different (Homogeneous) at 20.00 percent every major. Period of Monthly 

income is period about 10,000 – 15,000 baht at 53.00 percent. Many dwelling is dome at 

10.00 percent and mostly, they live alone at 38.50 percent 

 The result of research, Hypothesis (1) Different demography who include sex, level 

of education, group of major, monthly income and dwelling without people who you live 

with have effect to alcohol beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit 

University that have difference. Difference of people who you live with are factor which have 

no effect to beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit University which 

have difference. Hypothesis (2) IMC which include Advertising and Promotion relate to 

alcohol beverage consumption factor. Advertising and Promotion can affect to alcohol 

beverage consumption factor of bachelor students in Rangsit University. 
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บทนํา 

 การบริโภคสุราเกิดขึ้นในสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนานมากกวาศตวรรษ และใน

ภายหลังพบวาการบริโภคสุรานั้น เปนสาเหตุสําคัญของปญหาสุขภาพในลําดับตนๆ ก็วาได 

(นวลนอย ตรีรัตน, 2557 : 8) และจากรายงานสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในป 2554 พบวาคน

ไทยตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป เปนนักดื่มในปจจุบัน หรือ ผูท่ีดื่มแอลกอฮอลใน 12 เดือน มีจํานวน 

16,992,017 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5 ของ ประชากรผูใหญ สําหรับผูท่ีไมเคยดื่มแอลกอฮอล

เลยมีจํานวน 32,189,553 คน ซ่ึงคิดเปน รอยละ 59.70 ของผูท่ีไมดื่ม และไมเคยดื่มเลยในชีวิต 

และ อีกสวนหนึ่ง คิดเปนจํานวน  4,714,885 คน หรือ คิดเปนรอยละ 8.70 ของ ผูท่ีเคยดื่มแต

ไมไดดื่มในชวง 12 เดือนท่ีผานมา (ทักษพล ธรรมรังสี, 2556 : 2) 

 จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยคาดวาการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นนาจะเปนของ

ท่ีอยูคูคนไทยมาแตชานาน และในปจจุบันก็ยังมีการบริโภคท่ีสูงขึ้น แลวนาจะมีแนวโนมท่ีจะ

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆป จึงทําใหผูวิจัยนั้นเกิดขอสงสัย และตองการทราบถึงเหตุผลของ

ผูบริโภค วาเพราะอะไรถึง บริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอปจจัยการ

บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิตท่ี

แตกตางกัน 

 2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอปจจัย

ในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิต 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา คณะ รายได ท่ีพัก 

บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ี

แตกตางกัน 

 2. การรับรูการส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดวยโฆษณา การสงเสริมการขาย มี

ความสัมพันธตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี : การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับช้ันปริญญาตรี จํานวน 400 คน 
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 2. ขอบเขตดานเนื้อหา :  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในการบริโภค

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 3. ขอบเขตดานเวลา : ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางตั้งแตวันท่ี 15 - 20 

เมษายน 2558 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม                 

                                                                                                                                      

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอปจจัยการ

บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลตอปจจัย

ในการดื่มเครื่องดื่มท่ีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับช้ัน ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิต 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเคยมี

ประสบการณในการดื่มสุรา 

 2. ระดับช้ันปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาท่ียังอยูในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท้ังหมด 

ลักษณะประชากรศาสตร 

- เพศ 

- ระดับการศึกษา 

- คณะ 

- รายได 

- ท่ีพัก 

- บุคคลท่ีอาศัยอยูดวย 

 

ปจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล 

ของนักศกึษาระดบัชั้น

ปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

- การเขาสังคม 

 

การรับรูการส่ือสารทางการตลาด IMC 

- โฆษณา 

- การสงเสริมการขาย 
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 3. การส่ือสารทางการตลาด หมายถึง การส่ือความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ

สรางการรับรู สรางความเขาใจ และสรางการยอมรับระหวางธุรกิจกับผูบริโภค โดยมุงหวังให

เกิดผลสําคัญคือชวยกระตุนการขาย (Sale) และสรางความจงรักภักดีตอลูกคา (Customer 

Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาดจึงประกอบดวยสวนสําคัญคือ การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง หรือ IMC 

4. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง เครื่องมือสวนหนึ่งท่ีใชในการส่ือสารการตลาด

โดย ใชส่ือกลางท่ีไมใชตัวบุคคล เปนการส่ือสารมวลชนท่ีเขาถึงผูบริโภคดวยระยะเวลา

อันรวดเร็วทําให บุคคลจํานวนมากไดรับรูและเปนการจูงใจกลุมผูบริโภคใหเกิดความตองการ

ในสินคาและบริการได  

 5. สวนผสมทางการตลาด (Marketing.Mix).เปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด 

ซ่ึงสวนผสมทางการตลาดเปนปจจัยภายในท่ีสามารถควบคุมได อีกท้ังยังเปนเครื่องมือ ทาง

การตลาดในการสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ทําใหลูกคากลุมเปาหมายเกิด

ความพึงพอใจ 

 6. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารระหวางผูขายกับผูซ้ือเพ่ือ

แจงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ใหผูบริโภคไดรูและกระตุน ใหเกิดการสินใจซ้ือ

สินคาเร็วขึ้น เชน บริษัทโนเกียโฆษณาลดราคา 10% สําหรับโทรศัพทมือถือทุกรุนในชวง

เทศกาลปใหม เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคสนใจและเกิดความอยากไดเครื่องมือท่ีใชในการสงเสรมิ

การตลาด เรียกวา สวนผสมการสงเสริมการตลาด 

 7.พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นตาม

สภาพการณ ของสังคม (เม่ือมีบุคคลอ่ืนๆ มาอยูรวมกัน ตางก็เกี่ยวของกันและมีปฏิกิริยา

โตตอบทางสังคมแกกัน) พฤติกรรมทางสังคมนี้ อาจแยกยอยๆ ออกไปไดหลายอยาง เชน 

เกี่ยวกับการเม่ือ เราพูดกับเพ่ือน พูดกับลูก พูดกับภรรยา พูดกับผูบังคับบัญชา พูดกับคนใช พูด

กับผูใหญ อาจารย เรายอมใชคําพูดไมเหมือนกัน 

 8. การเขาสังคม หมายถึง สวนหนึง่ของพฤติกรรมทางสังคม ซ่ึงพฤติกรรมอันเปนสวน

ของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีเราพบและคบหาอยูทุกๆ วัน ครอบงําอยูเปนอันมาก 

และในลักษณะเดียวกัน ตัวเราเองก็มีอิทธิพลครอบงํา 

 9. เครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง เครื่องดื่มของเหลวทุกชนิดท่ีมีสวนผสมของ

แอลกอฮอล และสามารถ สรางความมึนเมาใหแกผูดื่มได ตัวอยาเชน สุราขาว เบียร ไวทแดง 

เปนตน โดยไมนับ สารเสพติด 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

 1. พฤติกรรมทางสังคม 

 2. มารยาททางสังคม  

 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสวนผสมทางการตลาด 

 4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด 

 5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)  

 เราแยกพฤติกรรมของคนออกไปไดสองอยางคือ พฤติกรรมอันเปนสวนของตนเอง 

และพฤติกรรมอันเกี่ยวกับสังคม (สุชา จันทรเอม, 2520)  

 พฤติกรรมอันเปนสวนของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีเราพบและคบอยูทุกๆ 

วัน ครอบงําอยูเปนอันมาก และในลักษณะเดียวกัน ตัวเราเองก็มีอิทธิพลครอบงํา 

 พฤติกรรมของผู อ่ืนดวย เชน พฤติกรรมของนิสิตคนหนึ่งยอมไดรับอิทธิพลจาก

พฤติกรรมของ อาจารยและเพ่ือนนิสิตดวยกันในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของนิสิตคนใดคน

หนึ่งก็มีอิทธิพลครอบงํานิสิตคนอ่ืนท่ีคบหาสมาคมกับเขา นั่นคือตางคนตางก็มีอิทธิพลซ่ึงกัน

และกันแลวแตวาพฤติกรรมของฝาย ใดจะมีอํานาจมากกวากัน 

 พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นตามสภาพการณของ

สังคม (เม่ือมีบุคคลรวมกัน ตางก็เกี่ยวของกันและมีปฏิกิริยาโตตอบทางสังคมแกกัน) 

พฤติกรรมทางสังคมนี้ อาจแยกยอยๆ ออกไปไดหลายอยาง เชน เกี่ยวกับการเม่ือ เราพูดกับ

เพ่ือน พูดกับลูก พูด กับภรรยา พูดกับผูบังคับบัญชา พูดกับคนใช พูดกับผูใหญ อาจารย เรายอม

ใชคําพูดไมเหมือนกัน  

 การวางตัวตอบุคคลท่ีกลาวมาขางตนก็ไมเหมือนกัน ถาใครไปพูดกับผูบังคับบัญชา

เหมือนพูด กับเพ่ือน แลวคนนั้นเห็นท่ีจะเจริญยาก  

 อีกประการหนึ่ง สังคมเองก็ยอมมีพฤติกรรมโดยเฉพาะของสังคม คือ หมายความวา 

ในหมูคนพวก หนึ่งๆ ยอมมีพฤติกรรมอันเปนสวนรวมของคนหมูนั้นหรือพวกนั้น เชน ใน 

ทหาร ตํารวจ ในหมูพระสงฆ ใน หมูนักกฎหมาย หรือ หมูคนจีน หมูคนอังกฤษ ฯลฯ ก็จะมี 

พฤติกรรมโดยเฉพาะของหมูนั้น ตัวอยางเชน การแสดงความเคารพ หรือการทักทาย เปนตน  

 พฤติกรรมทางสังคม เปนการแสดงปฏิกิริยาตอกันระหวางส่ิงแวดลอมทางสังคม (ซ่ึง

ประกอบดวยความ เกี่ยวของกันระหวางบุคคลตอบุคคล หรือกลุมคนตอกลุมคน) ท่ีมีตอ
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ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ สถาบัน ภาษา ศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ และ เทคโนโลยี

ตางๆ บรรดาส่ิงเหลา นี้ยอมมีอิทธิพลตอการกระทํา หรือปฏิกิริยาของบุคคลนั้นๆ นั่นคือบุคคล

จะทําอะไรตามใจชอบไมได จะตองปรับปรุงบุคลิกภาพของตน หรือ ทําอะไรใหคลอยไปตาม

แนวทางท่ีสังคมนั้นๆ ยอมรับนับถือ  

 ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย จะตองพิจารณาถึงสภาวะของสังคม และ 

อิทธิพลของสังคมท่ีมาหลอหลอมพฤติกรรมของบุคคลแตละคนดวย  

2. มารยาททางสังคม  

 มารยาทเปนคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ไดแก การสัมมาคารวะ ความสุภาพ ออน

นอม ความมี วินัย และพฤติกรรมตางๆ ท่ีปรากฏแกสายตาของผูอ่ืนนักธุรกิจท่ีดีนอกจากจะมี

ความสามารถ ในเชิงธุรกิจแลว ยังตองรูจักรักษากิริยามารยาท และจะตองรูจักการสมาคมกับ

ผูอ่ืน จึงจะเปนบุคคลท่ีมีเสนห เพ่ิมความสนใจใหกับผูพบเห็นจึงนับไดวาเขาผูนั้นเปนนักธุรกิจ

ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในชีวิตประจําวัน (การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality 

Development) 

ความหมายของมารยาท  

 มารยาท หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ หรือการแสดงวาจา ภาษา ทาทาง และ

พฤติกรรมตางๆ ออกมาใหปรากฏแกสายตาของผูอ่ืนคนท่ัวๆ ไปจะมีมารยาทดีมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับการฝกอบรม ของแตละ ครอบครัว บุคลิกภาพของแตละคนจะบอกใหรูวาคนคนนั้นมี

ความสุภาพออนนอม มีสัมมาคารวะ และมีระเบียบวินัยเพียงใด (การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสวนผสมทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 35-36) สวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจ

แกกลุมเปาหมายซ่ึง ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดไวดังนี ้

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของ

ลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง

ประกอบดวย สินคาบริการความคิด สถานท่ี องคการบริหารบุคคล ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชนมีมูลคาในสายตาของลูกคาจึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงินราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิด

มาถัดจากผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้นถาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นกล

ยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
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  2.1 คุณคาท่ีรับรู (Product Value) ในสายตาของผูบริโภคซ่ึงตองพิจารณาวา

ผูบริโภคยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑท่ีวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

  2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 

  2.3 การแขงขันของคูแขงในท่ีมีอยูในตลาด 

  2.4 ปจจัยอ่ืนๆ 

 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบัน

และกิจกรรมใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาดสถาบันท่ีนํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคา

ประกอบดวย 

การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายซ่ึงประกอบดวย 2 

สวนดังนี้ 

  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางท่ี

ผลิตภัณฑและกรรมสิทธ์ิถูกเปล่ียนมือไปยังตลาดในระบบชองทางการจัดจําหนายจึง

ประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

  3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชชองทาง

อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคา จึงประกอบดวยงานท่ีสําคัญดังนี้ 

   3.2.1. การขนสง (Transportation) 

   3.2.2. การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินค า 

(Warehousing) 

   3.2.3 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory management) 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวของระหวางผูขายกับ

ผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสาร อาจใชพนักงานทําการขาย 

(Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (No Personal Selling) เครื่องมือในการ

ติดตอส่ือสารหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาด 

Kotler (2003) เขียนวาสวนประสมการสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การขายโดย

บุคคลการประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง 

 1. การโฆษณา 
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 การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการจายเงินของการส่ือสารท่ีไมใชบุคคลเกี่ยวกับสินคา 

บริการ องคการโดยระบุผูสนับสนุน การจายเงิน คือ การจายเงินซ้ือพ้ืนท่ีการโฆษณา 

นอกจากนั้นการโฆษณายังรวมถึงส่ือมวลชน (Mass Media) เชน โทรทัศน วิทยุ ซ่ึงถือเปนกา

รสส่ือสารโดยไมใชบุคคล และไมสามารถรับการโตตอบ หรือ ตอบสนองโดยทันทีทันใด 

 2. การขายโดยบุคคล 

 เปนการส่ือสารระหวางผูขายกับผูซ้ือแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) มี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคความชอบสินคา ความเช่ือม่ันในสินคา และซ้ือสินคา 

 3. การประชาสัมพันธ 

 เปนการสรางความสัมพันธระหวางองคการกับกลุมสารธารณชน หรือชุมชน การ

ประชาสัมพันธเปนการสรางภาพพจนขององคการ (Corporate Image) ซ่ึงเปนจุดมุงหมายระยะ

ยาว 

 4. การสงเสริมการขาย 

 เปนการกระตุนยอดขายภายใน 1 สัปดาห ถาทําบอยๆ จะทําใหเสียภาพพจนของสินคา

และบริษัทได การสงเสริมการขาย ไดแก การลด แลก แจก แถม หรือ ชิงโชค เปนตน การ

สงเสริมการขายมีจุดมุงหมายระยะส้ันๆ 

 5. การตลาดทางตรง 

 ใชการติดตอส่ือสารถึงลูกคาโดยตรง เพ่ือสรางการตอบสนองจากลูกคา เชน การส่ังซ้ือ

สินคา การขอขอมูลเพ่ิมเติม การเยี่ยมรานคา เปนตน รูปแบบของการตลาดทางตรง รวมถึง การ

ขายแบบเผชิญหนา ไปรษณีย (Direct Mail) Catalog โทรศัพท โฆษณาใหลูกคาตอบสนอง

ทันที โดยผานทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ การตลาดออนไลน เปนตน 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นิรัติยา ใจเสียง และคณะ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึกษาสวนใหญดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล (รอยละ 62.80) ซ่ึงนักศึกษาท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลสวนใหญดื่มเปนบาง

โอกาส (รอยละ 85.50) รองลงมาคือดื่มเฉพาะวันหยุด (รอยละ 9.70) นักศึกษาท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลสวนใหญดื่มสุราผสม (รอยละ 49.90) รองลงมาคือดื่มสุรา (รอยละ 41.20) โดย

นักศึกษาท่ีดื่มสุราจะดื่มประมาณ 7 แกวตอครั้ง และนักศึกษาท่ีดื่มสุราผสมจะดื่มประมาณ 7 

แกวตอครั้ง ซ่ึงนักศึกษาท่ีดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเสียคาใชจายในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลแตละครั้งเฉล่ียคนละ 218 บาท 

 นภาภรณ เตงแกว (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุรา เบียร และบุหรี่ของ

นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวานักศึกษาท่ีดื่มสุรามากท่ีสุดคือกลุมคณะวิทยาศาสตร



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1051 

 

และเทคโนโลยี (รอยละ 80.00) รองลงมาคือกลุมคณะสังคมและมนุษยวิทยา และเหตุผลท่ีทํา

ใหนักศึกษาไมดื่มเพราะทําลายสุขภาพ (รอยละ 56.50) และทําใหส้ินเปลือง (รอยละ 43.50) 

และความถ่ีในการดื่มนาน ๆ ครั้งตอเดือน (รอยละ 80.50) และรองลงมาคือสัปดาหละ 1-2 ครั้ง 

(รอยละ 15.60) ซ่ึงความถ่ีของท้ังสามคณะไมแตกตางกันนัก ซ่ึงอาจมาจากรายไดท่ีไมมากนัก 

และโอกาสในการดื่มเพ่ือความสนุกสนาน (รอยละ 52.00) รองลงมาคือการดื่มเม่ือไปเท่ียว

กลางคืน (รอยละ 36.3) นอยท่ีสุดคือ  11 การดื่มหลังจากสอบเสร็จ (รอยละ 11.70) ซ่ึงท้ังสาม

กลุมมีโอกาสในการดื่มเม่ือเท่ียวกลางคืนในดิสโกเธค (รอยละ 42.90) รองลงมาคือดื่มใน

รานอาหาร (รอยละ 28.60) และดื่มในหอพัก (รอยละ 25.90)  และในการดื่มสุรานิยมดื่มสินคา

ในประเทศมากกวาเนื่องจากมีราคาท่ีถูกกวา (รอยละ 71.40) และนิยมดื่มสุราตางประเทศดวย

รสนิยมท่ีดีกวาและรสชาติดีกวาแมจะมีราคาแพงกวา (รอยละ 61.90) 

 สุทธิรักษ ไชยรักษ (2551) พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี โดยกลาววา นักศึกษาสวนใหญนิยมดื่มมากสุด เบียร คิดเปนรอย 27.90 นิยมกินท่ีผับ 

คิดเปนรอย 31.30 อายุอยูในชวงช่ืนชอบดื่มมากท่ีสุดระหวาง 16-18  ป คิดเปนรอยละ 31.00 

นิยมดื่มสุรากับเพ่ือน คิดเปนรอยละ 65.70 มักดื่มในงานเทศกาลสังสรรครื่นเริงตาง ๆคิดเปน

รอยละ 47.70 เหตุผลในการดื่มสุราสวนใหญคือ เพ่ือเขาสังคม คิดเปนรอยละ 16.90 ความถ่ีใน

การดื่ม 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.80 และความช่ืนชอบในรสชาตินักศึกษาสวนใหญ

นั้นรูสึกเฉยๆเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 33.50  

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษา

ระดับช้ันปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 คน โดยการเก็บลําดับช้ัน 

(Homogeneous)  แบงเปน 5 กลุมคณะใหญ วิทยาศาสตร – สุขภาพ ,วิศวกรรมศาสตร – 

เทคโนโลยี, มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร, เศรษฐกิจ – ธุรกิจ, ศิลปะ – การออกแบบ 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงโครงสราง

ของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน  

 1. สวนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ, ช้ันปการศึกษา, กลุมคณะ, รายได, ท่ี

พักอาศัย, บุคคลท่ีอาศัยอยู ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปน Multiple Choice วิเคราะห

จํานวนรอยละ 

 2. สวนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงประกอบดวย, 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีชอบดื่ม, ความถ่ีในการดื่ม,  วันในการดื่ม, ชวงเวลาในการ
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ดื่ม, สถานท่ีท่ีชอบดื่ม, คาใชจายเฉล่ียในการดื่ม  และก็สวนยอยในเรื่องของความชอบสวน

บุคคลในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ประกอบดวย ความชอบในรสชาติของ

แอลกอฮอล, แอลกอฮอลมีสวนในการสรางบรรยายกาศ แอลกอฮอลมีสวนในการลด

ความเครียด, แอลกอฮอลมีสวนในการเพ่ิมความกลาและแอลกอฮอลมีสวนในเรื่องความกลา 

ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Multiple Choice และ Check List วิเคราะหจํานวนรอยละ 

  3. สวนแบบตารางประเมินการรับรูการส่ือสารทางการตลาดท่ีสงผลตอปจจัยในการ

บริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา

ระดับ 10 โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 1 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 10 ท่ีคามากท่ีสุด ซ่ึงเปน

แบบสอบถามมีลักษณะเปน scale 

  4. สวนแบบตารางประเมินปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงเปน

แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาระดับ 10 โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 1 

นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 10 ท่ีคามากท่ีสุด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน scale 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400   คน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ 

54.80 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.30 สวนใหญอยูระดับช้ันปการศึกษาท่ี 1 คิดเปนรอยละ 

31.50 สวนในแตละคณะมีจํานวนการสุมประชากรตัวอยางเทาๆกัน เพราะเปนการสุม

ประชากรตัวอยางแบบลําดับช้ัน (Homogeneous) โดยคิดเปนรอยละ 20.00 สวนใหญ มีรายได

ในชวง 10,000 – 15,000 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 53.00 สวนใหญพักอาศัยอยูหอ คิดเปนรอยละ 

70.00 และในการพักอาศัยนั้น สวนใหญมักอาศัยอยูคนเดียว ซ่ึงคิดเปนรอยละ 38.50 

 2. ผลการวิเคราะหสถานการณในการดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 

 พบวา นักศึกษาเลือกดื่มเบียรมากท่ีสุดโดยคิดเปนรอยละ 75.00  โดยชวงวัน เวลาและ

ความถ่ีในการดื่มนั้น ไมแนนอน โดยคิดเปนรอยละ 61.50, 52.00 และ 64.00 ตามลําดับ 

สถานท่ีสวนใหญท่ีดื่ม Pub and Restaurant โดยคิดเปนรอยละ 72.00 คาใชจายเฉล่ียตอครั้ง 301-

500   บาท โดยคิดเปนรอยละ 48.00 นักศึกษาสวนใหญ รูสึกเฉยกับรสชาติเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 52.00 ในเรื่องของการสรางบรรยากาศมีสวนบางเล็กนอย คิดเปน

รอยละ 59.50 ลดความเครียดมีสวนบางเล็กนอย คิดเปนรอยละ 63.50 เพ่ิมความกลามีสวนบาง

เล็กนอย คิดเปนรอยละ 46.50 และสุขภาพก็มีสวนบางเล็กนอย โดยคิดเปนรอยละ 54.00 
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 3. ผลการวิเคราะหสวนแบบตรารางประเมินการรับรูการส่ือทางการตลาดที่สงผลตอ

ปจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล  

 จากผลการวิเคราะหแบบตารางการรับรูการส่ือสารทางการตลาดจากแบบสอบถาม

จํานวน 400 ชุด พบวา โฆษณามีคาสูงสุดเทากับ 10 คาต่ําสุดเทากับ 0 คาเฉล่ียเทากับ 5.87 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.02 ในสวนของ การสงเสริมการตลาดพบวามีคาสูงสุดเทากับ 

10 คาต่ําสุดเทากับ 0 คาเฉล่ียเทากับ 8.18 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.75 

 4. ผลการวิเคราะหแบบตารางประเมินปจจัยในการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 

 จากผลการวิเคราะหแบบตารางประเมินปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

พบวาการเขาสังคมมีคามากท่ีสุด 10 นอยสุดอยูท่ี 0 มีคาเฉล่ียเทากับ 7.72 และมีสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.79 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่   1 การวิเคราะหปจจัยลักษณะประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ 

ระดับช้ันการศึกษา คณะ รายได ท่ีพักอาศัย บุคคลท่ีอาศัยอยูดวย ท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัย

ในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test ในกรณีตัว

แปรอิสระ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way Anova) 

 การวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน โดยมีความแตกตางกันในดานเพศ ระดับช้ันการศึกษา 

คณะ รายได ท่ีพักอาศัย สวนบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยไมมีความแตกตางทางสถิติ กลาวคือ 

 เพศท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โดยเพศชายแตกตาง

จากเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญ  

 ระดับช้ันการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

โดย ช้ันป 1 แตกตางจากช้ันป 3, 4 และสูงกวาช้ันป 4 อยางมีนัยสําคัญ และ ช้ันป 2 แตกตาง

จากช้ันป 3 , 4  และสูงกวาช้ันป 4 อยางมีนัยสําคัญ  

 กลุมคณะท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โดย 

กลุมคณะ วิทยาศาสตร – สุขภาพ แตกตางจาก กลุมคณะ วิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี อยางมี

นัยสําคัญ และ กลุมคณะ วิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี แตกตางจาก มนุษยศาสตร – 

สังคมศาสตร และ ศิลปะ – การออกแบบ อยางมีนัยสําคัญ 

 รายไดท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โดย รายได

ต่ํากวา 10,000 บาท มีความแตกตางจาก 10,000 – 15,000  บาท อยางมีนัยสําคัญ  

ท่ีพักอาศัยแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล บาน แตกตางจาก

คอนโด อยางมีนัยสําคัญ และคอนโด แตกตางจาก หอ อยางมีนัยสําคัญ  
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 สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหการรับรูการส่ือสารทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย โฆษณา 

และ การสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)  

 

มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยการรับรูการส่ือสารทาง

การตลาดท้ัง 2 ตัวมาเขียนเปน สมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับปจจัยในการดื่มเครื่องดื่ม

ท่ีมีแอลกอฮอล เขียนสมการพยากรณไดดังนี้     

 Y = 3.838 + 0.115 (โฆษณา) + 0.393 (การสงเสริมการตลาด)  

 ท้ังโฆษณาและการสงเสริมทางการตลาด เปนไปตามสมมติฐานท่ีกลาวไววา   การรับรู

การส่ือสารทางการตลาดมีความสัมพันธตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

หมายความวา โฆษณาและการรับรูการส่ือสารทางการตลาด มีสวนสงผลตอปจจัยการบริโภค

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับช้ัน

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรท่ีประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา คณะ 

รายได ท่ีพัก บุคคลท่ีอาศัยอยูดวยท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณาพบวา ลักษณะของประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

ระดับช้ันปการศึกษา กลุมคณะ รายได และ ท่ีพักอาศัยท่ีแตกตางกัน สงตอปจจัยการบริโภค

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษา สวนบุคคลท่ีอาศัยอยูดวยท่ีแตกตางกันไมสงผลตอปจจัย

การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของนักศึกษา  

 โดยนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต มีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา

นักศึกษาชาย สวนใหญอยูในชวงระดับช้ันการศึกษา ช้ันป 1 มีในทุกๆ กลุมคณะเทากัน มี

รายไดอยูในชวง 10,000 – 15,000 บาท อาศัยอยูในหอพักเปนสวนใหญ และมักอาศัยอยูคน

Standardized Coefficients

B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.838 0.404 9.500 0.000

โฆณษา 0.115 0.042 0.129 2.717 0.007

สงเสริมการขาย 0.393 0.049 0.383 8.060 0.000

Unstandardized  Coefficients
model t Sig.

a. Dependent Varible : การเขาสังคม
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เดียว โดยเลือกดื่มเบียรมากท่ีสุด ชวงวัน เวลาและความถ่ีในการดื่มนั้นไมแนนอน สวนใหญดื่ม

ท่ี Pub and Restaurant ซ่ึงมีการใชจายครั้งละประมาณ 301-500 บาท รูสึกเฉยกับรสชาติ

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การสรางบรรยากาศมีสวนบางเล็กนอย การดื่มเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอลมีสวนชวยลดความเครียดบางเล็กนอย เพ่ิมความกลาบางเล็กนอย และสงผลตอ

สุขภาพบางเล็กนอย 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรูการส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดวยโฆษณาและการ

สงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เม่ือพิจารณาพบวา 

การรับรูการส่ือสารทางการตลาดท่ีประกอบไปดวยโฆษณาและการสงเสริมการขาย มี

ความสัมพันธตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล กลาวคือ การโฆษณาและการ

สงเสริมการขายมีผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ของนักศึกษามหาลัยรังสิต ยิ่ง

มีการทําโฆษณาและการสงเสริมการตลาดมากเพียงใดก็จะสามารถสงผลตอปจจัยในการ

บริโภคไดมากขึ้นเทานั้น  

 งานวิจัยนี้ มีผลสอดคลองในดานสถานการณการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลกับ

งานวิจัยของทาง สุทธิรักษ ไชยรักษ (2551) พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี โดยกลาววานักศึกษาสวนใหญนิยมดื่มมากสุด เบียร คิดเปนรอย 27.90 โดย

นักศึกษารังสิตนิยมดื่มเบียรเปนสวนใหญ คิดเปนรอย 75.00 นิยมกินท่ีผับ คิดเปนรอย 31.30 

โดยมีความคลายคลึงกัน กับนักศึกษารังสิต ท่ีนิยมดื่มท่ี Pub and Restaurant ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

72.00  อายุอยูในชวงช่ืนชอบดื่มมากท่ีสุดระหวาง 16-18  ป ซ่ึงเปนท่ีชวงประมาณได ใน

ระดับช้ันปการศึกษาท่ี 1 คิดเปนรอยละ 31.00 โดยนักศึกษารังสิตท่ีช่ืนชอบดื่มสวนใหญ อยู

ระดับช้ันปการศึกษาท่ี 1 คิดเปนรอยละ 31.50 และความช่ืนชอบในรสชาตินักศึกษาสวนใหญ

นั้นรูสึกเฉยๆเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 33.50 โดยนักศึกษารังสิตมีความช่ืนชอบในรสชาติ 

เฉยๆ ในรสชาติเชนกัน คิดเปนรอยละ 52.00 

 และมีความขัดแยงกับงานวิจัยของ นภาภรณ แตงแกว (2534) ไดศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคสุรา เบียร และบุหรี่ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา สาเหตุผลท่ีทําให

นักศึกษาไมดื่มสุราเพราะทําลายสุขภาพ รอยละ 56.50 มีความขัดแยงกันตรงในเรื่องของ

สุขภาพ เพราะในงานวิจัยนี้นักศึกษาสวนใหญท่ีดื่มเครื่องท่ีมีแอลกอฮอลเช่ือวามีสวนชวยเรื่อง

สุขภาพนิดหนอย แมงานวิจัยจะมีหัวขอตางกันแตสามารถนําผลมาแยงกันได ไมดื่มเพราะทํา

รายสุขภาพ กับ ดื่มเพราะมีสวนชวยในสุขภาพ 

ขอเสนอแนะ 

 1. กลุมตัวอยางไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในบางครั้ง เนื่องจาก

แบบสอบถามมีความยาวเกินไป จึงทําใหเสียเวลาในการเก็บแบบสอบถามเพ่ิม  
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 2. การเก็บสอบถามแมจะมีสุมตัวอยางแบบละดับช้ันแลว (Homogeneous) โดยการ

แบงเปนหากลุมคณะ แตในแตละกลุมคณะแบบสอบถามไมคอยมีความกระจายตัวเทาท่ีควร 

จะไปอยูตามแตคณะใดคณะหนึ่งในกลุมคณะเปนสวนมาก เพราะเนื่องดวยเวลาเรียนและเลิก

เรียนของแตละคณะไมเทากัน บวกกับเวลาท่ีจํากัด ทําใหการเก็บแบบสอบถามใหได

หลากหลายคณะนั้นทําไดคอนขางอยาก เชน กลุมคณะ มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร ก็จะไป

หนักท่ีแบบสอบถามนิเทศศาสตรเปนสวนใหญ เปนตน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรนําขอมูลเกี่ยวกับทฤษฏีหรืองานวิจัยในแงของปจจัยภายนอกภายในท่ีเกี่ยวตัว

บุคคลใหมากขึ้น เชน ทัศนคติ การเขาสังคม วัฒนธรรม เปนตน เพ่ือใหงานวิจัยออกมาสมบูรณ 

สามารถนําไปใชประโยชนและพัฒนาตอไปได 

 2. ควรลดประมาณขอมูลในแบบสอบถามหรือทําใหขอมูลกระชับ เพ่ือความสะดวก

และความรวดเร็วในการเก็บแบบสอบถาม เพ่ือทําใหผูตอบแบบสอบถามไมเกิดความเบ่ือหนาย

ในการทําแบบสอบถามท่ียาวเกินไป 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMER MOISTURIZER 

FOR THE FACE IN BANGKOK 

วสานารี  ชากระโทก*   พัชรี  กุฎีรัตน*  

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

 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตาง

ส งผลต อการ ตัด สินใ จ เ ลือ ก ซ้ือครี มบํารุ ง ผิว สํ าหรับผิ วหน า หน าขอ งผูบริ โภคใ น

กรุงเทพมหานคร (2) และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจซ้ือซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยาง 400 คนจาก และ ใชการสุมตัวอยาง ใชการสุม

แบบละดับช้ัน  (Homogeneous) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะห

ขอมูลเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุดต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยใชโดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา T – test คา F – test แบบการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400  ชุด

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ61.6 

และเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.4 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปน รอยละ 38.6 สวน

ใหญเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 41.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.4 และมี

รายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.9 

 ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางสงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน มีความแตกตางกันใน 3 ปจจัย

ประชากรศาสตร เพศ อายุ และรายไดท่ีสงผลตอการซ้ือครีม ยกเวนในเรื่องของ อาชีพและ

ระดับการศึกษาท่ีไมมีความแตกตางทางสถิติ 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิว

สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานราคา มีความสัมพันธตอการซ้ือครีม

บํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 

จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม พบวา มี3ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix 

หรือ 4P’s) ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดท่ีไมมี

ความสัมพันธตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ 

ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา 

ABSTRACT 

 This research has objective to study (1) Different demography have effect to decide 

to purchase facial cream of consumer in Bangkok that different. (2) Relation between 

marketing mix (P4’s) and decision to purchase facial cream of consumer in Bangkok. From 

the sample (Homogeneous) size 400 consumers who use facial cream and data consist of 

percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test and MRA. Research result were as follow 

: 

 The result of study showed that the majority of consumers are female at 61.6 percent 

and male at 38.4 percent. Age around 20-29 year old at 38.6 percent. They are students, 

mostly at 87 percent. Majority are bachelor degree at 58.4 percent and monthly income about 

less than 10,000 baht at 33.9 percent. 

 The result of research, Hypothesis (1) Different demography who include sex, age 

and monthly income have effect to decide to purchase facial cream of consumer in Bangkok 

that different. However, occupation and level of education that have difference cannot affect 

to decide to purchase facial cream of consumer in Bangkok that different. Hypothesis (2) 

Marketing mix (P4’s) which include product, price place and promotion. There is only price 

that can make relation to decide to purchase facial cream of consumer in Bangkok. Product, 

place and promotion don’t associate with purchase facial cream of consumer in Bangkok. 

KEYWORDS : MARKETING MIX, MOISTURIZER FOR THE FACE 
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บทนํา 

 ในปจจุบันผูบริโภคท้ังหญิงและชายตางใหความสนใจกับเรื่องการบํารุงและการดูแล

ผิวหนา เพ่ือความสวยงาม ออนกวาวัย และชะลอความแก ปจจุบันผูชายเริ่มมีความคิดท่ี

เปล่ียนไป เพราะหากผิวหนาดูดีสดใส ยอมเกิดแรงดึงดูดจากผูคนรอบขาง โอกาสตางๆในชีวิต

ก็จะเขามาเพราะในปจจุบันมีงานหลายประเภทท่ีตองอาศัยภาพลักษณท่ีดีสงผลใหสินคา

ประเภทบํารุงผิวหนา ไดแก ครีมบํารุงผิวหนา สําหรับทําความสะอาด และสําหรับปองกัน

แสงแดด ไดรับความสนใจเปนอยางมาก อาจจะเปรียบเสมือนไดวาเปนเครื่องสําอางเปนสวน

หนึ่งในชีวิตประจําวันของผูหญิงและผูชาย 

 คนไทยมีคานิยมเกี่ยวกับความสวยความงามโดยมองจากการมีรูปรางหนาตาท่ีดี 

ทาทางกิริยามารยาทท่ีดี ผิวพรรณท่ีแลดูสะอาดเกล้ียงเกลา การท่ีผูหญิงมีหนาตา ผิวพรรณท่ี

งดงามนี้ นับเปนหนึ่งใน 5 ประการ ของเบญจกัลยาณีดวย เม่ือความสวยงามของหญิงสาวตอง

อาศัยความจําเปนดังกลาว การแสวงหาวิธีการรักษาดูแลคนเอง จึงเปนเรื่องสําคัญและการทําให

ตนเองดูดียิ่งขึ้น จึงกลายเปนเรื่องท่ีจําเปนสําหรับผูหญิง โดยส่ิงท่ีนํามาใหเพ่ือความสวยงาม

และบุคลิกภาพลักษณะของผูใช  เรียกวา เครื่องสําอาง (เรณู โคตรจรัส,2549) 

 “ความสวย” เปนส่ิงท่ีผูหญิงทุกคนตางปรารถนาท่ีจะมี เพราะความสวยเปรียบเสมือน

ดานแรกท่ีจะปรากฏตอสายตาของผูพบเห็น จึ้งไมนาแปลกใจท่ีจะเห็นวาผูหญิงพยายามจะทํา

ใหตัวเองสวยสมัยนิยม เปนทุกยุคทุกสมัยไป ไมวาการฝกฝน พัฒนาดูแลตัวเองใหมีความ

สวยงามจะยากลําบาก เหน็ดเหนื่อยแคไหน หรือไมวาจะตองลงทุน ลงแรงเสียคาใชจายมาก

เพียงใดก็ตาม ผูหญิงจะมีความพยายามและความสามารถในการดูแลตนเองใหสวยงามไดแมวา

ความสวยงามอาจจะไมใชท้ังหมดของชีวิตผูหญิง แตผูหญิงใดท่ีมีความงามเปนคุณทรัพย 

หมายถึง ผูหญิงท่ีมีรูปรางหนาตาสวย ถือเปนความภาคภูมิใจในตนเองเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิต

ผูหญิง และความสวยงามยังเปนท่ีมีของความม่ันใจตัวเองอีกดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี

ผูหญิงจะตองใหเวลากับการดูแลเอาใจใสในรูปรางหนาตาของตัวเองเปนพิเศษ ขึ้นช่ือวาผูหญิง

จะหนาตาดีหรือไมถาไดอยูใกลเครื่องประทินโฉมตางๆยอมอดไมไดท่ีจะตองหยิบจับส่ิง

เหลานี้มาปรุงแตงเพ่ือใหตัวเองเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไมวาจะยุคสมัยใดก็ตามผูหญิงยอม

ปรารถนาท่ีจะมีความงามเปนคุณสมบัติติดตัวดวยกันท้ังส้ิน และยิ่งในปจจุบันมีเทคโนโลยี

มากมายท่ีจะชวยเสริมความงามแกผูหญิง ไมวาจะเปนสถาบันศัลยกรรมตกแตงความงาม 

เครื่องประทินโฉมตางๆ ก็ลวนมีการพัฒนาวิวัฒนาการใหมขึ้นมาเปนเครื่องสําอาง เพ่ือชวย

ตกแตงและเสริมความงามใหแกผูหญิงไดดูดียิ่งขึ้น 

 แมวาเครื่องสําอางจะไมจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยแตก็ไมมีใคร

ปฏิเสธไดวาเครื่องสําอางเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีเสริมสรางความสุขในชีวิตใหแกผูหญิง
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ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังนั้นเครื่องสําอางจึงเรียกไดวาเปนปจจัยเสริมท่ีมีความจําเปนตอ

ผูหญิงชวยในการเสริมสรางบุคลิกภาพอีกดวย ในปจจุบันจะเห็นไดชัดวา เครื่องสําอางเขามามี

บทบาทในชีวิตประจําวันของคนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนคนในวัยทํางาน หรือวัยรุนในวัย

ทํางานจะเลือกใชเครื่องสําอางเพ่ือเสริมสรางความสวยงามเพ่ือเสริมสรางบุคลิกภาพและความ

นาเช่ือถือใหแกตนเองสําหรับวันรุนจุดประสงคในการใชเครื่องสําอางไมเพียงแตจะเสริมความ

งามใหแกตนเองแตวันรุนยังเลือกใชเครื่องสําอางเพ่ือความม่ันใจของตนเองใหมากขึ้นเพราะ

วัยรุนสวนใหญตางก็ตองการความเปนท่ียอมรับจากสังคมรอบขางและดึงดูดเพศตรงขาม 

 ในปจจุบันเครื่องสําอางเขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวัน ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน

เชนนี้ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆก็มีมากยิ่งขึ้นการผลิตเครื่องสําอางจึงไดถูกพัฒนา

ไดดียิ่งขึ้นตามไปดวย ธุรกิจตางมีการผลิตและพัฒนาเครื่องสําอางเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของสังคมท่ีตองการใชเครื่องสําอางท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง จึงทําใหเครื่องสําอางมรการพัฒนาและ

ปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาก็มีสวนทํา

ใหการเลือกใชเครื่องสําอางเปล่ียนแปลงไปดวยเชนกัน แตไมวาอยางไรปจจัยทางดาน

เศรษฐกิจเปนหนึ่งปจจัยท่ีไมคอยสงผลกระทบตอความตองการการเลือกซ้ือเครื่องสําอางมาก

นัก เพราะเครื่องสําอางเปนสินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกเพศทุก

วัยขึ้นอยูกับวาผูบริโภคเครื่องสําอางนั้นมีวัตถุประสงคใดในการการเลือกบริโภค เครื่องสําอาง

นั้นจัดไดวามีความหลากหลายท้ังในดานของรูปแบบ สามารถหาซ้ือไดงายเปนผลิตภัณฑท่ีมี

ผูผลิตและผูนําเขาหลายราย ท่ีเปนอยางนี้ก็เพราะเครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคมีความ

ตองการอยูตลอดเวลานั่นเอง ในการเลือกใชเครื่องสําอางควรเลือกใชตามความเหมาะสมกับ

ตนเองเปนสําคัญ เพ่ือปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการเลือกบริโภค ดังนั้นผูบริโภคจึงควร

เลือกใชเครื่องสําอางท่ีมีความปลอดภัยและถูกตองกับสภาพผิวของตน(เรณู โคตรจรัส, 2549) 

 จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาวาการเลือกซ้ือสินคาครีม

บํารุงผิวหนานั้นขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบางเพ่ือจะไดเปนแนวทางแกผูประกอบการธุรกิจ

เครื่องสําอางไทยในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีม 

บํารุงผิวสําหรับผิวหนาหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือ

ซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 
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 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ท่ีแตกตางกันมีผลกับการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบํารุงผิว

สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิว

สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการมุงการศึกษาพฤติกรรมปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับ

ผิวหนาหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีจัดจําหนายในประเทศไทย ตลอดจนความพึง

พอใจของผูบริโภคท่ีมีผลตอสินคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

สงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิว

สําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

 

การตัดสินใจ 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

- ราคา (Price) 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) 

- ผลิตภัณฑ (Product) 

- การสงเสริมการตลาด 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภคและปจจัย

ตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเ ลือกซ้ือครีมบํารุง ผิว สําหรับผิวหน าของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ ตลอดจน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปเปนแนวทางการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ และนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนาดานธุรกิจของผูประกอบการ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆ ท่ีมีความสามารถในการซ้ือ ในท่ีนี้หมายถึง บุคคล

อายุ 20-35 ป ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ทุกส่ิงท่ีนักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพ่ือ

เรียกรองความสนใจ เพ่ือการไดกรรมสิทธ์ิ หรือ เพ่ือการอุปโภคบริโภค  ซ่ึงสามารถตอบสนอง

ความตองการของตลาดได 

 3. ผลิตภัณฑดูแลผิวหนา หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีทําขึ้นมาเพ่ือดูแลผิวหนาโดยเฉพาะ 

เชน สมูทอี (smoot-e) นีเวีย (nevea) กานิเย (garnier) เปนตน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทางดานสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร

การตลาด การจะทาใหการดาเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดก็ขึ้นอยูกับการปรับปรงุ 

และความสัมพันธท่ีเหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ ซ่ึงสวนประสมทาง

การตลาดนั้นถือวาเปนปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได โดยท่ัวไปสวนประสมทางการตลาด

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจาหนาย (Place) และการสงเสริม

การตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4P’s โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผลิตภัณฑหรือบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีนาเสนอแกตลาดเพ่ือใหเกิดความสนใจ ความ

ตองการเปนเจาของ การใชบริการ หรือการบริโภค ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสามารถตอบสนองตอความ

ตองการหรือความจาเปนของผูซ้ือใหไดรับความพอใจ ผลิตภัณฑประกอบดวย คุณสมบัติท่ี
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สัมผัสได (Tangible product) และสัมผัสไมได (Intangible product) ประกอบดวยวัตถุท่ีมี

รูปราง บริการ บุคคล สถานท่ี องคกร และความคิด 

1. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีสามารถนาเสนอออกสูตลาดเพ่ือใหเกิดความสนใจ 

ความตองการเปนเจาของ การใชบริการหรือการบริโภค ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอาจจะตอบสนองความจา

เปนและความตองการของผูซ้ือใหไดรับความพอใจ ซ่ึงประกอบดวยส่ิงของท่ีมีรูปราง บริการ 

บุคคล สถานท่ี องคกรและความคิด 

 การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑตามความทนทาน และความเปนรูปธรรม กลาวคือ 

การใชงานและตามลักษณะรูปธรรมท่ีสัมผัสได ซ่ึงแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

 1.1 สินคาไมทนทาน (Nondurable goods) เปนสินคาท่ีมีรูปธรรมจับตองไดมีอายุการ

ใชงานส้ัน โดยปกติจะบริโภคเพียงครั้งเดียวหรือไมกี่ครั้ง เชน เบียรและสบู สินคาเหลานี้ถูกใช

ไปอยางรวดเร็วและซ้ือบอย กลยุทธท่ีเหมาะสม คือ จัดจาหนายอยางท่ัวถึงหลายสถานท่ีเพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกในการซ้ือ คิดกาไรเพียงเล็กนอย และโฆษณาอยางหนักเพ่ือจูงใจใหเกิดการ

ทดลองใชและสรางความชอบพอ 

 1.2 สินคาทนทาน (Durable goods) เปนสินคาท่ีมีรูปธรรมจับตองไดมีอายุการใชงาน

นาน เนนการขายโดยบุคคลและการบริการ ไดกาไรสูงกวา และตองการการรับประกันจาก

ผูขายมากขึ้น 

 1.3 การบริการ (Service) เปนส่ิงท่ีเปนนามธรรมจับตองไมได แบงแยกไมได ไม

แนนอนและไมสามารถเก็บไวได เปนผลใหการบริการตองการการควบคุมคุณภาพ ความ

นาเช่ือถือของผูใหบริการและความสามารถในการปรับเปล่ียนการใหบริการอยางมาก 

2. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา 

 ตราสินคา หมายถึง การรูจักช่ือตราสินคาของลูกคามีผลเชิงบวกตอการตอบสนองตอ

ผลิตภัณฑหรือการบริการแตกตางกัน คาตราสินคาเปนผลมาจากการท่ีลูกคาแสดงความชอบ

ผลิตภัณฑหนึ่งมากกวาอีกผลิตภัณฑหนึ่งท้ังท่ีเหมือนกันทุกประการตราสินคาเปนสัญลักษณท่ี

มีความสลับซับซอน สามารถส่ือความหมายได 6 ระดับ ดังนี้ 

 2.1 คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินคาทาใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีแนชัด

ของผลิตภัณฑ 

 2.2 คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาท่ี

และคุณประโยชนทางอารมณ 

 2.3 คุณคา (Values) ตราสินคาบอกบางอยางเกี่ยวกับคุณคาของผูผลิต 

 2.4 วัฒนธรรม (Culture) ตราสินคาอาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรม 
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 2.5 บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาบงช้ีถึงบุคลิกภาพของสินคา 

 2.6 ผูใช (User) ตราสินคาช้ีใหเห็นถึงประเภทของผูบริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ 

 การบรรจุภัณฑ (Packaging) เปนกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต

ภาชนะท่ีใชบรรจุ หรือหอหุมผลิตภัณฑ แบงตามการใชวัสดุเปน 3 ระดับ ไดแก บรรจุภัณฑช้ัน

แรก บรรจุภัณฑช้ันท่ีสอง และบรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการการบริการ 

 การบริการ (Service) หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบัติซ่ึงฝายหนึ่งนาเสนอตออีก

ฝายหนึ่ง เปนส่ิงท่ีไมมีรูปลักษณหรือตัวตนจึงไมมีการโอนกรรมสิทธ์ิการเปนเจาของในส่ิงใด 

ๆ การผลิตบริการอาจผูกติดหรือไมผูกติดกับสินคาก็ได 

 ราคา หมายถึง มูลคาของสินคา หรือบริการท่ีสามารถวัดได ในรูปตัวเงินหรือเปนส่ิงท่ี

ตองจายสาหรับการไดมาซ่ึงบางส่ิง โดยการกําหนดราคาสินคาท่ีจะนาออกจาหนายจะพิจารณา

ในแงของจิตวิทยาเกี่ยวกับราคาหรือนโยบายการกําหนดราคาตางๆ 

 มูลคา (Value) หมายถึง การวัดใจเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑ เพ่ือทาใหผูบริโภค

เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และจูงใจจนทาใหเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น 

 อรรถประโยชน (Utility) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีเอ้ืออานวยผลประโยชน 

ตั้งแตรูปรางลักษณะของสินคาสวยถูกใจ การซ้ือสินคาไดตามฤดูการ การหาซ้ือสินคาได

สะดวกรวดเร็ว การซ้ือสินคามาเปนเจาของไดการตั้งราคาจึงจาเปน ตองพิจารณาทาใหเกิด

อรรถประโยชนในตัวผลิตภัณฑใหดีท่ีสุด เพราะเหมือนกับการสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) 

ใหสูงขึ้นในสายตาของผูบริโภค เม่ือผูบริโภคประทับใจ เรื่องราคาก็เหมาะสมท้ังส้ินไมวาถูก

หรือแพง 

 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและ

กิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการขององคการไปยังตลาด สถาบันท่ีนาผลิตภัณฑ

ออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายตัว

สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจาหนาย

จึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) 

หมายถึง เสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธ์ิผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชอง

ทางการจัดจาหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

 2. การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) 

หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใช
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ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึงประกอบไปดวยงานท่ีสาคัญคือ การขนสง การเก็บรักษา

สินคาหรือการคลังสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ 

 การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือ

สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจเปนการขายโดยใชพนักงานขาย และ

การขายโดยไมใชพนักงานขาย ซ่ึงประกอบดวยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาว 

และการประชาสัมพันธ 

 1. การโฆษณา (Advertising) เปนการนาเสนอตอสาธารณชน (Public presentation) 

ดวยความเปนสาธารณะของการโฆษณาจึงเหมาะสมท่ีจะนาเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ

ขอเสนอท่ีเปนมาตรฐาน 

 2. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เพ่ือส่ือสาร (Communication) ดึงความ

สนใจผูบริโภคเขาสูตัวสินคาจูงใจ (Incentive) มอบสิทธิพิเศษ ส่ิงจูงใจ ซ่ึงมีคุณคาตอผูบริโภค 

และเชิญชวน (Invitation) เปนการเชิญชวนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคาทันที 

 3. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Public relation and publicity) คุณลักษณะเดน

ของการใหขาว และการประชาสัมพันธท่ีแตกตางจากเครื่องมือสงเสริมการตลาดอ่ืน ๆ ไดแก 

ความนาเช่ือถือ (High credibility) เรื่องราวท่ีนาเสนอเปนขาว หรือบทความมีความนาเช่ือถือ

มากกวาช้ินงานโฆษณา ความสามารถในการเจาะเขาถึงกลุมลูกคา (Ability to catch buyers off 

guard) การประชาสัมพันธสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีไมสนใจโฆษณา และการสรางเปน

เรื่องราว (Dramatization) การประชาสัมพันธมีศักยภาพท่ีจะสรางเปนเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัท

หรือสินคาได 

 4. การใชพนักงานขาย (Personal selling) การใชพนักงานขายเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง

ซ่ึงจะไดผลดี เม่ือผูบริโภคอยูในขั้นสุดทายของกระบวนการตัดใจซ้ือ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือ

สรางความชอบ การโนมนาว และการตัดสินใจซ้ือ 

 5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) มีหลากหลายรูปแบบเชน จดหมายตรง 

(Direct mail) การตลาดทางโทรศัพท (Tele marketing) การตลาดทางอินเตอรเน็ต (Internet 

marketing) คุณลักษณะท่ีแตกตาง 4 ประการของการตลาดทางตรง ไดแก ไมมีความเปน

สาธารณะ (Nonpublic) เนื่องจากขาวสารถูกสงโดยตรงไปยังบุคคลท่ีเจาะจง เปนการออกแบบ

เฉพาะตัว (Customized) ขาวสารจัดเตรียมไวเฉพาะตัวบุคคลท่ีจัดสงไปใหเทานั้น ทันสมัย (Up-

to-date) ขาวสารถูกจัดเตรียมอยางรวดเร็วทันสมัยเสมอ และส่ือสารสองทาง (Interactive) 

ขาวสารสามารถแลกเปล่ียนกันไดขึ้นอยูกับการตอบสนองของบุคคล จึงเปนการส่ือสารสอง

ทาง 

 สวนผสมของปจจัยสําคัญท้ัง 4 ประการนี้ เปนปจจัยท่ีควบคุมได และยังมีปจจัยท่ี
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ควบคุมไมไดทางการตลาดอีกหลายอยาง ท่ีอาจสงผลตอการจาหนายสินคา อาทิ สภาวะ

แวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม เชน ความเช่ือ คานิยม ครอบครัว กลุมอางอิง หรือสภาวะ

แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ เชน รายไดประชาชาติ ภาวะเงินเฟอ การใชจายของผูบริโภค เปน

ตน ซ่ึงสวนประสมทางการตลาดท้ังหมดลวนมีจุดมุงหมายอันเดียวกัน คือ เปาหมายทาง

การตลาด ซ่ึงหมายถึงการตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ 

 การตัดสินใจ (Decision making) มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้ ศิริพร พงศศรี

โรจน ,2540 :187 กลาววา การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยส่ังการ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองด

เวนการปฏิบัติ หรือการเลือกทางดําเนินการท่ีเห็นวาดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ 

ทาง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการหรือการวินิจฉัยส่ังการสรุปไดวาการตัดสินใจ 

(Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือก

ท่ีไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ

องคการ การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญ และเกี่ยวของกับ หนาท่ีการบริหาร หรือการจัดการเกือบ

ทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน 

และการควบคุมการตัดสินใจ 

ทฤษฎีเกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 อริศรา เกิดขันหมาก (2556) วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระคือ เพ่ือศึกษา

ความแตกตางทางดานประชากรศาสตรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

สงผลตอความไววางใจในการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ต, เพ่ือศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสวนผสมทางการตลาดกับความไววางใจในการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ต

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ

กับความไววางใจในการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย การ

แจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย รวมท้ังการทาทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยการทดสอบ 

Anova และใชคาสัมประสิทธ์ิ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) ในการหา

คาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม จากการศึกษาไดพบวา ปจจัยดาน

ประชากรศาสตรไดแก เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกันไมมีผล

ตอความไววางใจของ 

 ผูใชบริการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกตางกัน ยกเวนดานอายุท่ีแตกตางกันเทานั้นท่ีมีผลตอความไววางใจของ
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ผูใชบริการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกตางกัน จากการศึกษาโดยใชผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชคาสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) พบวาสวนประสมทางการตลาดไดแก 

ผลิตภัณฑ บุคคล และกระบวนการ ท่ีแตกตางกันไมมีความสัมพันธตอความไววางใจของ

ผูใชบริการซ้ือเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

แตกตางกัน ยกเวนดานราคาชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ดานการสราง

คุณภาพ ท่ีแตกตางกันเทานั้นท่ีมีความสัมพันธตอความไววางใจของผูใชบริการซ้ือ

เครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกตางกัน ปจจัย

ดานอ่ืนๆ ไดแก ภาพลักษณสินคา (Brand Image) และ ความภักดีตอสินคา (Brand Loyalty) 

จากการศึกษาไดพบวา ปจจัยดานอ่ืนๆ ไดแก ภาพลักษณสินคา (Brand Image) และ ความภักดี

ตอสินคา (Brand Loyalty) มีความสัมพันธตอความไววางใจของผูใชบริการซ้ือเครื่องสําอาง

ผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกตางกัน 

 อรอนงค สกุลอมรบดี (2554)  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดาน

ประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิผลตอการเลือกซ้ือเครื่องสําอางของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัย ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลกับนักศึกษาเพศหญิงท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัด

ปทุมธานีท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ โดยไมจํากัดระดับการศึกษาท่ีศึกษาอยู รวมจํานวน 385 ราย 

ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2553 รวมประมาณ 2 เดือนผลการศึกษา พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 28.05 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001-

15,000 บาท รอยละ 32.21 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 3 คน รอยละ 53.51 มีตัวเอง

เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ รอยละ 61.56 นิยมใชเครื่องสําอางเพ่ือการแตงแตม

สีสันบนใบหนามากท่ีสุด รอยละ 74.29 และมีความช่ืนชอบตราสินคาของเครื่องสําอางท่ีนําเขา

จากตางประเทศมากเปนพิเศษ รอยละ 84.16กลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสม

ทางการตลาดโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ โดยรวมอยูในระดับสูง

กวามากแตตํ่ากวามากท่ีสุด ยกเวน ปจจัยดานคุณภาพเปนท่ียอมรับ ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานราคา ทุกปจจัยอยูในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากท่ีสุด ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยู

ในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากท่ีสุด ยกเวน ปจจัยดานการวางจําหนายตามเคานเตอรใน

หางสรรพสินคาตางๆ และการเปดใหบริการศูนยจําหนาย ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการ

สงเสริมการตลาด ทุกปจจัยอยูในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากท่ีสุดและใหความสําคัญ

เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องสําอางโดยรวมอยูในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากท่ีสุด 

ยกเวน ความจําเปนและความตองการใชเครื่องสําอาง ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา

ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 4  สวนดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน

มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจากท่ี 1 นอยท่ีสุดจนไปถึงระดับท่ี 10 มาก

ท่ีสุด 

 สวน ท่ี  3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการตัด สินใจ  ซ่ึง เปนแบบสอบถามซ่ึง เปน

แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับโดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 1 

นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลขอผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 400 ชุดพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ61.6 และเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 38.4 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปน รอยละ 38.6 เปนนักศึกษา คิดเปน

รอยละ 41.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.4 และมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 33.9 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ผลิตภัณฑ(product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุด

เทากับ 2.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.49 ละสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานม่ีคาเทากับ 1.28 ราคามีคาสูงสุด

เทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.80 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.52 

ชองทางการจัดจําหนาย(place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 1.20 คาเฉล่ียเทากับ 

7.09 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.52  การสงเสริมการตลาด(promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.20 คาเฉล่ียเทากับ 7.41และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.37 
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 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร  

 จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร พบวาการตัดสินใจเลือกซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครมีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.17 มีคาเฉล่ียเทากับ 7.26 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.39 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานที่   1  การวิเคราะหปจจัยลักษณะประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ 

ระดับช้ันการศึกษา คณะ รายได ท่ีพักอาศัย บุคคลท่ีอาศัยอยูดวย ท่ีแตกตางกันสงผลตอการซ้ือ

ครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกตางกัน  โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา T-test ในกรณีตัวแปรอิสระ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) สําหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆสรุปไดดังนี้  

 เพศ อายุ และรายได เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ อายุท่ีแตกตางกันสงผล

การซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครในทางตรงกันขาม พบวา 

ทางดานอาชีพและระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

 สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหการรับรูการส่ือสารทางการตลาดซ่ึงประกอบดวย โฆษณา 

และ การสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

 

*มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

ปจจัยสวน

ประสม

การตลาด 

Unstandardized Coefficients t Sig 

B Std.Error 

(Constant) 2.095 0.364 5.756 0.000 

Product 0.231 0.058 3.998 0.000 

Price -0.039 0.053 -0.736 0.462 

Place 0.338 0.045 7.513 0.000 

Promotion 0.181 0.061 2.947 0.003 

R= 0.612  R = 0.374  S.E.E = 1.10529  F = 59.677  Sig = 0.000 
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 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยการรับรูการส่ือสารทาง

การตลาดท้ัง 2 ตัวมาเขียนเปน สมการเสนตรงแสดงความสัมพันธ กับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เขียน

สมการพยากรณไดดังนี้ 

 Y = 2.095+0.231(Product) + (-0.039)(Price) + 0.338(Place) + 0.181(Promotion) 

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s)  ใน 

ด านราค ามีความ สัมพันธต อการ ซ้ือ ครีมบํารุ ง ผิว สําห รับผิวหน าของผูบ ริโภคใ น

กรุงเทพมหานคร มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม 

พบวา มีเฉพาะปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดท่ีไมมีความสัมพันธตอการซ้ือครีมบํารุง

ผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับ

ผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ  (2) อายุ (3)  

อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวหนาของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา F-test  (Anova) สําหรับตัวแปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน 

Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวนประสมทางการตลาด  (4P) 

จากผลการศึกษาพบวา เพศชายและหญิง มีผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว จากการวิจัยทางจิตวิทยาผูหญิง

กับผูชายมีความแตกตางกันอยางมาก ท้ังในเรื่องความคิดคานิยม และทัศนคติ ท้ังนี้เนื่องจาก

วัฒนธรรม และสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน ผูหญิงมักจะเปน

คนท่ีมีจิตใจออนไหว หรือเจาอารมณ โอนออน ผอนตาม และเปนแมบานแมเรือน และยังพบ

อีกวาผูหญิงจะถูกชักจูงไดงายกวาผูชาย สวนพฤติกรรมเปดรับส่ือมวลชน เพศหญิงมักจะใช

เวลาในการดูโทรทัศน และฟงวิทยุ มากกวาเพศชาย โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะเพศชาย

นิยมอานหนังสือพิมพมากกวา แตท้ังนี้ท้ังเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีการตัดสินใจซ้ือครีม

บํารุงผิวสําหรับผิวกนา เพ่ือท่ีจะใชในการดูแลตัวเองไมแตกตางกัน เนื่องจากพฤติกรรมของ

ผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหันมาสนใจสุขภาพความงามมากขึ้น ไมใชเพียงแตผูหญิงเทานั้น 
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 อายุท่ีแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจาก อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทาใหคนมี

ความแตกตางกันในเรื่องความคิด และพฤติกรรม โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีอายุนอยมักจะมี

ความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ใจรอนมากกวาคนท่ีมีอายุ มีความระวัง และมีมุมมองท่ี

แตกตางมากกวาคนอายุนอย แตในปจจุบัน กระแสการดูแลตัวเอง และการรักสวยรักงามนั้น

เกิดขึ้นกับคนในทุกวัย ดังนั้น อายุจึงมีผลตอการการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจ การซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับ

ผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจาก ระดับ

การศึกษาเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องการเรียนรู  ความคิด และ

ความสามารถ โดยผูท่ีมีการศึกษาสูงยอมผาน การเรียนรูมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา จึงนาจะ

เปนผูท่ีเช่ือในความสามารถของตนเองใน การเผชิญกับเหตุการณตางๆ และสามารถปฏิบัติงาน

ไดดี แตไมวาจะจบการศึกษาระดับใด ก็พบวา แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคมีการใสใจดูแลผิว

มากย่ิงขึ้น ทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผูบริโภค และการซ้ือครีมบํารุงผิว

สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีไมแตกตางกัน 

อาชีพ ไมมีผลตอการตัดสินใจ การซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องจากทุกอาชีพลวนมีความตองการ

ใสใจดูแลผิวไดอยางเทาเทียมกัน ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปท่ีหันมาสนใจ

สุขภาพความงามมากขึ้น ดังนั้น อาชีพ จึงไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเวชสําอางในรานวัตสัน

เขตกรุงเทพมหานคร 

รายไดตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอการการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว อาจเนื่องมาจาก รายไดตอเดือนของ

ผูบริโภค ยอมสัมพันธกันกับราคาของสินคา โดยราคาเปนอีกจุดหนึ่งท่ีมีความสําคัญผูบริโภค

จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการกับราคาถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภค

ก็จะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสินคาในรานวัตสันมีท้ังราคาถูกจนถึงราคาแพง ดังนั้น รายไดตอเดือนท่ี

แตกตางกัน จึงมีผลตอการตัดสินใจการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 จากผลการศึกษาพบวา ตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาด มี

ควา มสัม พัน ธกับ กา รตัด สินก าร ซ้ือค รีม บํารุ ง ผิว สํา หรับ ผิว หน า ของ ผูบ ริโภ คใ น

กรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซ่ึงประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ในดานราคา มีความสัมพันธตอการซ้ือครีมบํารุงผิว

สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  

 1. ควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีอยูในแตละภาคของประเทศไทย

ดวย เพ่ือใหทราบผลการวิจัยท่ีมีขอบเขตกวางยิ่งขึ้น 

 2. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับ

ผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ไมไดศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ใน

การศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรในแตละตัวท่ีทําใหเกิดการ

เลือกซ้ือครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา เชน เพศกับการเลือกตราสินคา เปนตน ดังนั้นหากมี

ผูสนใจจะศึกษาในหัวขอความสัมพันธของตัวแปรในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา 

งานวิจัยเลมนี้สามารถนํามาประกอบในการศึกษาการวิจัยได 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ 

รานกาแฟทอยสคัพ 

THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE SATISFACTION OF THE 

CLIENTS AT THE TOY’S CUP COFFEE 

อําพล  ชมภูนุช *   ณิชาดา  ปญญะสังข*  

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

 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตาง ของปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความ

พึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม

การตลาด (4P’s) ท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ 

ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสะดวก จาก

กลุมตัวอยาง 200 ชุด โดยมุงไปท่ีกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการท่ีรานกาแฟทอยสคัพ จํานวน 200 

คน สวนการวิเคราะหขอมูล และการประมวลผลขอมูลนั้น ไดใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร

ชวยในการประมวลผลโดยใชสถิติ การแจกแจงความถ่ีคารอยละ คาเฉล่ียคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห  

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ

ชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ 72  และเพศชาย คิดเปนรอยละ 28 มีอายุเฉล่ียระหวาง 18-22 ป คิด

เปน รอยละ 69 มีอาชีพเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 87 มีศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 

74 เปนนักศึกษามหาลัยรังสิต คิดเปนรอยละ 76.5 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,000-

20,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ 

(2) อายุ (3) อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายได

เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพท่ี

แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว 

 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 สวนปจจัยสวนประสมการตลาด(marketing mix หรือ 4P’s)  ในดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคาและดานสถานท่ี มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยส

คัพ มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม พบวา มีเฉพาะ

ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานการสงเสริมการตลาดท่ีไมมี

ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ กลาวคือ ไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

คําสําคัญ : รานกาแฟทอยสคัพ, ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

 This research has objective to study (1) Different demography affect to consumer’s 

satisfaction of Toy’s Cup coffee that is different. (2) Relation between marketing mix (P4’s) 

and consumer’s satisfaction of Toy’s Cup coffee. From the sample size 200 customer who 

used to receive service of Toy’s Cup and data consist of percentage, mean, standard 

deviation, T-test, F-test and MRA. Research result were as follow 

The result of study showed that the majority of consumers are female at 72 percent 

and male at 28 percent. Age around 18-22 year old at 69 percent. They are students, mostly at 

87 percent. Majority are bachelor degree at 74 percent. Many people are students of Rangsit 

university at 76.5 percent and monthly income about 10,000-20,000 baht at 44.5 percent. 

 The result of research, Hypothesis (1) Different demography who include sex, age, 

occupation, level of education, University, month income have no effect to consumer’s 

satisfaction of Toy’s Cup coffee that is different. Hypothesis (2) Marketing mix (P4’s) which 

include product, price and place relate to consumer’s satisfaction of Toy’s Cup coffee except 

promotion which has no relation with consumer’s satisfaction of Toy’s Cup coffee.   

KEYWORDS : TOY’S CUP COFFEE, SATISFACTION 

 

บทนํา 

 ปจจุบันกาแฟเปนท้ังพืชเศรษฐกิจท่ีกําลังมีบทบาทสําคัญ และเปนเครื่องดื่มท่ีคนไทย

รูจักมานาน และนอยคนท่ีจะปฏิเสธ กาแฟเปนเครื่องดื่มท่ีมีรสชาติเฉพาะตัว มีความเขมขนและ

ความหอมในตัวเอง กาแฟเปนหนึ่งในเครื่องดื่มซ่ึงอยูในรูปรอนและเย็นไดดังนั้น จึงเปน

เครื่องดื่มท่ีสามารถดับความกระหายไดคนไทยนิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้นธุรกิจรานกาแฟมีการ
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แขงขันสูงขึ้น โดยสังเกตไดจากรานขายกาแฟท่ีเปดขึ้นมาอยางมากมาย มีท้ังกิจการของคนไทย

และชาวตางชาติท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะวาในปจจุบันธุรกิจการเปดรานกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น 

ไมวาจะเปนแบบเรียบ หรือเนนขายผลิตภัณฑเนนการขายรูปลักษณทุกวันนี้กระแสความนิยม

กาแฟยังพุงขึ้นสูง ตลาดกาแฟมีการปรับโฉมใหมออกสูตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการท่ี

สอดคลองกับการใชชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑกาแฟ

สําเร็จรูป กาแฟกระปอง และรานกาแฟสดท่ีอยูในรูปของแบรนดไทยและตางประเทศ แตความ

นิยมในการบริโภคกาแฟยังถือเปนสวนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตวั 

โดยสังเกตไดจากคานิยมในการเลือกซ้ือกาแฟจากรานท่ีจําหนายและปริมาณการดื่ม เนื่องจาก

กาแฟไมไดถูกตัดสินวาเปนเครื่องดื่มท่ีใหโทษเหมือนกับการดื่มสุรา หรือมีประโยชน

เชนเดียวกับการดื่มนม ดังนั้น โทษและประโยชนของการดื่มกาแฟจึงมีภาวะก้ํากึ่งเหมือนกับ

การดื่มชา ดังนั้น จึงไมใชเรื่องแปลกวาบางคนดื่มทุกกวัน วันละหลายๆ แกว ดังนั้น กาแฟจึง

เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมนิสิตนักศึกษา หนุมสาววัย

ทํางานและกลุมนักธุรกิจ จึงทําใหกิจการรานกาแฟเกิดขึ้นมากมายและมีแนวโนมขยายตัว

เพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันกันสูงขึ้นเรื่อยๆ (อภิญญา ศักยาภินันท, 2548)  

จากสถานการณการเติบโตยางรวดเร็วของธุรกิจกาแฟสด จนเกิดการแขงขันท่ีสูงขึ้น

และเปล่ียนแปลงไปอยางมากท้ังในดานของสินคาและบริการ มีการพิถีพิถันในเรื่องของ

กรรมวิธีการชงกาแฟใหไดมาตรฐาน และจัดใหมีบริการเสริมตาง ๆ ภายในราน เพ่ือเปนการ

กระตุนความตองการและดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคมากขึ้น เพ่ือเปนการสรางความพรอม

ในการรองรับกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการจะมีความหลากหลายมากขึ้น ท้ังท่ีเปนนักธุรกิจ

นักศึกษา และนักทองเท่ียว ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเขามาใชบริการท้ังในครั้งแรกและครั้งตอ ๆ 

ไปใหเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใชบริการอีก 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นวา ธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจในกลุมเอสเอ็มอี (SME) 

ท่ีมีความสําคัญและนาลงทุน เนื่องจากเปนธุรกิจท่ีไมตองใชเงินลงทุนมากนัก ตลอดจนไมตอง

ใชเทคนิคการบริหารท่ีซับซอนมากและมีโอกาสประสมความสําเร็จในระยะเวลาอันส้ัน แต

อยางไรก็ตามการศึกษาถึงกลยุทธการสงเสริมการตลาดและพฤติกรรมการใชบริการของ

ผูบริโภคกลุมเปาหมายก็มีความสําคัญสําหรับการใชเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ

กาแฟสดท่ียั่งยืน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกลยุทธการสงเสริมการตลาดท่ีสงผลตอ

การเลือกใชรานกาแฟสด ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการของรานกาแฟโดย

สามารถตอบสนองบุคลิกภาพของผูบริโภคไดสอดคลอง (Kotler, 2003, p.61) ท่ีกลาววาถาผล

การทํางานของผลิตภัณฑท่ีต่ํากวาความคาดหวังลูกคาก็จะไมพึงพอใจ ถาผลการทํางานของ

ผลิตภัณฑเทากับความคาดหวังของลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และถาผลการทํางานของ
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ผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวังมากลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจมากเชนกัน 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการราน

กาแฟทอยสคัพ 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) กับความพึง

พอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการราน

กาแฟทอยสคัพท่ีแตกตางกัน 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ

เลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสะดวก จากกลุมตัวอยาง 200 ชุด โดยมุงไปท่ี

กลุมลูกคาท่ีใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ ในเขตมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 200 คน ซ่ึงกลุม

ลูกคากลุมนี้มีโอกาสจะเปล่ียนไปใชบริการท่ีรานอ่ืนได การวิจัยเปนการสํารวจถึงความ

คาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาวาลูกคามีความตองการในบริการแบบใด เพ่ือท่ีทางราน

กาแฟทอยสคัพ จะสามารถนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุง กลยุทธและการบริการตางๆ ใหเกิด

ความเหมาะสมกับลูกคา จนทําใหกลุมลูกคาเขามาใชบริการอยางสมํ่าเสมอในอนาคต ดังนั้น

ผูวิจัยจึงคิดวากลุมลูกคาดังกลาวมีความเหมาะสมท่ีจะนําเขามาเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง

นี้ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการราน

กาแฟทอยสคัพ 

 2. เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจยัสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจในการเลือกใชบรกิารรานกาแฟทอยสคัพ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. รานกาแฟทอยสคัพ หมายถึง เปนรานกาแฟสดท่ีตกแตงดวยสไตลท่ีอบอุน ใช

เฟอรนิเจอรไมสีธรรมชาติ โตะเปนวัสดุไมลายธรรมชาติถูกนํามาขัดสี และ ถูกนํามาประกอบ

ขึ้นเปน โตะ เกาอ้ี เคานเตอร และบาร สีสันสบายตา มีพ้ืนท่ีสําหรับนั่งพักผอนคลาย อาน

หนังสือ และรานอินเทอรเน็ต  

 2. กาแฟสด หมายถึง เครื่องดื่มกาแฟท่ีมีกระบวนการผลิตโดยการนําเมล็ดกาแฟมาคั่ว

จนไดท่ี เม่ือลูกคาส่ังก็จะบดและชงบริการใหกับลูกคาทันที อาจเปนการบริการในแบบรอน

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ  

- อายุ  

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ 

- รายไดตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ

(4P's)  

- ดานผลิตภัณฑ  

- ดานราคา  

- ดานสถานที ่

- ดานการสงเสริมการขาย 

 

 

 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอราน

กาแฟทอยสคัพ 
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และเย็น ไมรวมถึงกาแฟโบราณ กาแฟท่ีอยูในรูปของกาแฟพรอมดื่มบรรจุในภาชนะปดสนิท 

กาแฟผงชงละลาย กาแฟผงปรุงพรอมชง(ทรีอินวัน)และกาแฟสดบรรจุขวด 

 3.  ลักษณะประชากรศาสตร  หมายถึง คุณลักษณะของผูบริโภคเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิตและกลุมคนในบริเวณพ้ืนท่ีหลักหก โดยมีปจจัยประกอบทางดาน  เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ท่ีมีผลตอการเลือกใช

บริการรานกาแฟสดในแตละดานดังนี้ 

 ดานผลิตภัณฑ หมายถึง ลักษณะตางๆ ของเมล็ดกาแฟ เชน ความสดใหม รสชาติ  

ความหลากหลายของรสชาติ สีสันของภาชนะ สีสันตราสินคา รวมท้ังช่ือเสียงและภาพพจน 

เปนตน 

 ดานราคา  หมายถึง ความเหมาะสมของราคากาแฟตอหนวย วิธีการกําหนดราคา

นโยบายและกลยุทธตางๆ ในการกําหนดราคาของการจําหนายกาแฟ 

 ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ทําเลท่ีตั้ง ขนาดของรานท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับ

รานกาแฟ และการสงผานสินคาและบริการไปยังลูกคาไดโดยงายและสะดวก 

 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือท่ีใชเพ่ือแจงขาวสารของกาแฟและสินคา

ชนิดตางๆ เ พ่ือจูงใจ และเพ่ือเตือนความทรงจําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ไดแก  การโฆษณา

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการออกเมนูใหมๆ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกาแฟ และสินคาชนิดอ่ืนๆของ

ราน 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของลูกคาไมวาจะเปนความประทับใจ หรือไม

ประทับใจภายหลังจากการใชสินคาและบริการโดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังท่ี มีตอสินคา

หรือบริการ ซ่ึงความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทา ใหงาน ประสมความสําเร็จ

โดยเฉพาะอยางยิ่งงานท่ีเกี่ยวกับการใหบริการ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอรานกาแฟทอยสคัพครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ไดแก 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด  

 เรนัส เสริมบุญสราง, (2550:12) กลาววา แนวคิดสวนผสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีธุรกิจสามารถควบคุมไดโดยตองใชรวมกัน หรือเกี่ยวของ

กันท้ัง 4 เครื่องมือ ดวยวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ลูกคา) 
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ใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจํา หนาย 

(Place)และการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4 P’s  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีเสนอออกสูตลาดเพ่ือการรูจัก การเปน

เจาของ การใชหรือการบริโภคและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึง

พอใจ โดยผลิตภัณฑท่ีเสนอขาย อาจจะเปนผลิตภัณฑท่ีมีตัวตน (Tengible products) หรือ

ผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน (Intengible products) เชน สินคา บริการความคิด สถานท่ีองคการ 

บุคคล เปนตน โดยผลิตภัณฑจะรวมถึงคุณภาพ คุณลักษณะรูปแบบ ตรายี่หอบรรจุภัณฑฉลาก

ขนาด บริการและการรับประกัน 

  2. ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงท่ีกําหนดมูลคาในการแลกเปล่ียนสินคาหรือบริการในรูป

ตัวเงิน ในท่ีนี้ราคาประกอบดวยการกําหนดราคาขายและเง่ือนไขตางๆในการขาย ซ่ึงไดแกการ

ใหสวนลด สวนยอมใหระยะเวลาการจายเงิน และเง่ือนไขการใหสินเช่ือ 

 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การเคล่ือนยายสินคาหรือบริการจากองคกรออกสู

ตลาดเปาหมายซ่ึงนักการตลาดตองพิจารณาถึงสถานท่ี (Where) เวลา (When) และใคร (By 

whom) เปนผูท่ีเสนอขายสินคาหรือบริการดังนั้นการจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel) หมายถึง

กลุมของสถาบัน หรือบุคคล ท่ีทําหนาท่ีหรือกิจกรรมอันจะนํา ผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคหรือ

ผูใชโดยในสวนนี้เปนการพิจารณาเสนทางท่ีผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธ์ิผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือ

ไปยังตลาด ซ่ึงอาจจะผานคนกลางตางๆ หรือไมผานคนกลางก็ได  

 การกระจายตัวสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ

เคล่ือนยายสินคาในปริมาณท่ีถูกตองไปยังสถานท่ีท่ีตองการและเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึง

ประกอบดวยแรงงานการขนสงการจัดการเกี่ยวกับคําส่ังซ้ือการคลังสินคาและการเก็บรักษา

สินคาคงคลัง 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือโดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขอมูลขาวสาร ชักจูงใจ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทัศนคติเพ่ือกอใหเกิด

พฤติกรรมการซ้ือการสงเสริมการตลาดจึงประกอบดวย 5 เครื่องมือดังนี้ คือ การโฆษณา 

(Advertising) การสงเสริมการขาย (Sale promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ 

(Publicity/Public relations) การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) การตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดความพึงพอใจของลูกคาวาความพึง

พอใจของลูกคาจะเกิดจากประสมการณจากการใหบริการอยางเต็มท่ีจนสุดความสามารถลูกคา
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จะรูสึกวาคุมคาท่ีไดมาใชบริการความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้น สรางไดยากกวาสินคา

เนื่องจากคุณภาพของสินคาเปนส่ิงท่ีพัฒนามาแลวอยูนิ่งไมเปล่ียนแปลง แตคุณภาพการบริการ

ขึ้นกับพนักงาน ซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามอารมณ และสถานการณตางๆ หรือลูกคาท่ีมาใชบริการ

บางรายอาจมีความตองการเฉพาะท่ีมากเกินความตองการท่ีพนักงานจะใหบริการไดอยางเต็มท่ี

จึงทําใหเกิดความไมพอใจ ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจมี 3 ประการดังนี้ 

 1. ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการท่ีแตกตางกันไปใน

แตละคน รวมท้ังความตองการนั้น ยังเปล่ียนไปสําหรับการบริการแตละครั้ง เชน คนท่ีนวด

แผนโบราณ ในครั้งแรกยอมตองการการนวดท่ีไมแรงนัก แตการนวดครั้งตอไปตองแรงขึ้น 

 2. ความพึงพอใจของลูกคาเปนผลจากความรู ความสามารถ ความพรอมในดาน

รางกายและอารมณ ในขณะใหบริการของผูใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของ

พนักงาน 

 3. สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ตัวอยาง เชน อากาศแสงแดดเกาอ้ี โตะ ส่ิงเหลานี้มีผลตอความ

พึงพอใจของลูกคาท่ีมารับประทานอาหาร หรือเขามาใชบริการในสถานท่ีท่ีมาใชบริการ ยิ่งไป

กวานั้น ความพึงพอใจของลูกคายังมีผลจากจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการดวย แถวท่ียาวเหยียด

ของธนาคารในวันศุกรยอมสรางความไมอยากใชบริการ หรือหากจําเปนตองใชบริการธนาคาร

ในวันนั้นลูกคาจะมีแนวโนมของความไมพอใจสูงกวาปกติส่ิงท่ีทําไดคือ ตองจัดการแถวอยาง

มีประสิทธิภาพ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด คือแถวในธนาคารซ่ึงไดรับการปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธนาภร วองเจริญ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟสดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางดาน

ประชากรศาสตรของผูซ้ือ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

พฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ือและความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู

ซ้ือ 

การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือจํานวนผูซ้ือ

ผลิตภัณฑกาแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ทําการสุมตัวอยางดวยวิธี ANOVA 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชแบบทดสอบ Chi-square 

 ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน 

ไดแก  ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมาก 

โดยทางดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพของกาแฟเปนอันดับแรก สวน
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ทางดานราคา ราคาใกลเคียงกับเครื่องดื่มประเภทเดียวกันสําคัญท่ีสุด ทางดานชองทางการจัด

จําหนาย ผูบริโภคเห็นวาบรรยากาศและการตกแตงภายในรานควรมาเปนอันดับหนึ่ง สวน

ทางดานการสงเสริมทางการตลาดมีการกิจกรรมตางๆและแจกของรางวัลเปนอันดับหนึ่ง 

 โมรีมาศ ทวีศรี (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค

ท่ีมีตอรานกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะ

ทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการ

ดื่มกาแฟของผูบริโภคท่ีมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด 

 การเก็บรวบรวมขอโดยแบบสอบถามลักษณะวิจัยเชิงสํารวจ มีกลุมตัวอยางในครั้งนี้

จํานวน 400 คน แบงเปนเพศชาย 230 คน และเพศหญิงจํานวน 170 คน ใชการวิเคราะหขอมูล

โดยโปรแกรม Spss For Windows version 11.0 ดวยวิธีทางสถิติ ไดแก Chi-square  

t-test และ One Way ANOVA เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลแลวจึงไดผลวิจัยดังนี้ 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน จะมีผลตอความพึงพอใจตอสวนประสม

ทางการตลาดท่ีแตกตางกัน คือ เพศท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอสถานท่ีใชบริการและ

การสงเสริมการขายท่ีแตกตางกัน ดานอายุและอาชีพท่ีแตกตางกันก็จะมีความพึงพอใจตอดาน

ราคาท่ีแตกตางกัน ระดับรายไดท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจท่ีตางกันท้ังทางดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา สถานท่ีใชบริการและการสงเสริมการขาย ดานการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีความพึงพอใจ

ตางกันในดานราคา และสถานท่ีใชบริการ สวนสถานสภาพท่ีตางกันก็จะมีผลตอความพึงพอใจ

ในดานราคาและการสงเสริมการขายท่ีแตกตางกัน 

 2. พฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทาง

การตลาดในการบริโภคกาแฟท่ีแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี และดาน

สงเสริมการขาย 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ไดทําการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และทําการสํารวจ

เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้นจึงมีขนาดกลุมตัวอยางท่ีอาจยังไมครอบคลุมนักดวย

ขอจํากัดตางๆ ดังนั้นหากทําการศึกษาครั้งตอไปควรกําหนดกลุมตัวอยางท่ีเพ่ิมมากขึ้นและ

ทําการศึกษาในเขตอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

 ปวีณา วงศงามใส (2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ี มีผลตอ

ลูกคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอการตัดสินใจซ้ือกาแฟสดท่ีรานคาเฟอเมซอน ณ 

สถานีบริการน้ํามันปตท.ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ กลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยางเปนผู

ท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเคยใช บริการรานคาเฟอเมซอนท่ีสถานี

บริการน้ํามันปตท.ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล อยางนอยจํานวน 1 ครั้ง พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21- 30 ป วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอ เดือน 10,001-20,000 บาท ประเภทของกาแฟสดคือ 

กาแฟเย็นเอสเพรสโซ ประเภท เครื่องดื่ม คือ ชา อาหารวางท่ีเลือกซ้ือ คือ เคก สถานท่ีใชบริการ

ซ้ือกาแฟสด คือ ราน กาแฟของผูประกอบการทองถ่ิน จํานวนครั้งในการใชบริการรานกาแฟ

สดใน 1 สัปดาห คือ 1-2 ครั้ง วันท่ีมาใชบริการ คือ วันจันทร-วันศุกร สวนใหญชวงเวลาท่ีมา 

ใชบริการ คือ เวลา 8.00-12.00 น. คาใชจายในการใชบริการท่ีรานกาแฟสดตอครั้งตอ คน คือ 

50-100 บาท ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรานกาแฟมากท่ีสุด คือ ตนเอง จํานวนคนท่ีมาใช

บริการท่ีรานกาแฟในแตละครั้ง คือ 2 คน และสวนใหญซ้ือกลับ บาน เหตุผลท่ีซ้ือกาแฟสดท่ี

รานคาเฟอเมซอน คือ ติดใจในรสชาติ ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ

รานคาเฟอเมซอน ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ีย

ในระดับมากเรียงลําดับ คือ ดาน ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานบุคลากร ดาน

กระบวนการใหบริการ ดาน การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจัยแบบ

เชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุงศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอรานกาแฟทอยสคัพ ซ่ึงประกอบดวย 

ขั้นตอนกาดําเนินงานวิจัยตางๆ ดังนี้ 

แนวทางการกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง 

 ในการศึกษากลุมตัวอยางประชากร คือ กลุมผูบริโภคท่ีเลือกใชบริการรานกาแฟทอยส

คัพ จํานวน 200 คน โดยการเก็บขอมูลแบบสะดวก(Convenience Survey) ผูวิจัยทําการเก็บ

ขอมูลจนกระท่ังครบตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว โดยไดการแจกแบบสอบถาม

ลูกคาท่ีมาใชบริการท่ีมีตอรานกาแฟทอยสคัพ  โดยเก็บแบบสอบถามใหจนครบจํานวนท้ังหมด 

200 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ระดับรายได 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา สถานท่ี และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวน

ประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจากท่ี 0 นอยท่ีสุดจนไปถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 
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 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามซ่ึง

เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับโดยเรียงลําดับจาก ระดับ

ท่ี 0 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 200 ชุด พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ 72  และเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 28 มีอายุเฉล่ียระหวาง 18-22 ป คิดเปน รอยละ 69 มีอาชีพเปนนักศึกษา คิดเปน

รอยละ 87 มีศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74 เปนนักศึกษามหาลัยรังสิต คิดเปนรอยละ 

76.5 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5 

 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 200 คน พบวา ผลิตภัณฑ (product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุด

เทากับ 5.40 คาเฉล่ียเทากับ 8.77 ละสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานม่ีคาเทากับ 0.90 ราคา(price) มี

คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 4.50 คาเฉล่ียเทากับ 8.34 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.11 สถานท่ี (place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 6.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.70 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92  การสงเสริมการตลาด (promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 

มีคาต่ําสุดเทากับ 3.25 คาเฉล่ียเทากับ 8.32 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.32  

 3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ 

 จากผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอรานกาแฟทอยสคัพ 

พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอรานกาแฟทอยสคัพ มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคา

ต่ําสุดเทากับ 6.11 มีคาเฉล่ียเทากับ 9.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ 

(4) ระดับการศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ี

แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ

วิเคราะหคา t-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test 

แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) สําหรับตัวแปรชนิดอ่ืนๆ 

สรุปไดดังนี้ 
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 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ี

แตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพท่ีแตกตางกัน จึง

ปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิจัย ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (product), ราคา(price), สถานท่ี(place) และการสงเสริมการตลาด

(promotion) มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ โดยใช

การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ปจจัยสวนประสม

การตลาด 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.857 0.408 
 

7.008 0.000 

product 0.185 0.068 0.205 2.737 0.007 

price 0.167 0.055 0.227 3.018 0.003 

place 0.309 0.063 0.35 4.893 0.000 

promotion 0.053 0.04 0.087 1.329 0.185 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
F Std. Error of the Estimate 

.758a .574 .565 65.695 .537 

*มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาด  

(marketing mix หรือ 4P’s) ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ

ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ เขียนสมการพยากรณ

ไดดังนี้ 

 Y = 2.857 + 0.185(Product) + 0.167(Price) + 0.309(Place) + 0.053(Promotion) 

 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด(marketing mix หรือ 4P’s)  ในดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคาและดานสถานท่ี มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ

รานกาแฟทอยสคัพ มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม 
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พบวา มีเฉพาะปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานการสงเสริม

การตลาดท่ีไมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ 

กลาวคือ ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ

ท่ีมีตอรานกาแฟทอยสคัพ สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี้ 

 ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) ระดับ

การศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน ไม

มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพท่ีแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ดังกลาว ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้มีความไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ เกรียงไกร รอยวิ

รัตน (2548) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานสตารบัคส สาขาพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน และจํานวนครั้ง ท่ีมาใช

บริการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการรานสตารบัคส สาขาพหลโยธิน 

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

 ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

และดานสถานท่ี มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ มี

คานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้ มีความ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมเกียรติ เปงโต (2547) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม พึงพอใจ

ตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของรานกาแฟวาวี ในปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบ

แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมากไดแก รสชาติ ความสดใหมของผลิตภัณฑท่ี

จําหนายในราน ความสะอาดของผลิตภัณฑท่ีจําหนายในราน ปจจัยดานราคา ท่ีผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ท่ีตั้งราน

หางาย ระยะเวลาเปดใหบริการมีความเหมาะสม ทําเลท่ีตั้งของรานอยูใกลบานหรือท่ีทํางาน 

ความสะอาดของสถานประกอบการ การตกแตงราน และบรรยากาศของรานเปนกันเอง  

 ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานการสงเสริมการตลาดไม

มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ กลาวคือ ไมเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลธิชา 

อินทรเทพ (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา การสงเสริมการตลาด เชน การลด แลก แจก แถม ไมมีผลตอ

การเลือกใชบริการ      
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ขอเสนอแนะ 

 1. ดานผลิตภัณฑ ควรรักษาระดับของผลิตภัณฑใหคงท่ีและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

ใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับกลุมลูกคาท่ีเขามาใชบริการอยูตลอดเวลาเพ่ือสรางความ

แปลกใหมใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการ เนนในเรื่องของการตกแตง การสรางบรรยากาศภายใน

โดยรอบรานใหสวยงาม ปายช่ือรานมองเห็นชัดเจน และความสะอาดของสถานท่ีเปนหลัก 

 2. ดานราคา ควรกําหนดราคาท่ีมาตรฐานและเหมาะสมท้ังคุณภาพปริมาณมีปายบอก

ราคาชัดเจนและควรคํานึงถึงรายไดสวนใหญของกลุมเปาหมายดวย เพ่ือเปนการจูงใจลูกคาให

มาใชบริการ ซ่ึงเปนการลดการแขงขันเพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืน 

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญในเรื่องของเวลาการเปดบริการทุก

วันโดยไมมีวันหยุดหรือรวมไปถึงการปรับชวงเวลาทําการในแตละวันเพ่ือใหเหมาะสมกับ

รูปแบบการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย 

 4. ดานการสงเสริมการตลาด ควรปรับปรุงการส่ือสารขอมูลทางการตลาดเพ่ือสราง

ความเขาใจใหแกลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน แสดงถึงความแตกตางกับคูแขงระหวางผลิตภัณฑ 

และการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ สําหรับการสะสมแตมและรับสวนลดราคา

ผลิตภัณฑยังเปนปจจัยท่ีลูกคาพอใจ การโฆษณาผานส่ือตางๆ ทางรานจึงควรใชเครื่องมือการ

สงเสริมการตลาดใหครบถวนทุกเครื่องมือ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาขอมูลรานกาแฟรานอ่ืนๆดวยเพ่ือใหไดขอมูลเชิง

เปรียบเทียบท่ีสามารถนํามาใชประโยชนไดเพ่ิมเติม 

 การศึกษาในครั้งนี้ ยังไมไดศึกษาปจจัยทางการตลาดครบทุกปจจัย เชน ดานบุคลากร 

(people) ดานขั้นตอนการใหบริการ (process) ดานภาพลักษณขององคกร (physical evidence) 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยทางการตลาดเพ่ิมเติมใหครบทุกดานอยางละเอียด 

มากยิ่งขึ้น เพ่ือท่ีจะไดทราบวาปจจัยทางการตลาดเหลานั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานกาแฟสดของผูบริโภคมากนอยเพียงใด 
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ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความผกูพันองคกรของพนักงาน บริษทั ชารปไทย จํากดั 

สํานักงานใหญ 

FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE 

EMPLOYEES OF THE HEAD OFFICE OF SHARP THAI COMPANY LIMITED 

พรชัย  อมรวิทยธํารง*   ภาณุ  ไชยศิวามงคล*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง  “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัท ชารป

ไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการทํางาน 

ความพึงพอใจ และ ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ  2) 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด 

สํานักงานใหญ กลุมตัวอยาง คือ พนักงานพนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ 

จํานวน 203 คน เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และตัวแบบสมการถดถอยเชิงพหุคูณ  

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.50 อายุ

ในชวง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 32.50 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 55.70 ระดับการศึกษา

สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 97.00  อายุการทํางานในองคกรมากกวา 5 ป

ขึ้นไป รอยละ 59.60  ตําแหนงเจาหนาท่ี 1-5 รอยละ 70.40  มีระดับรายไดตอเดือน 20,001 – 

30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.40 และพบวา บรรยากาศในท่ีทํางาน และความพึงพอใจในงาน 

เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงาน

ใหญ 

คําสําคัญ : ปจจัยท่ีมีอิทธิพล, ความผูกพันองคกรของพนักงาน 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 The purposes of the study of “influencing organizational commitment of employees 

of The Head Office of Sharp Thai Company Limited” are 1) study the working atmosphere, 

satisfaction, and organizational commitment of the employees of The Head Office of Sharp 

Thai Company Limited. 2) study the factors influencing organizational commitment of the 

employees of The Head Office of Sharp Thai Company Limited. Samples are 203 employees 

taken from The Head Office of Sharp Thai Company Limited. The instrument used for data 

collection was questionnaires analyzed by a program called SPSS. The statistics used in data 

analysis were percentage, average, a standard deviation. 

 The results of this study indicate that female is the major sample in the percentage of 

65.50% are those between 20 and 30 years old.  55.70% are married. 97.00 % obtained 

Bachelor Degree. 59.60 % are those who work with an organization from over 5 years. 

70.40% are in position rank 1-5. 38.40% have income between 20,001 and 30,000 baht. 

Might as well indicate that working atmosphere and job satisfaction are factors influencing 

organizational commitment of employees of The Head Office of Sharp Thai Company 

Limited.   

KEYWORDS : FACTORS INFLUENCING, ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF 

THE 

EMPLOYEES 

 

บทนํา 

 บริษัท ชารป ไทย จํากัด ผูจัดจําหนายสินคา ภายใตเครื่องหมายการคา “ชารป” เกิดจาก

การรวมทุนทางธุรกิจ 3 ฝาย ระหวาง ชารป คอรปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุน ถือหุน 50% บริษัท หาง

เทพนคร พาณิชย จํากัด และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด ถือหุนบริษัทละ 25% โดยรวม

กลุมสินคาภาพและเสียง กลุมสินคาเครื่องใชสํานักงาน กลุมเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลมัล

ติฟงกช่ัน และกลุมระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย ซ่ึงเดิม ชารป เทพนคร เปนตัวแทน

จําหนาย เขากับหมวดสินคาเครื่องใชไฟฟาในบานบางสวน คือ ตูเย็น, เครื่องปรับอากาศ, 

เครื่องฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร, เตาไมโครเวฟ และเตาอบไอน้ําพลังสูง Healsio ซ่ึงเดิม 

ชารป กรุงไทยการไฟฟา เปนตัวแทนจําหนายเขาดวยกัน 
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 การรวมทุนทางธุรกิจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหแผนธุรกิจและแผนการตลาดเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันท่ัวโลก สงผลใหแบรนดแข็งแกรงยิ่งขึ้น และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการขยายอาณาจักรเครื่องใชไฟฟาชารปในประเทศไทย และภายใตการ

บริหารงานของทีมผูบริหารท่ีเพียบพรอมไปดวยความสามารถและประสบการณ รวมถึงการ

สนับสนุนจาก ชารป คอรปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนบริษัทแม และบริษัทผูผลิตและ

ประกอบสินคาใหกับชารป ไทย อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ชารป แอ็พ พลายแอนซ ประเทศไทย 

จํากัด และ บริษัท ชารป แมนูแฟคเจอรริ่ง ประเทศไทย จํากัด ทําใหม่ันใจไดวาชารปสามารถ

สนองตอบความตองการของผูบริโภคไดอยางครบถวน ดวยการผลิตสินคาโดยสรางสรรค

นวัตกรรมท่ีโดดเดนเฉพาะ เพ่ือใหผูบริโภคสามารถใชประโยชนจากสินคาไดอยางเต็มท่ีและ

ปลอดภัย อีกท้ังยังเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 จากสภาวการณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และความเจริญกาวหนาใน

ดานเทคโนโลยี ซ่ึงถือไดวามีบทบาทอยางมากในองคการธุรกิจ สงผลใหระบบการจัดการ การ

ติดตอส่ือสาร มีความรวดเร็วถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ตลอดจนการแขงขันทางดานธุรกิจท่ีมี

ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความตองการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึง

องคกรธุรกิจในหลายๆ องคกร จึงไดพยายามท่ีจะปรับตัวและพัฒนา เพ่ือใหสามารถแขงขันได

ในตลาดการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น นับเปนความทาทายใหขององคกร กอใหเกิดโอกาส

และขอจํากัดตอการดําเนินงาน สงผลตอความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงมิใชเพียงแตแขงขันให

เหนือกวาคูแขง แตส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด คือการแขงขันกับตนเองเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

และยาวนานท่ีสุด ท้ังนี้ ปจจัยท่ีสําคัญยิ่งอยางหนึ่งท่ีเปนสวนชวยผลักดันใหองคกรเติบโตได

อยางย่ังยืนนั้น จึงขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของพนักงานภายในองคกรท่ีจะชวยผลักดัน

องคกรใหสามารถปรับตัวเพ่ือ 

 การแขงขันไดในสภาวการณท่ีมีความเปล่ียนอยูตลอดเวลา  จึงจะเห็นไดวา “คน” หรือ 

“ทรัพยากรบุคคล” ซ่ึงเปนผูคิดคน ทํา และใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมๆ เหลานั้นได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหองคกรหันมาตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานท่ีมี

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงหันมาใหความสําคัญกับพนักงาน ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีมี

ความสําคัญและมีคุณคาอยางยิ่งในการเสริมสรางองคกร เพราะเปรียบเสมือนกลไกในการ

ขับเคล่ือนภารกิจขององคกรใหสําเร็จตาเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น พนักงานในองคกรถือวาเปน

ทรัพยท่ีมีคายิ่ง จึงเปนการสมควรท่ีจะตองบํารุงรักษาไวใหอยูกับองคกรใหยาวนานท่ีสุด และ

เปนส่ิงท่ีองคกรสามารถทําใหเกิดผลผลิตตอองคกร ใหมีคุณคาและกอใหเกิดประโยชน ท่ี
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เกิดขึ้นจากสวนลึกภายในจิตใจของคนได  ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีมีคุณคาเหนือกวาการไดผลกําไรจาก

การประกอบการเสียอีก นั่นคือการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความรักและผูกพันกับองคกร 

 ดังนั้นเปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาทรัพยยากรบุคคลในองคการเปนส่ิงท่ีมีค่ําและมี

ความสําคัญ เปนปจจัยพ้ืนฐานในการบริหารองคการ อีกท้ังองคการจะมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จ หรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับบุคลากรในองคการท่ีมีคุณภาพเปนสําคัญ การ

สรางบุคลากรภายใน องคการใหทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด ทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการ

ทํางานมีความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน และประสานประโยชนกับองคการไดอยางกลมกลืนนั้น 

องคการจะตองใหความสนใจ และเอาใจใสเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคูไปกับ

การปรับปรุงกํารบริหารใหทันกับ สถานการณโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ บุคลากรในองคการ

เปรียบเสมือนตนทุนท่ีมีคุณคาอีกท้ัง ยังเปนตนทุนท่ีองคการตองรักษาและลงทุนเพ่ิมเติมอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาใหบุคลากรมี คุณคาเหมาะสมกับองคกรใหยาวนาน โดยความมีคุณคาของ

คนนั้นกอใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตอองคการ ซ่ึงเทากับวาเปนหลักประกันในการ

ทําใหองคการเจริญกาวหนา และ อยูรอดดวยความม่ันคง ประกอบกับความผูกพันนั้นเปนส่ิงท่ี

ทําใหบุคลากรมีความเช่ือม่ัน ยอมรับ เปาหมาย คานิยมขององคการ อีกท้ังยังเต็มอกเต็มใจท่ีจะ

ทํางานเพ่ือองคการ รวมไปถึงความ ปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะรักษาความเปนสมาชิกของ

องคการตนไว ซ่ึงความสําคัญดังกลาว จะสงผลใหองคการประสบความสําเร็จ 

 การสรางแรงจูงใจ (motivation techniques) จึงเปนวิธีการท่ีมีความสําคัญมากใน

ปจจุบัน ประกอบดวยองคการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ลวนแลวแตมุงท่ีจะแสวงหามาตรการ

ในการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือการสรางประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานขององคการนั้น เพราะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภายใน

องคการ ถือวาเปนรางวัลอันมีคุณคายิ่งในดานจิตใจของมนุษยทุกคน โดยสามารถทําใหสําเร็จ

ไดอยางไมมีขีดจํากัดไมวาจะอยูในสถานการณใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา คนเราเม่ือไดมาอยู

รวมกันหรือทํางานในหนวยงานเดียวกันก็สามารถท่ีจะนําเอาวิธีการจูงใจมาใชในการบริหาร

องคการและบุคลากรไดเสมอ และยังรวมถึงการประกอบชีวิตประจําวันของเราอีกดวย จาก

ผลสําเร็จในดานธุรกิจและความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคคล ขึ้นอยูกับการใชเทคนิค

ในการสรางแรงจูงใจใหแกบุคคลในองคการ จึงควรสงเสริมและพยายามจัดใหมีขึ้นใน

หนวยงานของตนใหมากท่ีสุดและสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ วิจิตร อาวะกุล 

(2528, หนา, 189) “การจูงใจวาเปนการใชศิลปะทําใหบุคคลหรือเปาหมายเปล่ียนทัศนะและ

แนวทางปฏิบัติไปสูเปาหมายดวยความสมัครใจ” ฉะนั้น การสรางแรงจูงใจในการทํางานท่ี

ยั่งยืนก็คือการสรางแรงจูงใจใหเกิดในบุคคลนั้นเอง 
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 นอกจากนี้แรงจูงใจเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ

ได  ซ่ึงดารณี พานทอง พาลุสุข และ สุรเสกข  พงษหาญยุทธ (2542, หนา, 119-121) ไดแบง

แรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ 

 1. การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีมีความตองการ

ในการทําการเรียนรู และการแสวงหาบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหบุคคลอ่ืนมาเกี่ยวของ 

เชน พนักงานท่ีไดทํางานท่ีตนเองชอบและถนัดไมใชเพราะผูบริหาร บังคับ หรือเพราะมีส่ิงลอ

ใจใด ๆ การจูงใจประเภทนี้ ไดแก 

  1.1 ความตองการ (need) เนื่องจากคนทุกคนมีความตองการท่ีมีอยูภายใน   

อันจะทําใหเกิดแรงขับ ซ่ึงแรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

และความพอใจ 

  1.2 เจตคติ (attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดท่ีดี ท่ีบุคคลมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด

ซ่ึงจะชวยเปนตัวกระตุนใหบุคคลทําในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

  1.3 ความสนใจพิเศษ (special interest) หมายถึง การท่ีเรามีความสนอกสนใจ

ในเรื่องเปนพิเศษ จัดวาเปนแรงจูงใจใหเกิดความเอาใจใสในส่ิงนั้น ๆ มากกวาปกติ 

  1.4 การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ี

ไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกใหมองเห็นจุดหมายปลายทาง และนําไปสูการเปล่ียนแปลง

หรือการพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหลานี้ ไดแก 

 2. เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนท่ีมีเปาหมายในการกระทําใดๆ ยอม

กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมท่ีดีและเหมาะสม  เชน พนักงานทดลองงานมีเปาหมายท่ี

จะไดรับการบรรจุเขาทํางาน จึงพยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ 

  2.1 ความรู เกี่ยวกับความกาวหนา คนท่ีมีโอกาสทราบวาตนจะไดรับ

ความกาวหนาอยางไรจากการกระทํานั้น ยอมจะเปนแรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได 

  2.2 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจ

ใหเกิดพฤติกรรมขึ้นได  เชน ครู อาจารย นักวิชาการ ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการท่ีนาเช่ือถือ 

นักปกครอง ผูจัดการ จะตองมีบุคลิกภาพของนักบริหารหรือผูนําท่ีดี 

  2.3 เครื่องลอใจอ่ืน มีส่ิงลอใจหลายๆ อยางท่ีจะกอใหเกิดแรงกระตุนใหเกิด

พฤติกรรมขึ้น เชน การใหรางวัลอันเปนเครื่องกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ ซ่ึงจะ

กระตุนมิใหกระทําในส่ิงท่ีไมถูกตอง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียนการประกวด การแขงขัน 

หรือแมแตการทดสอบก็วาเปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมไดท้ังส้ิน 

ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนท่ีจะตองมีการบริหารจัดการท่ีเกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดอยาง

เปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงความยากลําบากของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยูท่ีลักษณะงานท่ี
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เปนเชิงพฤติกรรม ไมอาจคาดหวังผลไดเหมือนผลทางวิทยาศาสตรท่ีมีกฎเกณฑแนนอนตายตัว 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องของการหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตรงกับท่ี

องคการตองการ เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นไดนําความรูความสามารถท่ีมีอยูมาบริหารจัดการกับ

งานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการบํารุงรักษาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถใหอยูกับองคการนานท่ีสุด เพ่ือความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการ  

 จากท่ีกลาวมาแลวจะเห็นวา บุคคลกรมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของงานและ

องคกร ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของ

พนักงานของ บริษัท ชารปไทย จํากัด เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหาตางๆ  อันสงผลให เปน

แนวทางท่ีดีท่ีจะรักษาระดับความผูกพันตอองคการใหคงไว และ เสริมสรางความผูกพันตอ

องคการใหมากขึ้น เพ่ือใหองคการดํารงอยู เจริญกาวหนาตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศในการทํางาน ความพึงพอใจ และ ความผูกพันองคกรของ

พนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานกังานใหญ 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย 

จํากัด สํานกังานใหญ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บรรยากาศในท่ีทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ชารป

ไทย จํากดั สํานักงานใหญ 

 2. บรรยากาศในท่ีทํางาน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนกังานบรษิัท ชารป

ไทย จํากดั สํานักงานใหญ 

 3. ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบรษิัท ชารป

ไทย จํากดั สํานักงานใหญ 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผลเชิงทฤษฎี เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอความผูกพันองคกรของพนกังาน 

 2. ผลเชิงปฏิบัติการ เพ่ือนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และ

เสริมสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัท ชารปไทย 

จํากัด สํานักงานใหญ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาประกอบการศึกษา ดังนี้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร 

ลักษณะประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดตอเดือน 

- ตําแหนงงาน 

 ํ  

สภาพแวดลอมในที่ทํางาน 

- บรรยากาศในการทํางาน                               - การยอมรับนบัถือ 

- สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา                       - ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

- สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน                       - ความรับผิดชอบ 

- ความสําเร็จของงาน                                      - ความกาวหนา 

 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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ชลมาส เผาไทย (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความผูกพันตอ

องคกรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึง

พอใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 200 ชุด ใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเปนสถิติในการวิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยพบวา 

 1. พนักงานมีความพึงพอใจดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานมากท่ีสุด รองลงมา

คือดานความสัมพันธภายในองคกร ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

ดานสภาพการทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 

 2. พนักงานมีความผูกพันดานความเช่ือม่ันอยางสูงและการยอมรับเปาหมายและ

คานิยมขององคกรมากท่ีสุด รองลงมาคือดานความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็ม

กําลังความสามารถเพ่ือประโยชนขององคกร และดานความตองการท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกของ

องคกรตอไป 

3. ความพึงพอใจดานลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ดานความสัมพันธภายในองคกร ดาน

ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานเงินเดือนและ

สวัสดิการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ยกเวน 

ดานสภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

อัจฉราวดี จุติสมวาร (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานบริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพัน

ตอองคกรของพนักงาน ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคกร ความสัมพันธระหวางปจจัย

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และปจจัยประสบการณในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ

พนักงานบริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด (มหาชน) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 297 ชุด ใชรอยละ คาเฉล่ีย คา t-test คา F-test คาสหสัมพันธเปนสถิติ

ในการวิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยพบวา 

 1. พนักงานบริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาสวนประกอบยอยของความผูกพันตอองคกรโดยเรียงลําดับจากมากไป

นอยพบวา ดานความเต็มใจทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากดานความ

ตองการเปนสมาชิกองคกร และดานความเช่ือม่ันและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ

องคกรอยูในระดับปานกลาง 

 2. ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันคือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ และระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 
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 3. สวนปจจัยลักษณะของงานท่ีปฏิบัติและปจจัยประสบการณในการทํางานในองคกร

มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 

 ปาริชาติ พงษชัยศรี (2552 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ”ความผูกพันตอองคการของ

ขาราชการกรมสรรพากร ภาค 5” มีวัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ

ของขาราชกากรมสรรพากร ตองการทราบวาปจจัยมีผลตอความผูกพันตอองคการของ

ขาราชการกรมสรรพากร และตองการทราบวาปจจัยมีผลตอความผูกพันตอองคการของ

ขาราชการกรมสรรพากรมากท่ีสุด รองลงมา จนถึงไมมีความสัมพันธเลย โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 354 ชุด ใชการประมวลผลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยสังคมศาสตร (SPSS) สถิติท่ีใชไดแก รอยละ, X2 - test, Gamma, t - 

test, ANOVA, Correlation และ Multiple Regression จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ขาราชการรอยละ 63.6 มีความผูกพันตอองคการ 

 2. ปจจัยมีผลตอความผูกพันตอองคการ ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน เงินเดือน ลักษณะงาน ลักษณะองคการ ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา และ

ประสบการณทํางาน สวนปจจัยท่ีไมมีผล ไดแก เพศและระดับการศึกษา 

 3. ขาราชการท่ีพอใจในลักษณะงาน พอใจในองคการมาก มีความรูสึกท่ีดีตอ

ผูบังคับบัญชา และมีประสบการณทางานท่ีดีมีแนวโนมท่ีจะมีความผูกพันมากกวาขาราชการท่ี

มีความพอใจในลักษณะงานนอยกวา พอใจในองคการนอยกวา มีความรูสึกท่ีไมดีตอ

ผูบังคับบัญชาและมีประสบการณทํางานท่ีไมดี 

 4. ตัวแปรท่ีอธิบายความผูกพันตอองคการดีท่ีสุดและมีผลในทางบวกตอความผูกพัน

ตอองคการ ไดแก ลักษณะองคการ และประสบการณทํางาน ตามลําดับ ตัวแปรอิสระท้ังหมด

อธิบายความผูกพันตอองคการประมาณรอยละ 41 (r2 = .406) 

 ชาญวุฒิ บุญชม (2553 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ความผูกพันตอองคการ ศึกษาเฉพาะ

กรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน” มีวัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาถึงระดับความผูกพันตอ

องคการของบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการ

ของบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

จํานวน 109 ชุด ซ่ึงเก็บขอมูลจากบุคลากรท้ังหมดของโรงเรียน ใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันเปนสถิติใน

การวิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยพบวา 

1. ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 –34 ป สถานภาพโสด/อยูคนเดียว

และสมรสมีจํานวนเทากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงเปนครูผูสอนและมีระยะเวลา



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1100 

 

การปฏิบัติงาน 3-6 ป ในดานระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคการในภาพรวมไดพบวา

ประชากรมีระดับความผูกพันอยูในระดับสูง 

2. ปจจัยท่ีมีผลกับความผูกพันในองคการ ไดแก ความแตกตางของระดับตําแหนงทํา

ใหมีผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวน ความแตกตาง

ทางดาน 

 ศิริพร ไทยกรณ ( 2554 : บทคัดยอ ) ไดวิจัยเรื่อง “ความผูกพันตอองคการของ

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” มี

วัตถุประสงคคือ เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและความผูกพันตอองคการ ปจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน

และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 125 ชุด จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36-40 ป สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ตําแหนงพนักงาน มีอายุงาน

ในธนาคารเฉล่ีย 7.32 ป มีความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง 

 2. มีความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง ในดานปรารถนาท่ีจะคงความเปนสมาชิก

ขององคการ และดานการยอมรับเปาหมายขององคการ สวนมีความผูกพันระดับปานกลางคือ 

ดานความพยายามทุมเทในการปฏิบัติงานเพ่ือองคการ 

 3. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับงานท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานท่ีอยูในระดับสูง

ท่ีสุดคือ ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการและปจจัยดานโอกาสกาวหนา รองลงมาเปน

ปจจัยดานบรรยากาศท่ีทํางาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และดานงานท่ีรับผิดชอบ 

 4. ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานท่ีอยูในระดับสูงท่ีสุด

คือ ปจจัยดานสังคม และเศรษฐกิจ รองลงมาเปนปจจัยดานเทคโนโลยี 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน 

วิดัล (Vidal,2007) ศึกษาสาเหตุของความพึงพอใจในงานและการมีผลตอความตั้งใจ

จะลาออกจากงาน โดยเก็บขอมูลจาก 122 บริษัทขามชาติในประเทศสเปน โดยความพึงพอใจ

ในงานมีผลตอความตั้งใจจะลาออกอยางมีนัยสาคัญ ท้ังนี้ความพึงพอใจในงานมีตัววัด

ประกอบดวย ความมีอิสระในการทํางาน ลักษณะงานมีความเหมาะสม โอกาสการไดรับ

ตําแหนงท่ีสูงขึ้น คาตอบแทน และการคาดการณ ซ่ึงพัฒนามาจากงานของโกเมซ และบัลคิน 

(Gomez & Balkin, 1983) พบวาความเช่ือม่ันสอดคลองภายในชนิดสัมประสิทธ์ิแอลฟารายดาน

เทากับ 0.89, 0.85, 0.80, 0.85 และ 0.80 ตามลาดับ 
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 คาราเทปและอูแดค (Karatepe & Uludag, 2007) ไดศึกษา ความขัดแยง ความเหนื่อย

หนาย และแรงจูงใจของพนักงานโรงแรมไซปรัสเหนือ โดยเก็บขอมูลจากพนักงานโรงแรม

ระดับ 3-5 ดาว พบวา ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกตอความผูกพันตอ

องคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (r=.47 และ r=.49)  

 ยาง (Yang, 2010) ศึกษาเรื่องเหตุและผลของความพึงพอใจในงานของอุตสาหกรรม

โรงแรม โดยเก็บขอมูลจาก 671 ตัวอยาง 11 โรงแรมนานาชาติ ในประเทศไตหวัน โดยใช

โปรแกรม LISREL ในการหาความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหต ุพบวาความพึงพอใจในงานมี

ความสัมพันธโดยตรงในทางลบกับความตั้งใจจะลาออกจากงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01 (r=.68) และมีความสัมพันธทางออมผานความผูกพันตอองคการดานจิตใจและดาน

ความตอเนื่องในทางบวกอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r=.69 และ r=.46) ดวยเชนกัน  

 แนวคิด เกี่ ยวกับความพึงพอใจของมิวเชนสกี้  (Muchinsky, 2000) แสดงถึง

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน และการลาออก โดยเม่ือพนักงานมี

ความรูสึกไมพึงพอใจในการทํางาน ก็จะรูสึกอยากท่ีจะออกจากองคการ จึงหันไปสูการคนหา

งานใหม แตถาตนทุนของการลาออกสูง พนักงานก็จะกลับมาประเมินงานท่ีทําอยูในปจจุบัน

ของตนใหม โดยหลังจากการประเมินงานในปจจุบันอีกครั้งหนึ่งแลว พนักงานอาจจะเปล่ียน

กลับมาพึงพอใจในการทํางานอีกครั้งก็ได ซ่ึงทําใหพนักงานมีความคิดท่ีจะลาออกลดลง 

ในทางกลับกัน หากพนักงานประเมินแลววา การคนหางานใหมมีตนทุนไมสูงนัก และรูสึกวา

งานใหมดีกวางานเดิม ก็จะกระตุนใหพนักงานมีความตั้งใจท่ีจะลาออกมากยิ่งขึ้น และสงผลให

เกิดพฤติกรรมการลาออกจริงในท่ีสุด แตถาหากการคนหางานใหมมีตนทุนไมสูง แตงานท่ีหา

ไดยังไมเปนท่ีพอใจก็อาจจะทําใหพนักงานยังคงอยูองคการเดิมตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทชารปไทย จํากัด 

สํานักงานใหญ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ 

โดยมีจํานวนพนักงาน ณ 28 ก.พ. 2558 จํานวนท้ังส้ิน  414 คน โดยแบงเปนฝายขายCEG 177 

คน ฝายบัญชีและHR 74 คน ฝายขายแผนกDSและโซลาเซล 86 คน และแผนกศูนยบริการ 77 
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คน และกลุมตัวอยาง คือ ประชากรท่ีใชในการวิจัย โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางตาม

หลักการคํานวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% ดังสูตรตอไปนี้ 
 

   n =      N 

                                                            1      +     Ne2 

โดย  n    = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

  N = ขนาดของกลุมประชากร (414 คน) 

  e = ความผิดพลาดท่ียอมรับได  (กําหนดใหมีคาเทากับ   

   0.05) 

แทนคา จะได  

N  =           414 

                                                      1  +   414 (0.05)2 

   = 203 

 ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 203 ตัวอยาง จากนั้นใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample random sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ จํานวน 203 ชุด 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือใหได

เครื่องมือท่ีสมบูรณและมีคุณภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับขั้นตอน ดังนี้  

 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยปรับปรุงจาก

แบบสอบถามของ Watson, A. M., Thompson, L. F., & Meade, A. W. (2007, April)   โดยแบง

ออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถาม

แบบปลายปด แบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยดานความเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในท่ีทํางาน 

ประกอบดวย ดานโครงสรางองคกร ดานการใหความสนับสนุน ดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี 

จํานวนรวม 40 ขอ 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยดานความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ดานจิตใจ ดาน

ความมุงม่ันตอเนื่อง จํานวนรวม 10 ขอ 

 โดยแบบสอบถามสวนท่ี 2 – 3 เปนแบบสอบถามปลายปด ใชมาตรวัดแบบ 10 ระดับ 

(Rating Scale) ของ Likert ‘ s Scale ในการวัดระดับความคิดเห็น ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 

 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิจัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความ

สมบูรณของแบบสอบถาม 

 4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจยัเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันองคกรของ

พนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานกังานใหญ มี 2 ลักษณะดังนี ้

 1.  ขอมูลปฐมภูมิ เปนการแจกแบบสอบถามใหกับ พนักงานงานบริษัท ชารปไทย 

จํากัด สํานักงานใหญ โดยผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 203 ชุด 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน กรณีศึกษา 

พนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความผูกพันองคกรของพนักงาน 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานบริษัท ชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ 

จํานวน 203 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางจากพนักงานบริษัท ชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ 

จํานวน 414คน  กลุมตัวอยางคือประชากรท่ีใชในการวิจัย โดยคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง

ประชากรจากสูตรของ Yamane ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือประมวลผล 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิตินําเสนอคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห  

มีขอสรุปและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.50 ชวง

อายุ 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 32.50 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 55.70 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 97.00 อายุการทํางานในองคกรมากกวา 5 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 

59.60 ระดับตําแหนงเจาหนาท่ี 1 -5 คิดเปนรอยละ 70.40 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 

บาท คิดเปนรอยละ 38.40 
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 2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทชารปไทย

จํากัด สํานักงานใหญ 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลดานบรรยากาศในที่ทํางาน พบวา ผลสรุปรวมปจจัยท่ีมีผลตอ

บรรยากาศในท่ีทํางานประกอบดวยดานโครงสรางองคกร ดานการใหความสนับสนุน และ

ดานวัสดุอุปกรณ ของบริษัทชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ ระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉล่ีย 

9.12  

 ปจจัยที่มีผลดานความพึงพอใจ พบวา ผลสรุปรวมปจจัยท่ีมีผลดานความพึงพอใจในท่ี

ทํางานประกอบดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดาน

ความม่ันคงในการทํางาน ของบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีระดับความคิดเห็นอยู

ในคาเฉล่ีย 8.42 ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลในแตละดานพบวา พนักงานรูสึกยินดีกับคําแนะนําจาก

หัวหนาเกี่ยวกับงานของพนักงาน อยูในระดับสูงสุด มีระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉล่ีย 7.08 

 ปจจัยที่มีผลดานความผูกพันตอองคกร พบวา ผลสรุปรวมปจจัยท่ีมีผลดานความ

ผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ดานจิตใจและดานความมุงม่ันตอเนื่อง ของบริษัท ชารปไทย 

จํากัด สํานักงานใหญ มีระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉล่ีย 7.74 ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลในแตละดาน

พบวา พนักงานรูสึกภูมิใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวาเปนพนักงานองคกรนี้ อยูในระดับสูงสุด มี

ระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉล่ีย 6.80 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทชารปไทย 

จํากัด สํานักงานใหญ จากกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ท่ีมีสถานภาพ

สมรส ชวงอายุ 20-30 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อายุการทํางาน 5 ปขึ้น ตําแหนง

เจาหนาท่ี 1 - 5 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการ

ทํางานในดานตางๆ ตอองคกร ดังนี้ 

1. ปจจัยดานบรรยากาศในท่ีทํางานมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกร ของพนักงาน

บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ เม่ือพิจารณาผลในแตละดานพบวา ปจจัยดานการ

กําหนดนโยบายและเปาหมายท่ีชัดเจนมีอิทธิพลสูงสุด (8.18 คะแนน) รองลงมาคือ 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับท่ีดี (8.00 คะแนน),  มีความสัมพันธกับฝายงานอ่ืน

ในระดับท่ีดี (7.86 คะแนน), ผูบังคับบัญชาใสใจในงานและความเปนอยูลูกนอง, ผูบังคับบัญชา

ใสใจในงานและความเปนอยูลูกนอง, วัสดุ อุปกรณ มีเพียงพอตอการใชงาน, มีการกําหนด

บทบาทหนาท่ีแตละคนอยางชัดเจน, การทํางานในองคกรเปนแบบพ่ีนองครอบครัวเดียวกัน, 

บรรยากาศในองคกรมีความเปนมิตร, ขั้นตอนการทํางานเปนอุปสรรคและมีความยุงยาก, มีการ

กําหนดขั้นตอนการทํางานท่ีชัดเจน การจัดสถานท่ีทํางาน เปนสัดสวน สะดวกตอการทํางาน 
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เนื่องจากสถานท่ีในแตละฝายมีอยางพอเพียง เพราะฉะนั้นจะกลาวไดวา บรรยากาศในท่ีทํางาน

ทุกดานมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน 

  2. ปจจัยท่ีมีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงาน

ใหญ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาผลในแตละดานพบวา ปจจัย

ดานรูสึกยินดีกับคําแนะนําเกี่ยวกับงาน (7.78 คะแนน), จะทํางานลวงเวลาเพ่ือใหงานสําเร็จ แม

ไมไดรับคาตอบแทน (7.70 คะแนน), ไดรับคาตอบแทนตามขอตกลง (7.62 คะแนน), ไดรับ

แจงส่ิงท่ีเกิดขึ้นในองคกรเสมอ, ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับงานท่ี

รับผิดชอบ, องคกรนี้ตองการใหรวมงานดวย, มีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในการ

ทํางาน, คิดวาจะไดรับตําแหนงท่ีพอใจในอนาคต, ผูบังคับบัญชาจะถามความเห็นทาน กอน

กําหนดเปาหมายงาน, มีอํานาจในการตัดสินใจในงานของทาน, คาตอบแทนยุติธรรมและเสมอ

ภาค, มีโอกาสกาวหนาในองคกรนี้ อยูในระดับความคิดเห็นท่ีดี และปจจัยดาน กังวลวาอาจจะ

ตองออกจากงานกอนเวลาท่ีควร และ ความคิดวาในปนี้ทานมีความเส่ียงท่ีจะออกจากงานอยูใน

ระดับความคิดเห็นดวยนอย แสดงวาพนักงานมีความกังวลท่ีจะตองออกจากงานกอนเวลา 

 3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรดานจิตใจในท่ีทํางาน ของพนักงานบริษัท 

ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีระดับวามคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาผลในแต

ละดานพบวา พนักงานภูมิใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวาเปนพนักงานองคกรนี้ (8.04 คะแนน), 

พนักงานมีความเช่ือม่ันตอองคกร (7.84 คะแนน), ทานมีความสุขมากท่ีไดทํางานในองคกรนี้ 

(7.72 คะแนน), องคกรนี้สมควรไดรับความภักดีจากทาน, สําหรับทานองคกรนี้เปนองคกรท่ีดี

ท่ีสุดท่ีจะทํางานดวย, ทานตองการจะทํางานกับองคกรนี้ตลอดไป , ทานรูสึกวาปญหาของ

องคกร คือปญหาของทานดวย และ ความคิดวาจะรูสึกผิดหากลาออกจากองคกรนี้ อีกท้ังไมคิด

ลาออกไปทํางานท่ีอ่ืน แมจะไดคาตอบแทนสูงกวา อยูในระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 

เนื่องจากพนักงานในองคกรยังมีความรูสึกกังวลหากจะลาออกจากงานและยังไมคิดท่ีจะลาออก

จากงานไปทํางานท่ีอ่ืน ถึงแมวาจะไดคาตอบแทนท่ีสูงกวา เพราะอาจจะมีปจจัยหลายๆ อยาง 

มาเปนตัวช้ีวัดในการตัดสินใจ 

ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน 

บริษัท ชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ ในลักษณะปจจัยโดยรวมขององคกรแตยังไมไดมี

การศึกษาเจาะจงรายละเอียดในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะแตกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาเปน

พนักงานในองคกร ในสํานักงานใหญเทานั้น โดยยังไมมีการสํารวจพนักงานท่ีอยูในสาขา

ตางจังหวัดตางๆ และจากผลการวิจัยเห็นไดวากลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัยในครั้งนี้มีคาเฉล่ียใน

ระดับความคิดเห็นดวยมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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ปจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางาน 

 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาวิจัย ทําใหผูวิจัย

ทราบถึงบรรยากาศในการทํางานของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ วามี

ปจจัยใดบางท่ีมีผลตอบรรยากาศในการทํางาน วาจะตองมีการปรับปรุงหรือสงเสริมในดานใด

เปนพิเศษเพ่ือท่ีจะใหบรรยากาศในการทํางานของพนักงานรูสึกดี   

ปจจัยดานความพึงพอใจ 

 พนกังานในองคกร รูสึกพึงพอใจในการทํางานรูสึกยินดีเกี่ยวกับไดรับคําแนะนําจาก

การทํางานและพรอมท่ีจะทํางานลวงเวลา เพ่ือใหงานสําเร็จถึงแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนก็

ตาม แตก็มีบางสวนท่ีมีความกังวลวาในปนี้ตัวพนักงานเองอาจจะตองออกจากงานกอนเวลาท่ี

ควร 

ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร 

 พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคกรอยางมาก และภูมิใจท่ีจะบอกบุคคลอ่ืนวาเปน

พนักงานองคกรนี้ อีกท้ังยังมีความเช่ือม่ันตอองคกร มีความภูมิใจท่ีไดทํางานในบริษัท ชารป

ไทย จํากัด ซ่ึงเปนผลมาจากผลตอบแทน ความกาวหนาในงาน และความพึงพอใจในงาน หาก 

นโยบายตางๆ ขององคกรเปล่ียนไป จะสงผลใหความผูกพันตอองคกรลดลง  
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โทรศัพทมือถือยีห่อไอโฟน ของนกัศกึษาระดบัชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 

THE MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECT THE PERCEICED VALUE OF 

THE BAND IN THE PURCHASE IPHONE OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN 

RANGSIT UNIVERSITY 

เกษมสันติ์  ฮอแสงชัย*   ธนกร  วัฒนพงษวานิช*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตมี

วัตถุประสงค 1)  เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตและ 2) 

เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือ

ยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษา

เชิงสํารวจรวบรวมขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงกลุม

ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 ตัวอยาง ทดสอบ

ความนาเช่ือถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค(Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 

ตัวอยาง ไดผลการทดสอบความนาเช่ือถือเครื่องมือท่ี 0.895 วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคู

โดยวิธี LSD  และทดสอบวิเคราะหความสัมพันธใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญ

ศึกษาในช้ันปท่ี 2 รองลงมา ช้ันปท่ี 4 และศึกษาในคณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจมากสุด รองลงมา 

คณะวิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี รายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาทมากสุด และมีท่ีพัก

อาศัยเปนบาน รองลงมา หอพัก และนักศึกษามีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดมี

ผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดาน

สงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา คณะท่ี

ศึกษา และรายไดตอเดือน มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือ

ย่ีหอไอโฟน  แตกตางกัน และผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยสวนประสม

การตลาด ไดแกดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริม

การตลาดสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน โดย

ดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริม

การตลาด ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05โดยปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผล

ตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ไดรอยละ 84.70 

คําสําคัญ : ปจจัยสวนผสมทางการตลาด, การรับรูคุณคา, การตัดสินใจซ้ือ, โทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟน, มหาวิทยาลัยรังสิต 

ABSTRACT 

 The study of marketing mix factors that affect the perceived value of the brand in the 

purchase decision mobile phone brands. Undergraduate Students University aims 1) to 

analyze the influence of the marketing mix that influences the decision to buy the mobile 

phone brand of undergraduate students. RSU and 2) to analyze the influence of perceived 

value brand that affect their decision to purchase mobile phones from Apple's undergraduate 

students. RSU Survey Methodology The study collected data from questionnaires. Sampling 

methods The sample consisted of undergraduate students. RSU 400 samples to test the 

reliability of the engine. Based on the concept of Akron BAC (Cronbach Alpha Formula), 30 

samples have tested reliability analysis tool 0.895 Descriptive statistics were used to clarify 
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the frequency, percentage, average, and standard deviation. Quantitative Data Analysis Test 

the difference by using a T - test, F - Test Test average difference in pairs using LSD and test 

correlation analysis using the multiple correlation coefficients (Multiple Regression 

Analysis) method of choice selected. (Enter Regression), which was statistically significant at 

0.05 level process information from statistical computer program. 

 The study results showed that personal characteristics are more female than male. 

Most in Year 2, followed by the 4th year and studying in the economy - businesses most 

minor of Engineering Technology - a monthly income of 10,000 - 20,000 baht maximum and 

shelter is home to a minor. Student dormitories and a recognition of the value brand in the 

purchase decision mobile phone brand on many levels. And the importance of the marketing 

mix factors affecting the perceived value of the brand in the purchase decision mobile phone 

brands. The most up minor product, pricing, distribution channels and marketing, 

respectively. 

 The hypothesis testing found that personal characteristics, including the first year of 

study at the Faculty of Education and monthly income. Affect the perceived value of the 

brand in the purchase decision handset brands iPhone different and correlation analysis found 

that the marketing mix including product, pricing, distribution channels and promotion. 

market, resulting in the recognition of brand equity in the decision to purchase mobile phones 

from the iPhone. The products have the most minor, pricing, distribution channels and 

marketing, respectively significant at 0.05 by the marketing mix influence perceived brand 

value in the decision. Apple has bought mobile phones from 84.70 percent.   

KEYWORDS : MARKETING MIX, THE PERCEICED VALUE OF THE BAND, 

BUYING DECISION, IPHONE, RANGSIT UNIVERSITY 

 

บทนํา 

 ปจจุบันเปนยุคของการส่ือสารไรสายท่ีรวดเร็ว ทันสมัย เทคโนโลยีตางๆชวยตอบ

โจทยการใชงานของมนุษยไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเรื่องของ งานท่ีทํา บันเทิง หรือ

สาระตางๆมากมาย เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือก็เปนรูปแบบหนึ่งในการตอบสนองความ

ตองการใชงานของมนุษย ท่ี เ พ่ิมขึ้นไปเรื่อยๆ สังเกตไดจาก การพัฒนารูปแบบของ

โทรศัพทมือถือในยุคกอนจากเทคโนโลยีธรรมดา ท่ีใชปุมกดเพ่ือใหตอบสนอง เปล่ียนมาเปน 

เทคโนโลยีการสัมผัสโดยใชนิ้ว 
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โทรศัพทมือถือในปจจุบันมีความสําคัญมากถือวาเปนปจจัยท่ีขาดไมไดในยุคของ

การติดตอส่ือสารเพราะสามารถใชติดตอส่ือสารและสามารถใชเปนอุปกรณสําหรับทํา

กิจกรรมอ่ืนๆ เชน เลนเกมสฟงวิทยุฟงเพลงมีการแตงเสียงเรียกเขา (Ring Tone) สามารถถาย

ภาพนิ่งหรือวีดีโอไดและ ติดตอส่ือสารในแบบอ่ืนๆเชนการสงขอความส้ันๆ (SMS) การสง

ขอความภาพ (MMS) การเปดดู ขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ตผานบริการเว็บไซตจึงทําให

โทรศัพทมือถือเปนท่ีแพรหลายและทางดาน บริษัทผูผลิตโทรศัพทมือถือไดพัฒนา

เทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือใหทันสมัยมากขึ้นโดยมีการใช เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร

เขามาผสมผสานกับโทรศัพทมือถือทําใหเกิดเปนโทรศัพทมือถือแนวใหมท่ี เรียกวาโทรศัพท

อัจฉริยะหรือโทรศัพทมือถือท่ีรองรับระบบปฏิบัติการตางๆ (Smart Phone) ซ่ึง โทรศัพทชนิด

นี้ ถูกคาดหมายวาจะเปนโทรศัพทแหงอนาคตสามารถเลนและเช่ือมตอขอมูลผาน 

อินเตอรเน็ต (Internet) สามารถทํางานโดยผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟนและสามารถ

เช่ือมตอ ส่ือไรสายความเร็วสูงไมวาจะเปนระบบ EDGE ท่ีครอบคลุมกวางขวาง, เครือขาย

ระบบไรสาย (Wireless LAN)สําหรับภายในอาคารและ 3G ในเขตเมืองท่ีหนาแนนสามารถดู

โทรทัศนออนไลนทํา ใหสามารถติดตามขาวสารไดอยางรวดเร็ว (ทิพรัตน รุงทวีไพโรจน 

2549) 

บริษัท แอปเปล เปนบริษัทหนึ่งท่ีพัฒนาโทรศัพทใหมีความทันสมัยตอบโจทยลูกคา

ไดเปนอยางดีดวยความลํ้าหนาเกินคูแขง และมีลิขสิทธ์ิเฉพาะท่ีเปนของตัวเอง ทําใหผลิตภัณฑ

ในเครือมีความโดดเดน จากการใชเทคโนโลยีในระบบปฏิบัติการ iPhone Operation System 

(iOS) ท่ีพัฒนาขึ้นมาและมีการเติบโตของผลิตภัณฑท่ีดี โดยเฉพาะในสวนของสมารทโฟนกค็อื 

iPhone นั่นเอง ท่ีพัฒนาตอเนื่องกันมาไดหลากหลายรุน และรุนลาสุดอยาง iPhone 6 ท่ีเปดตัว

ไปเม่ือปท่ีแลวแตก็ยังทํายอดขายไดอยางตอเนื่อง ทําให มีสวนแบงทางการตลาดใน

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนสูงมาก เม่ือเทียบกับคูแขงหลายๆรายอยาง บริษัท Samsumg ท่ีผลิต

โทรศัพทมือถือ สมารทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android บริษัท Nokia ท่ีผลิตโทรศัพทมือถือ

สมารทโฟนในระบบปฏิบัติการSymbian และ Windows Phone ยังมีบริษัทอ่ืนๆ อีกมายมายท่ี

พัฒนารูปแบบโทรศัพทมือถือสมารทโฟนออกมาเพ่ือแยงชิงสวนแบงการตลาดท่ีมีการแขงขัน

สูงมากในขณะนี้ 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 2. เพ่ือวิเคราะหอิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. การรับรูคุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของ

นักศึกษาระดับช้ันปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต 

2. สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของ

นักศึกษาระดับช้ันปรญิญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. เนื้อหาการวิจัย คือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 

2. กลุมตัวอยาง คือ นกัศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ดวยวิธีการสุมตัวอยางและใชจํานวน 

400 คน 

3. สถานท่ีวิจัย คือ พ้ืนท่ีในเขตจตจุักรในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานครและอําเภอเมืองปทุท

ธานี จังหวัดปทุมธาน ี

4. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา จะทําการศึกษาวจิัยเฉพาะตัวแปรท่ีสําคัญ คือ 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   คือ 

  1.  ปจจัยดานประชากรศาสตร 

  2.  สวนประสมการตลาด 

   2.1 ดานผลิตภัณท (Product) 

   2.2 ดานราคา (Price) 

   2.3 ดานสถานท่ีจําหนาย (Place) 

   2.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ของนักศึกษาระดับช้ันปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงการผลิตโทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟนของผูประกอบการเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมาก

ยิ่งขึ้น 

2. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการตลาด

ใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูบริโภค  

3. ทราบถึงระดับอิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน เพ่ือใหนักการตลาดและผูบริหารใน ธุรกิจโทรศัพทสมารทโฟน

สามารถนําผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคามาปรับปรุงนโยบาย เกี่ยวกับการสราง

ส่ือสารการตลาดเพ่ือใหผูบริโภครับรูคุณคาตราสินคาเพ่ิมขึ้น  

4. ทราบถึงระดับอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน 

 5. เพ่ือเปนประโยชนตอผูสนใจในการนําขอมูลนี้ไปใชสําหรับเปนแนวทางในการ

ศึกษาวิจัยตอไป 

 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

-  เพศ 

- ช้ันปการศึกษา 

- กลุมคณะ 

- รายได 

- ท่ีพักอาศัย 

ปจจัยผสมทางการตลาด (4 Ps) 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 

 

 

 

 

 

การรับรูคุณคาตราสินคา 

- การตระหนักถึงตราสินคา 

- การรับรูคุณภาพ 

- การเช่ือมโยงตราสินคา 

- ความภกัดตีอตราสินคา 

- สินทรัพยประเภทอ่ืนๆของตราสินคา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. โทรศัพทมือถือ หรือ โทรศัพทเคล่ือนท่ี คืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการ

ส่ือสารสองทางผานโทรศัพทมือถือใชคล่ืนวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทมือถือโดย

ผานสถานีฐาน โดยเครือขายของสถานีมือถือแตละผูใหบริการจะเช่ือมตอกับเครือขายของ

โทรศัพทบานและเครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบริการอ่ืน 

 2. ไอโฟน (iPhone) เปนโทรศัพทมือถือท่ีมีความสามารถใชงานอินเทอรเน็ตและ

มัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัท แอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถใชงานสง

อีเมล ใชเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ี สงเอสเอ็มเอส(SMS)ทองอินเทอรเน็ตผานทางซอฟตแวร

ซาฟารีคนหาแผนท่ีฟงเพลงและความสามารถอ่ืน 

 3. การรับรูคุณคาตราสินคา หมายถึง การรับรูคุณคาตราสินคาของโทรศัพทมือ ถือ

ไอโฟนของ ผูบริโภค  

 4. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง สวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดานของ

โทรศัพทมือถือไอโฟน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาด และชองทางการจัดจําหนาย 

  4.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคา หรือบริการ โดยพิจารณาจากการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา  

  4.2 ราคา (Price) หมายถึง ความเมาะสมของราคา กับคุณคาท่ีลูกคาจะไดรับ 

เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันอ่ืนๆ  

  4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานท่ีจัดจําหนาย หรือ

ชองทางในการจัดจําหนาย ซ่ึงจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกคา  

  4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสงเสริมการขาย ท่ีจะทํา

ใหเกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินคา 

 5. การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือไอโฟน หมายถึง กระบวนการเลือกตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือจากปจจัยกระตุนตางๆ ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม 

โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น

ตามหัวขอตอไปนี้ 

 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
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 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดกลาวถึง สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑการจัดจําหนายการกําหนดราคา และการสงเสริมทางการตลาด 

หรือเราสามารถเรียก สวนประกอบทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่งวา 4Ps สวนประสมท้ัง 4 

ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันและ มีความสําคัญเทาเทียมกัน ไดแก  

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการ

ของ ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง

ประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ีองคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ

สามารถขายได  

 การกําหนดกลยุทธดาน ผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้  

  1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และ (หรือ) 

ความแตกตาง ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)  

  1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ  

  1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ของบริษัท เพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย  

  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมี

ลักษณะใหมและ ปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถใน

การตอบสนองความ ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น  

  1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนผสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิด

ขึ้นมา ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง

คุณคาผลิตภัณฑ กับราคาผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผู

กําหนดกลยุทธราคาตอง คํานึงถึง 

  2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา

การยอมรับ ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น  

  2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ  

  2.3 การแขงขัน  

  2.4 ปจจัยอ่ืนๆ 
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 3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง

ผูขาย กับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย

ทํา การขาย (Personal Selling) อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตองใชหลักการเลือกใช

เครื่องมือส่ือสาร แบบประสมประสารกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) 

โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน

ได เครื่องมือสงเสริมท่ีสําคัญ  

 4. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ

ชองทาง ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจาก

องคการไปยังตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันตลาด สวน

กิจกรรมท่ีชวยในการกระจาย ตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการ

เก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง ประกอบดวย 2 สวน คือ  

  4.1 ชองทางการจัดจําหนาย(Channel of Distribution) หมายถึง หมายถึง

เสนทางท่ีผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบ

ชองทางการจัด จําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม  

  4.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาเขสูตลาด (Market Logistics) 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง

อุตสาหกรรม การกระจายตัว สินคา 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคา  

 Marketing Science Institute (2000 อางถึงใน ชวลิต ฤทธีตานนท,2551) ประเทศ 

สหรัฐอเมริกาไดใหนิยามคุณคาตราสินคาวาเปนกลุมของการเช่ือมโยง (Set of Associations) 

และ พฤติกรรม (Behavior) ท่ีมีตอลูกคา ชองทางการจัดจําหนาย และบริษัทเจาของท่ีอํานวย

ประโยชนให ตราสินคานั้นสามารถสรางรายไดและผลกําไรเพ่ิมขึ้นมากกวาไมมีตราสินคา  

 Aaker (1996) กลาววา คุณคาตราสินคาวากลุมของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเช่ือมโยง

กับช่ือ ตราและสัญลักษณโดยเปนการเพ่ิมคุณคาใหแกสินคาและบริการ  

 Kotler (2009) กลาววาคุณคาตราสินคาเปนคุณคาเพ่ิมของผลิตภัณฑและบริการโดย

จะ สะทอนถึงวิธีคิดความรูสึกหรือการแสดงออกของผูบริโภคโดยใหความสําคัญกับตรา

สินคาเชนเดียวกับ ราคาสวนแบงการตลาดและความสามารถในการทํากําไรคุณคาตราสินคา

เปนคุณคาดานจิตใจและ ดานการเงินตอบริษัท  

 Farquhar (1998) กลาววาคุณคาเพ่ิมท่ีตราสินคาสรางใหกับสินคาหรือบริการ

แบงเปน  
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 1. คุณคาตราสินคาในมุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) โดยจะวัดจากกระแส

เงินสดท่ีเพ่ิมขึ้น (Incremental Cash Flow) ท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางตัวสินคากับตรา

สินคาและทําใหสวนแบงการตลาดของสินคานั้นเพ่ิมขึ้น  

 2. คุณคาตราสินคาในมุมมองของรานคา (Trade’s Perspective) จะแสดงถึงการมี

อิทธิพลท่ีเหนือกวาตราสินคาของคูแขงซ่ึงเปนผลมาจากการยอมรับจากสถานท่ีกระจาย

สินคาและจําหนาย 

 3. คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค (Consumer’s Perspective) คือการ

สะทอนใหเห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของความแข็งแกรงดานทัศนคติ (Attitude Strength) ท่ีมีตอตรา

สินคา 

 จะเห็นไดวาคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจในการตีความ (Interpret) การจัด

ระเบียบ (Process) และการจดจํา(Store) ขอมูลตางๆของตราสินคาซ่ึงจะทําใหลูกคาเกิดความ

ม่ันใจและ ความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือ (Aaker, 1991) 

 Feldwick (1999) ไดทําการแบงประเภทของนิยามคุณคาตราสินคาออกเปน 3 ประเภทคือ  

 1. มูลคาตราสินคา (Brand Valuation) คือคุณคารวมท้ังหมดในฐานะสินทรัพยท่ี

บริษัทเจาของสามารถขายไดและนาไปรวมในบัญชีงบดุลได  

 2. ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength) คือความสัมพันธระหวาง

ผูบริโภคกับตราสินคา (Consumer Attachment) 

 3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) คือการเช่ือมโยง (Associate) และ

ความเช่ือ (Belief) ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา 

 มูลคาตราสินคาจะใหความสําคัญกับสินทรัพยและการเงินเพ่ือประโยชนในทาง

ธุรกิจในขณะท่ีความแข็งแกรงและการอธิบายถึงตราสินคาจะใหความสําคัญกับผูบริโภค

เปนหลักอยางไรก็ตาม นิยามคุณคาตราสินคาท้ังหมดท่ีกลาวขางตนมีความสัมพันธใน

ลักษณะลูกโซโดยความแข็งแกรงของ ตราสินคาจะเปนกุญแจหลักในการท่ีกอใหเกิดมูลคา

ตราสินคาซ่ึงจะแสดงความสัมพันธไดดังนี้ 

ภาพท่ี 2.1 : ความสัมพันธแบบลูกโซของคํานิยามตราสินคา  

 

การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) 

 

ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength) 

 

 มูลคาตราสินคา (Brand Valuation) 
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ท่ีมา: Cobb-Walgren, Ruble &Donthu. (1995). Brand equity, brand preference, competition. 

Lexington, MA: Lexington Books.   

ความแข็งแกรงตราสินคาและการอธิบายถึงตราสินคาจึงเปนส่ิงท่ีรวมกันเรียกวา 

“คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค” โดยจะแสดงดานท่ีเปนคุณภาพของตราสินคา

และจะนําไปสูการมีมูลคา ตราสินคาเนื่องจากผูบริโภคเปนจุดเริ่มตนและส้ินสุดของตรา

สินคา (Cobb-Walgren, Ruble &Donthu, 1995)   

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค (Customer-Based 

Brand Equity) 

 คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริการมีนักวิชาการซ่ึงสวนใหญจะเนนท่ีมุมมอง

ของผูบริโภคซ่ึงสามารถแบงออกเปน 2 สวน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547) ดังนี้ 

 1. การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) เชนการตระหนักรูในตราสินคา 

(Brand Awareness) ความเช่ือมโยงตราสินคา (Brand Associations) และการรับรูถึงคุณภาพ 

(Perceived Quality) เปนตน  

 2. พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Perception) เชนความภักดีตอตราสินคา 

(Brand Loyalty) ความตั้งใจซ้ือสินคาในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price) 

 3. แนวคิดท่ีเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางท่ีไดรวมแงมุมของคุณคาตราสินคาท้ังในสวน

การรับรูและพฤติกรรมของผูบริโภคคือแนวคิดแบบจําลองคุณคาตราสินคา (Brand Equity 

Modal) ของ Aaker (1991) ซ่ึงอธิบายวาคุณคาตราสินคามีองคประกอบ 5 สวนคือ  

 1. การตระหนักถึงตราสินคา (Brand Awareness) คือ การจดจําหรือระลึกไดถึงตรา

สินคา ของผูบริโภคซ่ึงมีความสําคัญในการสรางคุณคาตราสินคาเพราะเม่ือผูบริโภคเกิดการ

ตระหนักรูในตรา สินคาแลวผูบริโภคก็จะเกิดความคุนเคย (Familiarity) ในตราสินคานั้นทํา

ใหสินคาเปนท่ีนาไววางใจ (Reliability) นาเช่ือถือ (Credible) และมีคุณภาพท่ีสมเหตุสมผล 

(Reasonable Quality) และเปน เหตุผลหลักในการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุดซ่ึงผูบริโภคจะเลือกซ้ือ

ตราสินคาท่ีเปนท่ีรูจักมากกวาตราสินคาท่ีผูบริโภคไมมีการตระหนักถึงตรามากอน (Aaker, 

1991) 

 นอกจากนี้แลวการตระหนักถึงตราสินคาเปนความแข็งแกรงท่ีเกิดขึ้นในใจของ

ผูบริโภคโดยการรับรูถึงตราสินคาจะวัดไดจากระดับการจดจําตราสินคาของผูบริโภคดังนี้  

 1. การจดจําตราสินคาได (Brand Recognition) คือ การจดจําตราสินคาไดซ่ึงจะวัด

โดยการ สอบถามวาผูบริโภคเคยเห็นตราสินคานี้หรือไมซ่ึงเปนการสะทอนถึงความคุนเคย

ของผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคา  
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 2. การระลึกถึงตราสินคา (Brand Recall) เปนการระลึกถึงตราสินคาไดโดยจะวัดจาก

การ สอบถามวาเม่ือกลาวถึงประเภทสินคานั้นๆแลวผูบริโภคจะเอยถึงตราสินคานั้นออกมา

ไดโดยท่ีการ ระลึกถึงตราสินคาจะเปนการระลึกถึงตราสินคาท่ีมีความพิเศษกวาสินคาอ่ืน 

 การตระหนักถึงตราสินคามีประโยชนในการบริหารคุณคาตราสินคาโดยจะเปนการ

เช่ือมโยงกับองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธกับตราสินคาไดและจะนําไปสูความคุนเคย

และช่ืนชอบในตราสินคาไดรวมถึงบอกความหมายหรือความเกี่ยวของในตราสินคาไดใน

สวนของสินคาบริการผูบริโภค จะตองพิจารณาในสวนประกอบตางๆท่ีมีหลายสวนท่ี

สอดคลองกันพิจารณาไดในตัวสินคาและการ บริการซ่ึงจะเหมือนกับสวนบริการท่ีสามารถ

จับตองไดไววางใจไดการตอบสนองตอผูใหบริการการมี อารมณรวมความไววางใจและ

ความสุภาพของพนักงานผูใหบริการสินคา (Aaker, 1991)  

อยางไรก็ตามการตระหนักถึงตราสินคาเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทําใหยอดขาย

เพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะการออกสินคาตัวใหมเนื่องจากการตระหนักรูตราสินคา จะเปนเพียง

การนํารองไปสู ความสําเร็จเทานั้นไมไดทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ  

 2. การรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) เปนการรับรูคุณภาพโดยรวมท่ีมีตอสินคา

ซ่ึงจะ ทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการเงินกลยุทธของธุรกิจรวมถึงดานอ่ืนๆ ของตราสินคา

ดวยในการสราง การรับรูถึงคุณภาพของผูบริโภคขึ้นมาจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา 

“คุณคา” ใหถูกตองกอนยัง หมายถึงการท่ีตราสินคาไดถูกรับรูโดยรวมท้ังหมดหรือความ

เหนือกวาของสินคาหรือบริการโดยจะ พิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติการใชงาน

ของสินคานั้นๆ และคุณภาพท่ีรับรูเปนส่ิงท่ี สามารถวัดไดแตจับตองไมไดเนื่องจากเปน

ความรูสึกโดยรวมท่ีมีตอตราสินคาของผูบริโภค (Aaker, 1991)  

 สําหรับประเภทของสินคามีสวนประกอบ 7 สวน ไดแก  

  2.1 ผลงานของสินคา (Performance) คือ คุณสมบัติของสินคาซ่ึงผูบริโภคจะ

มีทัศนคติตอ ผลงานของสินคาแตกตางกันออกไป  

  2.2 ลักษณะของสินคา (Feature) รูปรางลักษณะของสินคาท่ีผูบริโภค

สามารถจับตองและ มองเห็น 

  2.3 การ ปฏิบั ติตา มใน รายล ะเ อี ยด ท่ี ตั้ งไ ว  (Conformance with 

Specifications) เพ่ือใหมี การผลิตสินคามีคุณภาพและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

  2.4 ความไววางใจ (Reliability) คือความสมํ่าเสมอและตอเนื่องของคุณภาพ

สินคาหมายถึง ในการซ้ือสินคาของผูบริโภคแตละครั้งจะไดรับรูถึงคุณภาพของสินคาทุกครั้ง

อยางตอเนื่อง  



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1121 

 

  2.5 ความคงทนถาวร (Durability) ของสินคาสินคาไมแตกหักงายมีอายุการ

ใชงานยาวนาน  

  2.6 ความสามารถในการใหบริการ (Serviceability) สินคาท่ีตองการบริการ

กอนหรือหลัง บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพผูบริการตองสามารถมอบการบริการและอํานวย

ความสะดวกใหกับ ผูใชบริการอยางดีเยี่ยม  

  2.7 ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขั้นสุดทาย (Fit and Finish) ของสินคา

วาสามารนําไปใช งานไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมซ่ึงจะเปนสวนท่ีทําใหเกิดลักษณะ

ทาทางหรือความรูสึกของผูบริโภค ท่ีมีตอคุณภาพของสินคาและเปนสวนท่ีมีความสําคัญใน

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Aaker, 1991)   

 3. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations) เปนความสัมพันธซ่ึงเช่ือมโยงส่ิง

ตางๆ ของตราสินคาเขากับความทรงจําของผูบริโภคโดยความสัมพันธดังกลาวจะชวยสราง

ทัศนคติเชิงบวก ใหกับตราสินคาและกลายเปนส่ิงท่ีเช่ือมโยงความรูสึกของผูบริโภคเขากับ

ตราสินคานั้นๆ ซ่ึงจะชวยสรางคุณคาใหกับตราสินคาไดโดยการดึงขอมูลท่ีเกี่ยวกับตรา

สินคาออกจากความทรงจําและชวยสราง ความแตกตางใหกับตราสินคาทําใหผูบริโภคมี

เหตุผลในการซ้ือสินคา 

 4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) คือ ความซ่ือตรงของผูบริโภคมีตอตรา

สินคา ซ่ึงจะมีความสําคัญเพราะจะเปนเครื่องสะทอนความเปนไปท่ีผูบริโภคจะเปล่ียนไปใช

ตราสินคาอ่ืนๆ หรือไม ซ่ึงความภักดีในตราสินคาจะชวยลดตนทุนทางการตลาดชวยสราง

อํานาจในการตอรองรานคา ดึงดูดลูกคารายใหมท่ีใหผูบริโภคเกิดการซ้ือซํ้าและเปนเครื่อง

สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทาง การตลาดของสินคานั้นและชวยปกปองจากการถูกคุกคาม

โดยคูแขง (Aaker, 1991 อางใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547) 

 5. สินทรัพยประเภทอื่นๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Equity)เปน 

องคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญท่ีสามารถสรางคุณคาใหเกิดแกตราสินคาไดคือ  

  5.1 เครื่องหมายการคา (Trade Mark) จะชวยใหผูบริโภคไมเกิดการสับสน

ระหวางสินคาของ คูแขงเชนการสับสนในการระลึกถึงตราสินคาท่ีช่ืนชอบเพราะถา  

ไมมีตราสินคาหรือตราสินคาไมเดนอาจทําใหผูบริโภคจาตราสินคาท่ีเขาช่ืนชอบสลับกับ

สินคาอ่ืนได  

  5.2 สิทธิบัตร (Patent) จะชวยคุมครองคุณภาพหรือความโดดเดนของสินคา

ท่ีเปน คุณลักษณะเฉพาะตัวของสินคาซ่ึงสินคาอ่ืนไมสามารถท่ีจะเลียนแบบสินคาท่ีมี

สิทธิบัตรได 
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  5.3 รางวัล (Prize) ท่ีไดรับจากหนวยงานหรือองคกรท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและ

ตางประเทศ นับเปนทรัพยสิน ท่ีมีคาสําหรับสินคาเปนอีกวิธีหนึ่งซ่ึงสามารถสรางความ

ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  

  5.4 มาตรฐาน (Standard) ขององคกรหรือสถาบันท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ

กันท่ัวไปเชน ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.ของไทยซ่ึงมาตรฐานเหลานี้นับเปน

เสมือนการรับประกัน คุณภาพของสินคาซ่ึงจะทําใหสินคามีคุณคา (Aaker, 1991 อางในสุภา

ภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ 2547) การวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคตามแนวคิดของ 

Aaker (1991) มี 2 กลุมคือ  

 1. กลุมท่ีวัดจากการรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) ไดแก  

 -  การตระหนักรูในตราสินคาเปนการจดจําหรือระลึกถึงตราสินคาของ

ผูบริโภควารูจักตราสินคาเปนสินคาประเภทไหนและมีการเช่ือมโยงระหวางตัวสินคากับตรา

สินคา  

 -  คุณภาพท่ีถูกรับรู (Perceived Quality) วัดการรับรูตอคุณภาพโดยรวมของ

สินคาและบริการโดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติของการใชงานของสินคา

หรือบริการนั้นๆ  

 -  ความเช่ือมโยงเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Association) ความทรงจําของ

ผูบริโภคท่ีมีตอตราสินคาซ่ึงจะเปนความสัมพันธท่ีสรางทัศนคติดานบวกใหกับตราสินคา

และจะเปนส่ิงท่ีเช่ือมโยงตัว สินคาเขากับตราสินคาโดยความสัมพันธจะมีความสัมพันธดับ

ประสบการณไดใชสินคา  

  -  สินทรัพยประเภทอ่ืนๆของตราสินคาเชนสิทธิบัตรเครื่องหมายการคา

ความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายเปนตน  

 2. กลุมท่ีวัดจากพฤติกรรมผูบริโภคคือซ่ึงจะวัดความผูกพัน (Commitment) ท่ี

ผูบริโภคมีตอ ตราสินคาหากผูบริโภคมีความผูกพันตอตราสินคามากเทาไรก็จะทําใหมีความ

ภักดีมากเทานั้น (Aaker, 1991 อางในสุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547) 

ปจจัยสําคัญในการสรางคุณคาตราสินคาเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความรูความชอบและ

ความมีเอกลักษณเฉพาะตัวคือสวนประกอบตางๆท่ีสรางขึ้นเปนคุณลักษณะตราสินคาการ

สนับสนุนโดย กิจกรรมทางการตลาดและปจจัยอ่ืนๆ (Other Associations) ซ่ึงมีอิทธิพล

เช่ือมโยงกับ ตราสินคา (อนุชิต ศิริกิจ, 2550) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เนตรนภา ชินะสกุลชัย (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใชกับการรับรูคุณคาตราสินคา 

โทรศัพทมือถือยี่หอ ไอโฟนของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชงานกลุม
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ตัวอยางสวน ใหญมีลักษณะการใชงานท่ีตองการในดานของเกมสมากท่ีสุดโดยมี

วัตถุประสงคในการซ้ือใชงานเปน เครื่องหลักมากท่ีสุดและสวนใหญไมไดครอบครอง

ผลิตภัณฑใดๆของทางแอปเปลนอกเหนือจาก โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนการรับรูคุณคา

ตราสินคาของกลุมตัวอยางท่ีมีตอโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ดานการรูจักตราสินคาดาน

คุณภาพท่ีรับรูดานความสัมพันธกับตราสินคาและดานความภักดีตอตรา สินคาท้ัง 4 ดานอยู

ในระดับมาก 

 นพชัย ทรงแสงธรรม (2555) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทสมารท

โฟนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) ผลการศึกษาผูบริโภคมีระดับ

ความคิดเห็นตอปจจัยสวน ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท

สมารทโฟนในเขตอําเภอเมืองจังหวัด ชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) ในดานลักษณะทาง

กายภาพโดยรวมอยูในระดับดี และผูบริโภคท่ีมีเพศอายุ สถานภาพ อาชีพรายไดเฉล่ียตอ

เดือนและระดับการศึกษาสูงสุดมีการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทสมารทโฟน(ไอโฟน) ดานบุคคล

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจแตกตางกัน  

 ปรัตถกร เปรอด (2554) ปจจัยของสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือ Smart Phone ของผูบริโภคในเขตเทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ผล

การศึกษา พบวาสวนใหญลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางเปนเพศชายชวงอายุ 

21-30 ประดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ

รายไดเฉล่ียอยู ท่ี 10,001-20,000 บาท และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูวิจัยไดนํามา

วิเคราะหประกอบดวย 8 ดานคือดานผลิตภัณฑดานราคาดานชองทางการจัดจําหนายดานการ

สงเสริมการตลาดดานบรรจุภัณฑ ดานพนักงานดานการใหขอมูลขาวสารดานพลังอยูใน

ระดับมากท่ีสุดโดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงใน 3 ลําดับ แรกคือดานพนักงานดานบรรจุภัณฑและ

ดานการใหขอมูลขาวสารสวนปจจัยทางดานการตลาดท่ีมี ระดับความสําคัญนอยท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับสวนผสมทางการตลาดดานอ่ืน คือปจจัยทางดาน ชองทางการจัดจําหนาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาโทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟน ของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสุมตัวอยางจํานวน 400 

คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 3สวนดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับช้ัน กลุมคณะและคณะ รายได 

และท่ีพักอาศัยซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณจํานวน 

และหาคารอยละ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน

มาตรฐานสวนประมานคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 

10 มากท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคาซ่ึงเปนแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมานคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 0 นอยท่ีสุด ไป

จนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 400 คน  พบวา สวนใหญเปน

เพศหญิง มากกวาเพศชาย มีเพศหญิง จํานวน 233 คน คิดเปน รอยละ 58.25  และ เพศชาย 

จํานวน 167 คน คิดเปน รอยละ 41.75 สวนใหญศึกษาในช้ันปท่ี 2 จํานวน 152 คน คิดเปน 

รอยละ 38.00 รองลงมา ช้ันปท่ี 4 จํานวน 88 คน คิดเปน รอยละ 22.00, ช้ันปท่ี 3 จํานวน 70 

คน คิดเปน รอยละ 17.50 และ ช้ันปท่ี 1 จํานวน 57 คน คิดเปน รอยละ 14.25 และศึกษาใน

คณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจมากสุด จํานวน 126 คน คิดเปน รอยละ 31.50 รองลงมา คณะ

วิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี จํานวน 89 คน คิดเปน รอยละ 22.25 และคณะมนุษยศาสตร – 

สังคมศาสตร จํานวน 86 คน คิดเปน รอยละ 21.50 นอยสุด คณะศิลปะ – การออกแบบจํานวน 

38 คน คิดเปน รอยละ 9.50 และมีรายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาทมากสุด จํานวน 166 

คน คิดเปน รอยละ 41.50 รองลงมา รายได20,001 - 30,000 บาท จํานวน 128 คน คิดเปน รอย

ละ 32.00 และ ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 64 คน คิดเปน รอยละ 16.00 นอยสุด มากกวา 

30,000 บาทจํานวน 42 คน คิดเปน รอยละ 10.50 และมีท่ีพักอาศัยเปนบาน จํานวน 182 คน 

คิดเปน รอยละ 45.50 รองลงมา หอพัก จํานวน 90 คน คิดเปน รอยละ 22.50 บานญาติ จํานวน 

72 คน คิดเปน รอยละ 18.00 นอยสุด คอนโด จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 14.00 ตามลําดับ 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน 

 ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ

ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 7.59 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.40 ในรายดาน ใหความสําคัญในระดับ
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มาก ท้ัง 4 ดาน โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 7.91 รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา ดาน

ผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 7.91 โดยสูงสุดในดานบริษัทท่ีผลิตมี

ช่ือเสียง รองลงมา มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดานราคาใหความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 

7.86 โดยสูงสุดในดานราคาขายของโทรศัพทมือถือแบรนดiPhone มีความเหมาะสมกับ

คุณภาพ รองลงมา คาซอมและคาบริการท่ีเหมาะสม ดานชองทางการจัดจําหนายให

ความสําคัญระดับมาก มีคาเฉล่ีย 7.77 โดยสูงสุดในดานสถานท่ีจัดจําหนายมีมากหลายสาขา 

รองลงมา สถานท่ีจัดจําหนายสะดวกในการเดินทางดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญ

ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 6.83 โดยสูงสุดในดานมีโปรโมช่ันสวนลดและของแถม และ มีบริการ

หลังการขายของผูจัดจําหนาย รองลงมา มีการรับประกันท่ีดี 

 

 3. ผลการวิเคราะหการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟน 

 ผลการศึกษา การรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟ

นในภาพรวม พบวา มีการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 7.55 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.38  ในรายดาน มีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน ตราสินคา iPhone เปนสินคาท่ี

ผูใชงานสามารถใหขอมูลกับบุคคลอ่ืนไดงาย มีคาเฉล่ีย 8.40 และระดับมาก จํานวน 5 ดาน 

ไดแก ตราสินคา iPhone สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชงาน มีคาเฉล่ีย 7.88, ตรา

สินคา iPhone มีเอกลักษณท่ีโดดเดน จดจําไดงาย มีคาเฉล่ีย 7.66, จดจําตราสินคา iPhone 

รูปแบบและลักษณะ มีคาเฉล่ีย 7.37, ตราสินคา iPhone ชวยใหผูใชมีความภูมิใจในการใชงาน 

มีคาเฉล่ีย 7.32 และตราสินคา iPhone ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาระดับประเทศ มี

คาเฉล่ีย 6.66 ตามลําดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ประกอบดวยดานเพศ ดานช้ันปท่ีศึกษา ดานคณะท่ี

ศึกษา ด านรายไดตอ เดือน ด านท่ี พักอาศัย  แตกตางกัน  โดยใชสถิติวิ เคราะห  t-test 

(independent) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบวิเคราะหความ

แปรปวรทางเดียว (One-way ANOVA)สําหรับวิเคราะหตัวแปรอิสระอ่ืน สรุปไดดังนี้  

 ดานเพศ มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟน ไมแตกตางกัน  
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 ดานช้ันปท่ีศึกษา มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือ

ยี่หอไอโฟน แตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษาช้ัน

ปท่ี 1 จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ต่ํากวา กลุม

นักศึกษาช้ันปท่ี 2 และ ช้ันปท่ี 3 และ 2) กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 3 จะมีการรับรูคุณคาตราสินคา

ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4 และ สูงกวาช้ันป

ท่ี 4   

 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานคณะท่ีศึกษาท่ีตางกัน มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคา

ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05โดย

มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร - สุขภาพ

ศาสตร จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา 

กลุมนักศึกษาคณะศิลปะ - การออกแบบ 2) กลุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี

จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุม

นักศึกษาคณะศิลปะ - การออกแบบ  3) กลุมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร – สังคมศาสตรจะมี

การรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุมนักศึกษา

คณะศิลปะ - การออกแบบ 4) กลุมนักศึกษาคณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจจะมีการรับรูคุณคาตราสินคา

ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุมนักศึกษาคณะศิลปะ – การ

ออกแบบ 

 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีผลตอการรับรูคุณคาตรา

สินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน  แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ต่ํากวา 

10,000 บาท จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ต่ํา

กวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาทและตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป และ 2) 

กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจ

ซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ต่ํากวากลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป 

 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานท่ีพักอาศัยมีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ

ตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริมการตลาด

สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน 
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ตาราง อธิบายผลคาสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

รับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน 

 * อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 ผลการตรวจสอบปญหาสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ปจจัย

สวนประสมการตลาดมีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟน พบวา มีคา Tolerance อยูในระหวาง 0.129– 0.416> 0.10 และ คา VIF (Variance 

Inflation Factor) ในอยูระหวาง 2.403–7.771< 10.0 เปนไปตามเกณฑจึงไมเกิดปญหา

สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาด  ไดแกดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการ

รับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน โดยดานผลิตภัณฑ มีผล

สูงสุด รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1 .  จากการศึ กษา นัก ศึกษา มีการรับรู คุณค าตราสินค าใน การตัด สินใจ ซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดมี

ผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ในระดับมาก

ท่ีสุด โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดาน

สงเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของ สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี วงษ

 

Model 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.268 0.163  1.642 0.101   

ดานผลิตภัณฑ 0.331 0.037 0.365 8.936 0.000 0.229 4.358 

ดานราคา 0.339 0.041 0.358 8.329 0.000 0.208 4.818 

ดานชองทางการจัด

จําหนาย 

0.168 0.050 0.182 3.341 0.001 0.129 7.771 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.100 0.020 0.154 5.083 0.000 0.416 2.403 
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มณฑา (2542) ท่ีกลาววาคุณคาของตราสินคา เปนการท่ีตราสินคาของบริษัทมีความหมายเชิง

บวกในสายตาของลูกคาอันจะกอใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 2. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอการรับรู

คุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด 

รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ พฤติกรรมผูบริโภคกับกล

ยุทธการตลาดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2541) ท่ีกลาววาสวนประสมทางการตลาด 

เปนกลยุทธการตลาดท่ีทําการคัดเลือกตลาดเปาหมายการตั้งวัตถุประสงคและพัฒนาสวน

ประสมทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายหรือเปนกุญแจท่ีจะ

นําไปสูความสําเร็จก็คือตองทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค 

 3. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก ช้ันปท่ีศึกษา คณะท่ีศึกษา และ

รายไดตอเดือน มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน  

แตกตางกันผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมของผูซ้ือหรือผูบริโภค Stanton 

and Futrell (1987 :  664) ท่ีกลาววา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลให

พฤติกรรมการบริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดลอมและ

เศรษฐกิจ   

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคา

ในการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจควรใหความสําคัญ

กิจกรรมสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจการขายหรือจัดจําหนายโทรศัพทมือถือยี่หอ

ไอโฟน เชน ในดานตัวผลิตภัณฑของโทรศัพทมือถือควรใหความสําคัญกับคุณภาพ เนื่องจาก

คุณภาพและมาตรฐานท่ีดีของโทรศัพทมือถือจะเปนการสรางภาพพจนท่ีดีใหโทรศัพทมือถือ

ยี่หอไอโฟน ตลอดจนการรับรองคุณภาพการใชงานท่ียาวนาน และควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ

โทรศัพทมือถือย่ีหอไอโฟนใหมีประสิทธิภาพคงทน จะเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของ

โทรศัพทมือถือเม่ือผูบริโภคไดใชบริการและควรใหความสําคัญกับการสรางความซ่ือสัตยตอ

ตราสินคาตอผูบริโภคเพราะช่ือเสียงของยี่หอไอโฟนจะทําใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพ 

ตลอดจนควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ เชน รูปแบบ เทคโนโลยี ฟงกช่ัน

การใชงานท่ีหลากหลายใหตรงตอความตองการและสอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบริโภคมากท่ีสุด   

 2. จากการศึกษา พบวา นักศึกษามีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในระดับมาก ดังนั้นควรใหความสําคัญในการวางแผนพัฒนา
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ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ควรจัดทําแผนงานเพ่ือพัฒนา รูปแบบการบริการ ใหตรง

ตามความตองการในดานตางๆ เชน การสรางกิจกรรม ท่ีนําไปสูความใกลชิดกับลูกคา การ

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยการเพ่ิมฟงกช่ันใหมท่ีมีความทันสมัย การพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ี

สอดคลองรูปแบบการใชชีวิตของกลุมผูใชเพ่ือเปนการกระตุนยอดขายและสวนแบงทาง

การตลาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรใหความสําคัญกับการเพ่ิมคุณคาตราสินคายี่หอไอโฟน โดย

การสรางความใกลชิดกับลูกคา ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ การประชาสัมพันธ และการจัดตั้ง

ฝายบริการลูกคาขึ้นเพ่ือทําหนาท่ีในการสรางความสัมพันธกับลูกคา ท้ังนี้เพ่ือรักษาฐานลูกคา

เดิมใหมีความภักดีตอตรายี่หอไอโฟนตอไป 

 3. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาใน

การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน แตกตางกัน ดังนั้นควรใหความสําคัญกับกิจกรรม

สวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจการขายหรือจัดจําหนายโทรศัพทมือถือและการให

ความรูกับพนักงานขายตอตัวผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ เนื่องจาก พนักงานขายจะเปนผูให

ขอมูลและแนะนําท่ีทําใหเกิดการพฤติกรรมการซ้ือมากยิ่งขึ้น อีกท้ังส่ิงเหลานี้จะนําไปสู

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของผูบริโภคในอนาคต 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการใช

บริการมาเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษา เพ่ือผลการศึกษาจะนําไปใชในการพัฒนาปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนใหมีความสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชมากยิ่งขึ้น 

 2. การศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบตามกลุมตัวอยางท่ีใช

โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนจําแนกตามรุนของโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน เพ่ือผลการศึกษา

ครั้งตอไปจะสามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนทางการตลาดและการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือย่ีหอไอโฟน ใหมีประสิทธิภาพและสามารถใชเปนแนวทางการ

วางแผนกลยุทธทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

BEHAVIOR AND FACTORS THAT AFFECT FACEBOOK USERS IN BANGKOK 

ชลกานต  หิรัญชัย*   พีรภา  พีพลอย*  

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

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของ

ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน (2) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยการใชบริการ 

Facebook ตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ี

ใชบริการ Facebook จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงพรรณนา หาคารอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ เ ชิงอนุมาน หาคา t-test 

(independent t-test) คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

การวิเคราะหโดยการหาคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 

 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.50 

สวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 25 ป คิดเปนรอยละ 37.00 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 75.00 สวนใหญมีรายได 15,000 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.50 สวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 47.30  

 โดยสวนใหญใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทุกวัน มีความถ่ีในการใชบริการเฟซบุค 

10 ครั้งขึ้นไป/วัน มีระยะเวลาในการใชบริการเฟซบุค นอยกวา 30 นาที ใชมือถือเปนอุปกรณ

ในการใชบริการเฟซบุค ชวงเวลาในบริการเฟซบุคสวนใหญเปนชวงกอนนอน 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ในดานสังคม พบวา สวน

ใหญใชบริการเฟซบุคเพ่ือติดตอส่ือสารกับคนในครอบครัว/เพ่ือน/คนรูจัก ในดานความรูและ

การศึกษา พบวา สวนใหญใชเฟซบุคเพ่ือติดตามขาวสารประจําวัน ในดานธุรกิจ พบวา ใช

เฟซบุคเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ ในดานความบันเทิง พบวา สวนใหญใชเฟซบุคเพ่ืออัพเดทขาว

วงการบันเทิง 

 ผลการวิเคราะหปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) พบวา เพศ ระดับการศึกษา 

อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 สวนผลการวิเคราะหปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) พบวา ปจจัยดานสังคม 

มีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูและการศึกษาในทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธใน

ระดับสูง ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานธุรกิจในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา  

 ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับสูง 

 ปจจัยดานความรูและการศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยดานธุรกิจในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีความสัมพันธในระดับกลาง 

 ปจจัยดานความรูและการศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับสูง  

 ปจจัยดานธุรกิจ มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา 

คําสําคัญ : พฤติกรรมและปจจัย, การใชบริการ Facebook 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research are (1) to study the different of demographic 

characteristics affecting to Facebook accessing factors of the population in Bangkok (2) to 

study correlations of Facebook using factors to Facebook accessing factors of the population 

in Bangkok. 

 The sample of research is 400 Facebook users in Bangkok. The research tool in order 

to collect the data is online questionnaire. It was analyzed by descriptive research; finding 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1133 

 

percentage, frequency, average, minimum, maximum, standard deviation, and investigated 

hypothesis by t-test (independent t-test), F-test (One-way ANOVA), and correlation analysis. 

 The results of study: The majority are male (60.5%), age between 21 – 25 year olds 

(37%), bachelor degree (75%), 15,000 – 30,000 Baht in personal monthly income (48.5%), 

and most of them are private employee (47.3%). Most of respondents use Facebook 

everyday, more than 10 times per day, less than 30 minutes a time, and use it before sleep. 

They mostly use mobile phone to access Facebook. 

 The result from Facebook using behavior analysis regards society is to communicate 

with family member/friend/ acquaintance. Knowledge and education, they use Facebook to 

follow the trend and news in daily life. Business, they use Facebook to buy product and 

service. And Entertainment, they use Facebook to update entertainment news. 

 The result from Facebook using factors analysis, the difference of gender, education 

and occupation affect to Facebook accessing factors of the population in Bangkok. 

 Moreover, from the result from Facebook accessing factors analysis; the social 

factors relate to knowledge and education factors in the same direction with a high level of 

correlation.  

The social factors relate to business factors in the same direction with a low level of 

correlation. 

 The social factors relate to entertainment factors in the same direction with a high 

level of correlation. 

 The knowledge and education factors relate to business factors in the same direction 

with a middle level of correlation. 

 The knowledge and education factors relate to entertainment factors in the same 

direction with a high level of correlation. 

 The business factors relate to entertainment factors in the same direction with a low 

level of correlation.   

KEYWORDS : BEHAVIOR AND FACTORS, FACEBOOK USERS 

 

บทนํา 

 ในปจจุ บัน  “อินเทอร เน็ต” (Internet) นับวา มีบทบาทและมีความสําคัญตอ

ชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น โดยอินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือขายขอมูล
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ของผูใชคอมพิวเตอร ระบบนี้ทําหนาท่ีเช่ือมเครือขายคอมพิวเตอรท้ังโลกเขาดวยกัน เครือขาย

เหลานี้ประกอบดวยเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หนวยงานสาธารณะ และ

หนวยงานสวนบุคคลนับเปนลานลานเครือขาย เช่ือมตอกันไดท้ังแบบใชสาย ซ่ึงสงสัญญาณมา

ทางสายสัญญาณ เชน สายโทรศัพท หรือแบบไรสายซ่ึงสงสัญญาณเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

บุคคลท่ัวไปท่ีตองการติดตอกับระบบนี้จะตองจายคาบริการแกผูใหบริการอินเทอรเน็ต ส่ิงท่ีอยู

ในอินเทอรเน็ต คือ แหลงขอมูล สารสนเทศอันมหาศาล รวมท้ังการใหบริการประเภทตางๆ 

เชน อีเมล (ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส)  อีบิซิเนส (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส) (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2554) ซ่ึงอินเทอรเน็ตทําใหมนุษยติดตอส่ือสารกันไดท่ัวทุกมุมโลก นับวาเปนเครือขายท่ี

กวางขวางท่ีสุดในปจจุบัน  

 เ ม่ือเทคโนโลยี มีความกาวไกลและทันสมัยมากขึ้น จึ งทําใหมนุษยสามารถ

ติดตอส่ือสารผาน “Social Network” หรือท่ีเรียกวา “เครือขายสังคมออนไลน” ผานระบบของ

อินเทอรเน็ต ซ่ึง “Social Network” หรือ “เครือขายสังคมออนไลน” หมายถึง กลุมบุคคลผู

ติดตอส่ือสารกันโดยผานส่ือสังคม ซ่ึงนอกจากจะสงขาวสารขอมูลแลกเปล่ียนกันแลว ยัง

อาจจะรวมกันทํากิจกรรมท่ีสนใจดวยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ท้ังนี้อาจใชเพ่ือการดําเนิน

ธุรกิจ การศึกษา ความบันเทิง ฯลฯ เครือขายสังคมออนไลน ทําใหมนุษยเกิดการติดตอส่ือสาร

กันไดท่ัวทุกมุมโลกอยางสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงนับวาเปนชองทางการส่ือสารผานส่ือใหมท่ี

นิยมมากสําหรับผูใชบริการอินเทอร เน็ตในปจจุ บัน เพราะเครือขายสังคมออนไลน

เปรียบเสมือนเปนบริการพ้ืนฐานของเว็บไซต ท่ีผูใชสามารถแสดงตนใหเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไป

ได โดยการสรางหนาตางหรือเว็บไซต (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตใหผูอ่ืนท่ีใชบริการ

เครือขายสังคมออนไลนประเภทเดียวกันเขามารวมแบงปนพูดคุยกันได อาทิ Facebook, 

Twitter, Line, WhatsApp, Instagram เปนตน และความเจริญทางเทคโนโลยีนี้เอง จึงทําให

เครือขายสังคมออนไลนเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของมนุษยมาก

ยิ่งขึ้น  

 Facebook เปนบริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่งท่ีอยูในเครือขายสังคมออนไลน ซ่ึง

ผูใชสามารถติดตอส่ือสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช 

Facebook อ่ืนๆ ไดโดยสามารถตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องท่ีสนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิป

วิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทเลนเกมสแบบเปนกลุมและยังสามารถทํากิจกรรมอ่ืนๆ 

ผานแอพลิเคช่ันเสริม (Applications) ท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก จากขอมูลเกี่ยวกับสถิติและ

พฤติกรรมการใชงาน Social Network ของไทย ในป 2557โดยคุณภาวุธ พงษวิทยภานุ จาก

โซเชียลอิงค (Zocial inc) พบวา ในป 2557 ประเทศไทยใช Facebook มากเปนอันดับ 9 ของ

โลก เทากับประเทศเยอรมน ีโดยมีจํานวนผูใชมากถึง 28 ลานราย คิดเปน 42% ของประชากร



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1135 

 

ท้ั ง ป ระ เ ทศ ไ ท ย  แ ล ะมี อั ต รา ก าร เ ติ บโ ต ขึ้น  5 3% จ าก ป  2556 ( อ า ง อิ ง จา ก  : 

http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-2014) 

จากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความนิยมของการใชบริการ Facebook ท่ีมาก

ยิ่งขึ้นในปจจุบัน ผูวิจัยจึงเล็งถึงความสําคัญของการใชบริการ Facebook โดยเนนเฉพาะ

พฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากมีความนาสนใจและเพ่ือใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมการใชบริการ Facebook เพ่ือ

เปนขอมูลใหแกผูใหบริการทาง Facebook และผูท่ีสนใจสามารถนําไปศึกษาวางแผนพัฒนา 

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอปจจัยการ

เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน  

 2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยการใชบริการ Facebook ตอปจจัยการเขาถึง

บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอ

เดือน อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 2. ปจจัยการใชบริการ Facebook ท่ีประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานความรู

และการศึกษา ปจจัยดานธุรกิจ ปจจัยดานความบันเทิง มีความสัมพันธตอปจจัยการเขาถึง

บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีใชบริการ Facebook จํานวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยท่ี

สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ขอบเขตดานเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางตั้งแตวนัท่ี 

26 มีนาคม 2558 - 16 เมษายน 2558 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอปจจัยการ

เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. ไดทราบถึงปจจัยการใชบริการ Facebook ท่ีมีความสัมพันธตอปจจัยการเขาถึง

บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. Facebook หมายถึง  บริการเครือขายสังคมออนไลนหนึ่ ง  ซ่ึงผู ใชสามารถ

ติดตอส่ือสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook อ่ืนๆ 

ไดโดยสามารถตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องท่ีสนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิปวิดีโอเขียน

บทความหรือบล็อก แชทเลนเกมสแบบเปนกลุมและยังสามารถทํากิจกรรมอ่ืนๆ ผานแอพลิ

เคช่ันเสริม (Applications) ท่ีมีอยูเปนจํานวนมาก 

 2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  หมายถึง ประชากรท่ีอาศัยอยูในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

- อาชีพ 

ปจจัยในการใชบริการเฟซบุค 

(Facebook) 

- ดานสังคม 

- ดานความรูและการศึกษา 

- ดานธุรกิจ 

- ดานความบันเทิง 

ปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค 

(Facebook) 
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 3. พฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค หมายถึง การท่ีบุคคลมีความตั้งใจหรือสนใจในการ

ติดตอส่ือสารผานทางเฟซบุค โดยพิจารณาจากความถ่ี ระยะเวลาและชวงเวลาการใชงาน 

อุปกรณการใชงาน เปนตน  

 4. ปจจัยในการใชบริการเฟซบุค หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหบุคคลเกิดความตองการหรือ

แรงจูงใจ ท่ีจะใชบริการเฟซบุค โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานสังคม ดานความรูและ

การศึกษา ดานธุรกิจ ดานความบันเทิง เชน สามารถติดตอส่ือสารกับผูคนไดอยางรวดเร็ว 

สามารถใชเปนศูนยกลางการกระจายขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืนได สามารถซ้ือ

สินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินและผอนคลาย เปนตน 

 5. ปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) หมายถึง ส่ิงท่ีชวยทําใหบุคคลงายตอ

การเขาใชบริการเฟซบุค เชน ความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต ความทันสมัยของอุปกรณการ

ใชงาน อัตราคาบริการ ความสะดวกของเวลาในการใชบริการเฟซบุค เปนตน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม 

โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น

ตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)    

 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร 

 แนวคิดดานประชากรศาสตรนี้ เปนหลักการของความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ 

พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน เปนความเช่ือวา 

มนุษยดําเนินชีวิตตามแบบฉบับท่ีสังคมไดวางเปนแมบทไวใหพฤติกรรมของคนท่ีมีอายุในวัย

เดียวกันจะเปนเชนเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไวใหแลวสําหรับคนรุนนั้นๆ 

สังคมทําใหผูหญิงมีลักษณะนิสัย พฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนท่ีมีการศึกษามีพฤติกรรม

แตกตางคนท่ีดอยการศึกษา กลาวโดยสรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรเช่ือวา คนท่ีมี

คุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 

2534)  

 ปรมะ สตะเวทิน (2539) กลาววา การวิเคราะหมวลชน ผูรับสารตามลักษณะทาง

ประชากร โดยมีสมมติฐานวา มวลชนผูรับสารท่ีอยูในกลุมลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมี

ลักษณะทางจิตวิทยาคลายคลึงกัน และคนท่ีมีลักษณะทางประชากรตางกัน จะมีลักษณะทาง

จิตวิทยาแตกตางกัน 
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 1. อายุ (Age) อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในเรื่อง

ความคิดและพฤติกรรม โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวาคนท่ีมี

อายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวาคนท่ีมีอายุนอย คนท่ีมี

อายุนอยจะเปนคนท่ียึดถืออุดมการณกวา ใจรอนกวา และมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีมีอายุ

มาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุมาก มักจะเปนคนท่ียึดถือการปฏิบัติมากกวา มีความระมัดระวังมาก 

และมองโลกในแงราย นอกจากนี้คนท่ีมีวัยแตกตางกัน มักจะมีความตองการแตกตางกันดวย 

เชนคนวัยกลางคนและคนสูงอายุมักจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การ

รักษาพยาบาล การมีบานและท่ีดินเปนของตนเอง ในขณะท่ีคนหนุมสาวอาจจะสนใจในเรื่อง

การศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม ลักษณะของการใชส่ือมวลชนก็แตกตาง

กัน คนท่ีมีอายุมากมักจะใชส่ือมวลชนก็แตกตางกัน คนท่ีมีอายุมากมักจะใชส่ือมวลชนเพ่ือ

แสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาเพ่ือความบันเทิง คนท่ีมีอายุมากมักจะอานจดหมายถึง

บรรณาธิการ ขาวการบานการเมือง ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป ไมคอยจะอานบท

บรรณาธิการ ในการฟงวิทยุก็เชนเดียวกัน คนท่ีมีอายุมากมักจะฟงรายการหนักๆ เชน ขาว การ

อภิปรายปญหาสังคม ไมคอยฟงดนตรีสมัยใหม 

 2. เพศ (Sex) ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันมากในเรื่องความคิด คานิยมและ

ทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกนั 

ผูหญิงมักจะมีลักษณะชอบความสวยงาม มีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณโอนออนผอนตาม

และเปนแมบานแมเรือน นอกจากนั้นงานวิจัยตางๆ ยังช้ีใหเห็นวาผูหญิงถูกชักจูงไดงายกวา

ผูชาย นอกจากนั้นผูชายยังใชเหตุผลมากกวาผูหญิงและจดจําขาวไดมากกวาผูหญิงดวย แต

ผูหญิงเปนเพศท่ีหยั่งจิตใจของคนไดดีกวาผูชาย ผูหญิงมักจะโทษตัวเองเม่ือมีความผิดพลาด

เกิดขึ้น ในขณะท่ีผูชายมักจะโทษคนอ่ืนหรืออุปสรรคอ่ืนๆ แตจะไมโทษตัวเอง 

 3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได 

เช้ือชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว คนท่ีมีพ้ืนฐานทางครอบครัวตางกัน ยอมมีคานิยม 

ความคิด ความเช่ือตลอดจนพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไดยอมรับอิทธิพล

ของครอบครัวท่ีมีตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลและถือครอบครัวเปนสังคมแรกๆ ของ

บุคคล คนท่ีมีอาชีพตางกัน ยอมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ มีคานิยมตอส่ิงตางๆ 

แตกตางกันไป คนท่ีรับราชการมักจะคํานึงถึงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรี และ

เกียรติภูมิของความเปนขาราชการ ในขณะท่ีคนทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายไดและการ

มีศักดิ์ศรีของตนดวยเงินทองท่ีสามารถหาซ้ือหรือจับจายใชสอยส่ิงท่ีตนตองการเพ่ือรักษา

สถานภาพในสังคมของตน รายไดของคนยอมเปนเครื่องกําหนดความตองการตลอดจนความ

คิดเห็นของคนเกี่ยวกับส่ิงตางๆ และพฤติกรรมของคน การแนะนําใหชาวนาท่ียากจนใช
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เครื่องจักรแทนวัวควายในการทํานานั้น คงจะยากกวาการแนะนําใหคนท่ีมีรายไดมากๆ ซ้ือ

เครื่องซักผา โทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือรถยนตคันใหม นอกจากนั้นคนท่ีมีฐานะดีหรือรายไดสูงยัง

ใชส่ือมวลชนมากดวย การใชส่ือมวลชนของคนมีฐานะดีมักจะเปนการใชเพ่ือแสวงหาขาวสาร

หนักๆ เชน อานบทบรรณาธิการ อานหรือดูหรือฟงขาวการบานการเมือง ปญหาสังคมและ

เศรษฐกิจ คนตางเช้ือชาติกันยอมมีวัฒนธรรมยอยของแตละเช้ือชาติท่ีคอยกํากับคานิยม 

ทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของคนในเช้ือชาติแตกตางกัน เชน คนจีนอาจจะมีความคิดวา

การมีลูกมากๆ ดีเพราะจะไดชวยกันทํามาหากิน 

 4. การศึกษา (Education) การศึกษา หรือความรู เปนลักษณะอีกลักษณะหนึ่งท่ีมี

อิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีแตกตางกัน ในยุคสมัยท่ีแตกตางกัน 

ในระบบการศึกษาท่ีแตกตางกัน ในสาขาวิชาท่ีแตกตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ

และความตองการท่ีแตกตางกันไป คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับ

สารท่ีดี เพราะเปนผูท่ีความรูกวางขวางและเขาใจสารไดดีแตจะเปนคนท่ีไมเช่ืออะไรงายๆ ถา

ไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ โดยท่ัวไปแลวคนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใชส่ือมวลชน

มากกวาคนท่ีมีการศึกษาต่ํา และมักจะใชส่ือประเภท ส่ิงพิมพในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่ํามักจะ

ใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชท้ังส่ือ

ส่ิงพิมพวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากส่ือ

ส่ิงพิมพมากกวาส่ือประเภทอ่ืน 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)  

 กติกา สายเสนีย (2551 ก) ไดกลาวถึงโซเชียลเน็ตเวิรคไวดังนี้  

 เครือขายสังคม หรือโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) คือ การท่ีผูคนสามารถ

เช่ือมโยงและทาความรูจักกันได ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  

 เว็บโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network Web) คือ เว็บไซตท่ีสามารถเช่ือมโยงผูคน

เอาไวดวยกัน เชน Hi5 หรือ Facebook ซ่ึงเปนเหมือนสถานท่ีท่ีทําใหผูคนไดทําความรูจักกัน 

โดยสามารถเลือกไดวาตองการท่ีจะทําความรูจักกับใคร หรือเปนเพ่ือนกับใคร สาหรับเว็บ

โซเชียลเน็ตเวิรคของไทย คือ เว็บไซต odoza (www.odoza.com) ท่ีเปนศูนยรวมสําหรับผูท่ี

ชอบการทองเท่ียว ไดมาทําความรูจักกัน และแบงปนรูปภาพ วีดีโอการทองเท่ียวของแตละคน  

 โซเชียลมีเดีย (Social Media) คือ เครื่องมือ หรือ เว็บไซตบนอินเทอรเน็ต สําหรับการ

เขาใชเพ่ือทําการส่ือสาร รวบรวมขอมูล หรือการเขาไปมีสวนรวมกับคนในชุมชนนั้นๆ เชน 

บล็อก (Blog) เว็บประเภท Video Sharing เชน YouTube เว็บประเภทโซเชียลเน็ตเวิรค เชน 

Facebook หรือ Hi5 เว็บประเภทอัลบ้ัมรูปภาพ เชน Flickr (กติกา สายเสนีย, 2551 ข)  
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 โดยมีการเก็บสถิติพบวาเฟซบุค (Facebook) อยูในอันดับ 1 ของเว็บไซตท่ีไดรับความ

นิยมในประเทศไทย ประจําเดือนกุมภาพันธ ป 2010 รองลงมาคือ YouTube และ Hi5 (Alexa, 

2010 อางใน กติกา สายเสนีย, 2553)  

 ประเภทของเครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) จําแนกจากเปาหมาย

ของการเขาเปนสมาชิกในเครือขายสังคมออนไลนนั้น โดยสามารถแบงไดเปน 5 กลุม คือ 

(อิสริยะ ไพรีพายฤทธ์ิ, 2553 อางใน สุชาต จันทรวงศ, 2553)  

 1. Identity Network คือ การแสดงตัวตนและภาพลักษณของตน เว็บไซตท่ีอยูในกลุมนี้ 

เชน Hi5 (www.hi5.com ), Facebook (www.facebook.com)  

 2. Interested Network คือ การรวมตัวกันบนโลกออนไลนจากความสนใจท่ีเหมือนกัน 

เชน www.Digg.com  

 3. Collaboration Network คือ การรวมกลุมเปนเครือขายเพ่ือทํางานรวมกัน เชน 

Wikipedia (www.wikipedia.org)  

 4. Gaming / Virtual Reality หรือ โลกเสมือน ซ่ึงอาจเปนท่ีรูจักกันในคําวา Second 

Life โดยเปนรูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนท่ีผูเลนสวมบทบาทในตัวละครในเกม 

 5. Professional Network คือ เว็บเครือขายชุมชนมืออาชีพ โดยขอมูลท่ีแสดงในเว็บจะ

เปนขอมูลจริงเกี่ยวกับอาชีพหรือประวัติการทํางานของผูนั้น เปรียบเสมือนการแสดงประวัติ

การทํางานในลักษณะออนไลน เชน LinkedIn (www.LinkedIn.com)  

 กติกา สายเสนีย (2554) ไดกลาวถึง แนวโนมของผูบริโภคในการใชส่ือดิจิตอลป 2554 

ดังนี้  

  1. มีวิจารณญาณในการเช่ือถือขอมูลมากขึ้น  

  2. ใชเวลาการบริโภคส่ือนอยลง  

  3. สนใจเรื่องความเปนสวนตัวมากขึ้น  

  4. ตองการความสะดวกสบายมากขึ้นในการเขาใชบริการ  

  5. คุนเคยกับการถายรูปและโทรศัพทมือถือกันเปนอยางดี เนื่องจากการท่ี

สามารถใชส่ือโซเชียลมีเดียผานมือถือไดในปจจุบัน ทําใหงายตอการอัพเดทขอมูลและรูปภาพ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 น้ําทิพย สําเภาประเสริฐ (2543) ศึกษา “การใชอินเตอรเน็ตของผูใชในระยะเริ่มตนใน

เขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร” ผลการวิจัยพบวา 

เพศ อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา อาชีพ และการเปนเจาของทรัพยสิน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต ลักษณะทางประชากรศาสตรไมมีผลตอการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการเปดรับส่ือสารมวลชน และการท่ีเปนเจาของคอมพิวเตอรมีผลทําใหความถ่ีใน
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การส่ือสารระหวางบุคคลภายในครอบครัวลดลง ในขณะท่ีลักษณะทางประชากรศาสตรอ่ืนๆ 

ไมมีผลตอพฤติกรรมการส่ือสารระหวางบุคคลภายในครอบครัว สําหรับผูท่ีมีความถ่ีในการใช

อินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถ่ีในการชมโทรทัศน ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพลดลง 

ในขณะท่ีระยะเวลาในการชมโทรทัศน ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพไมลดลง สวนผูท่ีมี

ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถ่ีและระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพ

ลดลง ในขณะท่ีความถ่ีและระยะเวลาในการ ชมโทรทัศนและฟงวิทยุไมลดลง และผูท่ีมีความถ่ี

และระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีพฤติกรรมการส่ือสารระหวางบุคคลภายใน

ครอบครัวไมลดลง 

 วิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน ชาญ เดชอัศวนง (2554) ศึกษา “พฤติกรรมการ

ส่ือสารในเฟซบุค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” พบวา  

 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ช้ันป คณะ คะแนน

เฉล่ียสะสม และรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุค 

(Facebook) ไมแตกตางกัน 

 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ช้ันป คณะ คะแนน

เฉล่ียสะสม และรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีความคาดหวังตอเฟซบุค (Facebook) ไม

แตกตางกัน 

 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีรายไดของครอบครัว

แตกตางกัน มีการใชประโยชนเฟซบุค (Facebook) แตกตางกัน 

 4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ช้ันป คณะ คะแนน

เฉล่ียสะสม และรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอเฟซบุค (Facebook) ไม

แตกตางกัน 

 5. ความคาดหวัง การใชประโยชน และความพึงพอใจตอเฟซบุค (Facebook) มี

ความสัมพันธเชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุค (Facebook) 

 นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวนใหญมีการ

ใชเฟซบุคทุกวัน และมีความคาดหวัง การใชประโยชนอยูในระดับมากและปานกลาง สวน

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 

 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบริการ Facebook โดยกําหนดสุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิจัยแบบสํารวจ โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online 

Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน 

ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได

เฉล่ียตอเดือน อาชีพ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณและ

คารอยละ 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค  (Facebook) ซ่ึง เปน

แบบสอบถาม แบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณและคารอยละ 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ซ่ึงเปนแบบสอบถามมี

ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับท่ี 1 นอยท่ีสุด ไป

จนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการเขาถึงบริการ เฟซบุค (Facebook) ซ่ึงเปน

แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับท่ี 1 

นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปน

รอยละ 60.50 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 39.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 25 ป คิดเปนรอย

ละ 37.00 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.00 สวนใหญมีรายได 

15,000 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.50 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอย

ละ 47.30 

 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) 

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทุกวัน คิด

เปนรอยละ 86.80 สวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการเฟซบุค (Facebook) 10 ครั้งขึ้นไป/วัน คิด

เปนรอยละ 42.30 สวนใหญมีระยะเวลาในการใชบริการเฟซบุค (Facebook) นอยกวา 30 นาที 

คิดเปนรอยละ62.00 ใชมือถือเปนอุปกรณในการใชบริการเฟซบุค (Facebook) คิดเปนรอยละ 

92.50 ใชโนตบุค เปนอุปกรณในการใชบริการเฟซบุค (Facebook) คิดเปนรอยละ 30.30 ใช

คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 26.00 ใชแท็ปเล็ต คิดเปนรอยละ 20.80 ชวงเวลาในบริการเฟซบุค 

(Facebook) กอนนอน คิดเปนรอยละ 82.80 ชวงเวลาขณะเดินทาง คิดเปนรอยละ 62.30 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1143 

 

ชวงเวลาตอนอยูบนเตียงหลังตื่นนอน คิดเปนรอยละ 51.50 ชวงเวลาขณะทํางาน คิดเปนรอยละ 

48.80 ชวงเวลาขณะเขาหองน้ํา คิดเปนรอยละ 45.00 ชวงเวลาขณะรอประชุม คิดเปนรอยละ 

22.30  

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานสังคม จากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชคนหาเพ่ือนท่ีรูจักหรือเพ่ือนใหม (Add Friends) คิดเปน

รอยละ 63.00 ใชเพ่ือติดตอส่ือสารกับคนในครอบครัว/เพ่ือน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 97.20 ใช

สนทนาแบบสวนตัว (Chat) คิดเปนรอยละ 84.40 ใชแสดงความคิดเห็นตอเหตุการณตางๆ 

(Comment) คิดเปนรอยละ 82.60 ใชกดถูกใจ (Like) คิดเปนรอยละ 93.40 ใชอัพเดทสถานะ

ชีวิตประจําวันของตนเอง (Status) คิดเปนรอยละ 78.60 ใชบอกสถานท่ีท่ีตนเองอยูเพ่ืออัพเดท

ขอมูล (Check - in) คิดเปนรอยละ 73.80 ใชอัพเดทรูปภาพของตนเอง คิดเปนรอยละ 86.90 ใช

อัพโหลดคลิปวิดิโอของตนเอง คิดเปนรอยละ 37.30 ใชสรางแฟนเพจ คิดเปนรอยละ 25.20 

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานความรูและการศึกษา 

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชแบงปนและแลกเปล่ียนขอมูล/ขาวสารตางๆ 

คิดเปนรอยละ 92.70 ใชเพ่ือติดตามขาวสารประจําวัน คิดเปนรอยละ 96.50 ใชคนหาขอมูล

ขาวสารในส่ิงท่ีชอบหรือสนใจ คิดเปนรอยละ 91.40 ใชเพ่ือติดตองานหรือทําการบาน คิดเปน

รอยละ 61.00 ใชเพ่ือศึกษาขอมูลทํารายงาน/วิจัย คิดเปนรอยละ 43.10 

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานธุรกิจ จากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชเพ่ือซ้ือสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 80.50 ใชเพ่ือ

ขายสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 35.50 ใชซ้ือบริการโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ad) 

เพ่ือโปรโมทธุรกิจ คิดเปนรอยละ 24.80 ใชเพ่ือตรวจสอบและเปรียบเทียบขอมูลในการซ้ือ

สินคา/บริการ คิดเปนรอยละ 67.40 ใชเพ่ือทํางาน/หารายไดเสริม/ประกอบอาชีพ คิดเปนรอย

ละ 34.80 ใชเพ่ือศึกษาและอัพเดทขอมูลการทําการตลาดและธุรกิจ คิดเปนรอยละ 50.70 

 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานความบันเทิง จาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชอัพเดทขาววงการบันเทิง คิดเปนรอยละ 87.00 

ใชเพ่ือเลนเกมส คิดเปนรอยละ 56.30 ใชเพ่ือฟงเพลง คิดเปนรอยละ 57.10 ใชเพ่ือดูการตูน/

ภาพยนตร/ละคร/ซีรีย คิดเปนรอยละ 57.60 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) 

 ผลการวิเคราะหปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวา ปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทางดานสังคม มีคาสูงสุดเทากับ 

10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.52 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.55 ปจจัย

การใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทางดานความรูและการศึกษา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1144 

 

ต่ําสุดเทากับ 1.50 คาเฉล่ียเทากับ 8.40 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 ปจจัยการใช

บริการเฟซบุค (Facebook) ทางดานธุรกิจ มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ีย

เทากับ 7.64 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.61 ปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) 

ทางดานความบันเทิง มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.49 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.45 

4. ผลการวิเคราะหปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) 

 ผลการวิเคราะหปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) จากผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 400 คน พบวา ปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา

ต่ําสุดเทากับ 5.00 คาเฉล่ียเทากับ 8.85 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test (independent t-

test) ในกรณีตัวแปรอิสระ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดดังนี้ 

 เพศ ระดับการศึกษา อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยการใชบริการ Facebook ท่ีประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัย

ดานความรูและการศึกษา ปจจัยดานธุรกิจ ปจจัยดานความบันเทิง มีความสัมพันธตอปจจัยการ

เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะห โดยการหา

คาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) สรุปไดวา 

Correlations 

ปจจัยในการใชบริการ 

เฟซบุค (Facebook) 

ดานสังคม ดานความรูและ

การศึกษา 

ดานธุรกิจ ดานความบันเทิง 

ดานสังคม 1.00 .747 .429 .733 

ดานความรูและการศึกษา .747 1.00 .601 .748 

ดานธุรกิจ .429 .601 1.00 .474 

ดานความบันเทิง .733 .748 .474 1.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ตารางแสดงระดับความสัมพันธของคาสหสัมพันธ 

คา r ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา 

.00 - .30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก 

ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูและการศึกษาในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานความรู

และการศึกษาจะมีคาสูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานธุรกิจในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานธุรกิจจะมีคา

สูงขึ้นในระดับต่ําเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานบันเทิงจะมีคา

สูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานความรูและการศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยดานธุรกิจในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีความสัมพันธในระดับกลาง กลาวคือ ถาปจจัยดานความรูและการศึกษามีระดับสูงขึ้น 

ปจจัยดานธุรกิจจะมีคาสูงขึ้นในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานความรูและการศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานความรูและการศึกษามีระดับสูง

ขึ้น ปจจัยดานความบันเทิงจะมีคาสูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานธุรกิจ มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยดานธุรกิจมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานความบันเทิงจะ

มีคาสูงขึ้นในระดับต่ําเชนเดียวกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรใน

เขต  กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉล่ียตอเดือน อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน เม่ือพิจารณาพบวา  
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 มีเฉพาะดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เพศ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกัน  

 โดยเพศท่ีแตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันในเรื่องอัตราคาบริการการใชเฟซบุค ความสะดวกของเวลาใน

การใชบริการเฟซบุค ความทันสมัยของขอมูลตางๆ ในเฟซบุค ความชํานาญในการใชบริการ

เฟซบุค สภาพแวดลอมของบุคคลรอบตัวท่ีใชเฟซบุค  

 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันในเรื่องความเร็วของระบบอินเตอรเน็ต อัตราคาบริการ

การใชเฟซบุค ความนาเช่ือถือของบริการ ความสะดวกของเวลาในการใชบริการเฟซบุค ความ

ทันสมัยของขอมูลตางๆในเฟซบุค ความชํานาญในการใชบริการเฟซบุค สภาพแวดลอมของ

บุคคลรอบตัวท่ีใชเฟซบุค  

 อาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันในเรื่องของอัตราคาบริการการใชเฟซบุค 

 สวนอายุและรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ 

Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 นอกจากนั้นผลการวจิัยนี้ยังมีผลขัดแยงกับงานวิจัยของน้ําทิพย สําเภาประเสริฐ (2543) 

ไดศึกษาถึงการใชอินเตอรเน็ตของผูใชในระยะเริ่มตนในเขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบ

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา 

อาชีพ และการเปนเจาของทรัพยสิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต ลักษณะ

ทางประชากรศาสตรไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเปดรับส่ือสารมวลชน และการ

ท่ีเปนเจาของคอมพิวเตอรมีผลทําใหความถ่ีในการส่ือสารระหวางบุคคลภายในครอบครวัลดลง 

ในขณะท่ีลักษณะทางประชากรศาสตรอ่ืนๆ ไมมีผลตอพฤติกรรมการส่ือสารระหวางบุคคล

ภายในครอบครัว สําหรับผูท่ีมีความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถ่ีในการชม

โทรทัศน ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพลดลง ในขณะท่ีระยะเวลาในการชมโทรทัศน ฟงวิทยุ 

และอานหนังสือพิมพไมลดลง สวนผูท่ีมีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถ่ี

และระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพลดลง ในขณะท่ีความถ่ีและระยะเวลาในการ ชม

โทรทัศนและฟงวิทยุไมลดลง และผูท่ีมีความถ่ีและระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับ

มาก มีพฤติกรรมการส่ือสารระหวางบุคคลภายในครอบครัวไมลดลง 
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 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยการใชบริการ Facebook ท่ีประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัย

ดานความรูและการศึกษา ปจจัยดานธุรกิจ ปจจัยดานความบันเทิง มีความสัมพันธตอปจจัยการ

เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบวา 

 ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูและการศึกษาในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานความรู

และการศึกษาจะมีคาสูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานธุรกิจในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานธุรกิจจะมีคา

สูงขึ้นในระดับต่ําเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานบันเทิงจะมีคา

สูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานความรูและการศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยดานธุรกิจในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีความสัมพันธในระดับกลาง กลาวคือ ถาปจจัยดานความรูและการศึกษามีระดับสูงขึ้น 

ปจจัยดานธุรกิจจะมีคาสูงขึ้นในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานความรูและการศึกษา มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานความรูและการศึกษามีระดับสูง

ขึ้น ปจจัยดานความบันเทิงจะมีคาสูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน 

 ปจจัยดานธุรกิจ มีความสัมพันธกับปจจัยดานความบันเทิงในทิศทางเดียวกัน โดยมี

ความสัมพันธในระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยดานธุรกิจมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานความบันเทิงจะ

มีคาสูงขึ้นในระดับต่ําเชนเดียวกัน 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทุก

วัน จึงควรท่ีจะสงเสริมใหทํากิจกรรมอ่ืน หรือมีกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการใชบริการ

การส่ือสารผาน Facebook 

 2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการติดตามขาวสารประจําวัน

ผาน Facebook อยูในระดับมาก ดังนั้นในการกําหนดขอมูลท่ีจะใชการส่ือสารผาน Facebook 

กับกลุมวัยรุนผานทางชองทางดังกลาว จะทําใหการส่ือสารเกิดประสิทธิผล 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป 
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 1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะคนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหา นคร

เพียงท่ีเดียว จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการใชบริการ Facebook ในพ้ืนท่ีอ่ืนดวย 

เพ่ือเปนการขยายขอบเขตของขอมูล เนื่องจาก Facebook มีผูใชงานมากมายอยูท่ัวประเทศ  

 2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรจะมีการนําวิธีวิจัยแบบอ่ืนมาใชในการประกอบ

ผลการวิจัย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือขยายผลการวิจัยและนําขอมูลมาใชประกอบการ

อภิปรายผล 
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ปจจัยในการตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางาน 

ในยานรามคําแหง 

THE DECISION TO BUY CLOTHS THROUGH ONLINE MEDIA OF WORKING 

PEOPLE IN THE DISTRICT RAMKHAMHAENG 

รัชชนีย  ทองสําฤทธ์ิ*   ปญจรัศม์ิ  รําไพรัศม์ิ*  
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวน

บุคคล ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยาน

รามคําแหง เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับปจจัยในการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง  

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในยานรามคําแหง ซ่ึงกลุม

ตัวอยางเปนประชากรแบบนับจํานวนไมไดจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ ความถ่ี คาเฉล่ีย 

คาสูงสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน แบบการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูร (Multiple 

Regression Analysis)  

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน

รอยละ 62 มีอายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 31.3 สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 63.5 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

12 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 84.5  

 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือกับปจจยั

ดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด ตามมาดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ตามมาดวยปจจัยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานราคา ผลการทดสอบมาตรฐานพบวา ปจจัยดานระดับ

การศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยาน

รามคําแหง ปจจัยดานผลิตภัณฑและดานราคามีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือ

ออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง 

คําสําคัญ : การตัดสินใจเลือกซ้ือ, เส้ือผาผานส่ือออนไลน, กลุมคนวัยทํางาน 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 

 This study has objectives to study influence of different demographic factor and 

relation of marketing mix and other factors with the decision to buy clothes through online 

media of working people in the district. Ramkhamhaeng from sample 400 customers and data 

consist of percentage, mean, standard deviation and MRA. Research results were as follows: 

 The results of this study showed that the majority of females than males. 62 per cent 

were aged between 26-30 years accounted for 31.3 percent mainly work for private 

companies. 63.5 per cent of average monthly income of 15,000 baht, representing a 12 

percent and a bachelor's degree. 84.5 percent. 

 The opinion about the marketing mix in the decision to buy the factors boosting the 

market. Followed by the products factor Followed by a factor of distribution channels. And 

the price factor 

 Standardized test results showed that the education level affects the decision to buy 

clothes through online groups of people of working age in the Ramkhamhaeng area. Product 

and price factors in relation to decision making through online media group of people 

working in the Ramkhamhaeng area. 

 Moreover, from the result from Facebook accessing factors analysis; the social 

factors relate to knowledge and education factors in the same direction with a high level of 

correlation.  

 The social factors relate to business factors in the same direction with a low level of 

correlation. 

 The social factors relate to entertainment factors in the same direction with a high 

level of correlation. 

 The knowledge and education factors relate to business factors in the same direction 

with a middle level of correlation. 

 The knowledge and education factors relate to entertainment factors in the same 

direction with a high level of correlation. 

 The business factors relate to entertainment factors in the same direction with a low 

level of correlation.   

KEYWORDS : DECISION BUYING, CLOTHS ONLINE MEDIA, WORKING 

PEOPLE 
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บทนํา 

 ในชวงหลายปท่ีผานมาเราอาจปฏิเสธไมไดวาส่ืออินเตอรเน็ตไดมีอิทธิพลมากขึ้น

เรื่อยๆจนกลายเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น การ

ส่ือสารขอมูลเปนไปดวยความรวดเร็วเช่ือมโยงกันอยางท่ัวถึง และกวางขวาง (Globalization) 

เทคโนโลยีทางดานการส่ือสาร (Communication) และคอมพิวเตอร (Computer)ไดถูกนํามาใช

เปนเครื่องมือในการติดตอแลกเปล่ียนทางสารสนเทศ (Information) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จุดเริ่มตนของการส่ือสารผานระบบสารสนเทศนั้นเริ่มตนมาจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตท่ี

ใชในการส่ือสารระหวางบุคคล หนวยงาน และองคกรตางๆ ซ่ึงตอมาไดรับความนิยมอยาง

รวดเร็วมากในปจจุบัน  

ในทุกวันนี้มีการใชอินเตอรเน็ต (Internet) ในการสืบคนขอมูล หาความรูท่ัวไป การ

ติดตอส่ือสารในรูปแบบตางๆ เชนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การพูดคุย (Chat) 

การอานหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด การติดตามขาวสาร การเรียนรูทางส่ือออนไลน 

(E-Learning) เปนตน ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทตางๆไดหันมาใชส่ือออนไลนเปน

ชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารของบริษัท เพ่ือใหเกิดการรับรู การสรางภาพลักกษณท่ีดี

ใหแกธุรกิจ และใชในการโฆษณาสินคาและบริการ เพ่ือเปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ

อยากซ้ือ ดวยการท่ีส่ือออนไลนมีจุดเดนในเรื่องความรวดเร็ว และแพรกระจายไดงาย มีตนทุน

ต่ํา และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกท่ีทุกเวลา จึงทําใหส่ือออนไลนเปนท่ีนิยมมากจาก

การสํารวจของเว็บไซต zocialrank.com ท่ีมีการเก็บตัวเลขสถิติทางดานออนไลนพบวามี

จํานวนผูท่ีใชเครือขายสังคมออนไลนประมาณ 18 ลานคน ผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 25 ลาน

คน จากจํานวนประชากรในประเทศไทยท่ีมีกวา 66 ลานคน และมีแนวโนมจะเพ่ิมจํานวนมาก

ขึ้นอีกในอนาคต ถึงแมวา ขณะนี้ส่ือออนไลนจะมีเปนจํานวนมากแตก็ไมใชทุกส่ือท่ีไดรับ

ความนิยม ท่ีเห็นนิยมใชกันในบานเราก็คือ เฟสบุค ท่ีมีผูใชถึง 18.5 ลานคน ไลนแชท 15 ลาน

คน ทวิตเตอร 2 ลานคน อินสตาแกรม 603,288 คน เปนการสะทอนใหเห็นถึงผูบริโภคจํานวน

มหาศาลท่ีอยูในโลกออนไลนท่ีผูประกอบการและนักการตลาดไมอาจจะมองขามไปได จึงทํา

ใหในปจจุบันท้ังผูคาและผูบริโภคไดมีการซ้ือขายผานส่ือออนไลนมากยิ่งขึ้น ทําใหตลาดใน

ธุรกิจสินคาและบริการผานส่ือออนไลนมีการเติบโตและแขงขันกันมาก 

 จากท่ีไดกลาวในขอความขางตนนั้น ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการซ้ือสินคาของผูบริโภค ผานทางส่ือออนไลน เพ่ือจะใหผูประกอบการผานส่ือออนไลน

ไดรับทราบวา ปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคผานส่ือ

ออนไลน และผูประกอบการสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประกอบการผานส่ือ

ออนไลน และพัฒนาใหตรงกับความตองการของผูบริโภครวมถึงการใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน และ
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เปนแนวทางในการเพ่ิมชองทางการตลาดในสวนของการทําการตลาดผานส่ือออนไลนใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางหรือมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาของ

ผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลน 

 2. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาของ

ผูบริโภคผานส่ือสังคมออนไลนตางๆ 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานจากส่ือออนไลน 

 2. ปจจัยตางๆมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาจากส่ือออนไลน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ดานเนื้อหา เปนการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสําเร็จ รูป

ของผูบริโภคผานส่ือออนไลน ในกรณีศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเส้ือผาสําเร็จรูปผานหนา Facebook, 

Instagram และ Website ตางๆ 

 2. ดานกลุมตัวอยาง เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาเจาะจง โดยเลือกกลุม

ผูประกอบการธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูปกลุมแฟช่ันผานหนา Facebook, Instagram และ Website 

ตางๆ สวนผูบริโภคท่ีเปนกลุมผูใชอินเตอรเน็ต และส่ังซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปผานส่ือออนไลน 

ไดแกกลุมคนยานรามคําแหง จํานวน 400 คน  

 3. ดานระยะเวลา ใชเวลาในการศึกษาตั้งแตวันท่ี  1 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม  

        

            

  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ชวยใหผูท่ีเกี่ยวของเขาใจถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา

สําเร็จรูปของ  ผูบริโภค 

 2. ชวยใหผูท่ีเกี่ยวของ และผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช และพัฒนา

ธุรกิจเส้ือผาสําเร็จรูปได 

3. ชวยใหผูประกอบการเขาใจถึงพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภค 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ส่ือสังคมออนไลน : ส่ือท่ีผูสงสารแบงปนสาร ซ่ึงอยูในรูปแบบตางๆ ไปยังผูรับสาร

ผานเครือขายออนไลน โดยสามารถโตตอบกันระหวางผูสงสาร และผูรับสาร หรือผูรับสาร

ดวยกันเอง ซ่ึงสามารถแบงเปนสังคมออนไลนประเภทตางๆ ท่ีใชกันบอยๆ คือ บล็อก 

(Blogging) ทวิตเตอร และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือขายสังคมออนไลน 

(Social Networking) และการแบงปนทางส่ือออนไลน (Media Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ, 

2555)  

 

ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจซ้ือ 
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 ผูบริโภค : ผูท่ีใชประโยชนจากสินคาหรือบริการขั้นสุดทาย เพ่ือตอบสนองความ

ตองการโดยตรงของบุคคลผูนั้นโดยท่ัวไป ผลท่ีไดรับจากการบริโภคคือ อรรถประโยชนหรือ

ความพอใจ  

 ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ : ส่ิงเราทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และ

พฤติกรรมของผูบริโภค 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม 

โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น

ตามหัวขอตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมผูบริโภค 

 โซโลมอน (Solomon.1996: 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพ่ือทําการ

เลือกสรรการซ้ือ การใช หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิด หรือ

ประสบการณ เพ่ือสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจ  

 โฮเยอร และ แม็คอินนีส (Hoyer and Maclnnis.1997: 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค

(Consumer Behavior) หมายถึง ผลสะทอนของการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท้ังท่ีเกี่ยวของ

สัมพันธกับการไดรับ (Acquisition) การบริโภค (Consumption) และการกําจัด (Disposition) 

อันเกี่ยวกับสินคาบริการ เวลาและความคิด โดยหนวยตัดสินใจซ้ือ (คน) ในชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง  

 ชิฟแมน และ คานุค (Schiff man & Kanuk.1994: 4) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (Searching) การซ้ือ 

(Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) และ การใชจาย (Disposing) ใน

ผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง  

 โมเวนและไมเนอร (Moven&Minor.1998:5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถึง การศึกษาถึงหนวยการซ้ือ (Buying Units) และกระบวน การแลกเปล่ียนท่ี

เกี่ยวของกับการไดรับมา การบริโภคและการกําจัดอันเกี่ยวกับสินคา บริการ ประสบการณและ

ความคิด 

ศูนยพัฒนาและสงเสริมการศึกษาอาชีพ (2539: 9) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง ความตองการสินคา หรือ บริการตางๆ ท่ีเกิดจากอิทธิพลภายใน

บุคคล ไดแก ความตองการส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันและความตองการท่ีเกิดจาก

แรงจูงใจ บุคลิกภาพสวนบุคคลการรับรู การเรียนรูและทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคนอกจาก
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อิทธิพลภายในตัวบุคคลแลวยังเกิดจากอิทธิพลภายนอก อันไดแก วัฒนธรรม ประเพณี ระบบ

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี 

  ศุภร เสรีรัตน (2540 : 6) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือ และการใชสินคาบริการ(ผลิตภัณฑ) โดยการผาน

การแลกเปล่ียนท่ีบุคคลตองมีการตัดสินใจท้ังกอนและหลังการกระทํา โดยบุคคลท่ีจัดวาเปน

ผูบริโภคในท่ีนี้คือ บุคคลผูมีสิทธิในการไดมาและใชไปซ่ึงสินคาและบริการท่ีไดเสนอขาย โดย

สถาบันการตลาดจากนิยามดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ได

วา การกระทําใดๆ ของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซ้ือ การใชสินคาและ

บริการ รวมถึงกระบวนการ ตัดสินใจเพ่ือตอบสนองความจําเปนและความตองการของ

ผูบริโภคใหไดรับความพอใจ 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา 

 โคลโรแกน (Corrigan 1998: 10) อธิบายวา ในศตวรรษท่ี 18 เส้ือผาเปนส่ิงท่ีบงบอกถึง

สถานะทางสังคมของผูสวมใส ผูบริโภคท่ีอยูในชนช้ันสังคมท่ีแตกตางกันจะสวมใสเส้ือผา

แตกตางกัน หรือแมกระท่ังในชนช้ันเดียวกัน เชน พอคาหรือนักบัญชี ซ่ึงเปนชนช้ันกลาง 

เส้ือผาก็จะแตกตางกันจากการตกแตงเพ่ือบงบอกอาชีพของผูสวมใส สวนในยุคปจจุบัน เส้ือผา

เปนส่ิงท่ีแสดงบุคลิกลักษณะของบุคคล 

 ลีวีร และวิทส (Levy and Weitz 1996: 15) กลาววา ผูบริโภคใชเส้ือผาเครื่องแตงกาย

เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาเอกลักษณของตนเอง และสรางการยอมรับจากผูอ่ืน 

 บาทส (Corrigan 1998: unpaged ; อางอิงจาก Barthes 1967: unpaged) กลาววาเส้ือผา

ไม ใ ชแ ค ส่ิง ท่ี มอ ง เ ห็น ไ ด เ ท านั้ น แ ต เ ส้ือผ า ยั ง เ ป น ส่ิ ง ท่ีบ อ กห รื อ ส่ือ สาร ค วา ม คิ ด 

(Communication Idea) และขอมูลของผูสวมใสดวย 

 บารินาค (Miles 1998: unpaged; Bamard 1996: unpaged) อธิบายวา เส้ือผาบงบอกถึง

ความเปนตัวของตัวเอง เปนเอกลักษณท่ีแตกตาง ดังนั้น เส้ือผาจึงเปนส่ิงท่ีส่ือสารและบอกถึง

ตําแหนงทางสังคมของผูใช ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของไมล (Miles 1998: unpaged) กลาววา 

เรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาของวัยรุนกับเอกลักษณสินคา เขาพบวา การ

ซ้ือเส้ือผาแฟช่ันของวัยรุนสะทอนถึง วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) กลาวคือ กลุมวัยรุน

รูสึกวาเส้ือผาเปนส่ิงท่ีแสดงความเปนตัวของตัวเองและสรางความแตกตางจากผูอ่ืน โดยการ

เลือกสีหรือแบบท่ีแตกตางกัน วัยรุนจะเปดรับส่ิงเราท่ีเกี่ยวของกับแฟช่ันเพ่ือจะทราบแนวโนม

ของสินคา ดังนั้น การซ้ือเส้ือผาแฟช่ันของวัยรุน ก็เพ่ือใหสังคมยอมรับ สินคาเส้ือผาแฟช่ันจึง

เปนส่ิงท่ีบงบอกความสนใจและภาพลักษณของผูสวมใส การซ้ือเส้ือผาเครื่องแตงกายเปนส่ิงท่ี

ผูหญิงโปรดปรานมากท่ีสุด โดยการสํารวจจากการสัมภาษณสตรีจํานวน 6,750 คน ใน 11 
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ประเทศ แบงเปนสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone Interview) 6 ประเทศ ไดแก ประเทศ

ฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศอิตาลี ประเทศอังกฤษ ประเทศฮองกง และประเทศไตหวัน 

และสัมภาษณแบบเห็นหนาเห็นตา (Face to face interview) ใน 5 ประเทศ ไดแก ประเทศ

บราซิล ประเทศโคลัมเบีย ประเทศเม็กซิโก ประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใต นอกจากนี้ยัง

มีการสํารวจความคิดเห็นของสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา อีก 4,200 คน หรือเรียกวา US 

Lifestyle Monitor ได  

 ผลการวิจัยท่ีนาสนใจมาก สําหรับสินคาเส้ือผาแฟช่ันวา สตรีชาวอเมริกันซ้ือเส้ือผา

บอยกวาสตรีชาติอ่ืนๆ ประมาณสองเทาและจายเงินซ้ือเส้ือผา โดยเฉล่ียคนละ 263.83 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาในชวง 3 เดือนแรกของป ในขณะท่ีสตรีชาติอ่ืนๆ มีการใชเงินเฉล่ียคนละ

ประมาณ 235.30 เหรียญสหรัฐอเมริกา และพบวา ผูหญิงชาวอเมริกาชอบการซ้ือเส้ือผารอยละ 

61 ขณะท่ีผูหญิงชาติอ่ืนรอยละ 75 นอกจากนั้นผูหญิงรอยละ 35 ยอมท่ีจะรูสึกอึดอัดหรือไม

สบายเพ่ือใหไดแตงตัวตามแฟช่ัน โดยผูหญิงจากประเทศฝรั่งเศสใหความสําคัญกับการแตงตาย

ตามแฟช่ัน สูงถึงรอยละ 21 สวนผูหญิงสาวชาวเกาหลีใตใกลเคียงกันคือ รอยละ 20 ในขณะท่ี

ผูหญิงสาว โคลัมเบียและฮองกงเห็นดวยเพียงรอยละ 5 สวนประเด็นท่ีผูหญิงเห็นพรองตองกัน

ท่ีสุด คือ แนวคิดในการเลือกซ้ือเส้ือผาทุกประเทศท่ีมีการสํารวจ ยกเวนประเทศเยอรมันนีและ

ประเทศเม็กซิโกเห็นวาไดแนวคิดมาจาก ตูแสดงสินคาตามหางรานตางๆ มากท่ีสุด รองลงมา

คือ ไดจากนิตยสารแฟช่ันและแคตตาล็อก และแหลงอืนๆ ไดแก เพ่ือคนในครอบครัว นักรอง 

นักแสดง และโฆษณา เปนตน นอกจากนั้นส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีเจาของธุรกิจเส้ือผาตองการอยางยิ่ง 

คือ ผูบริโภคท่ีพรอมจะซ้ือดวยแรงจูงใจฉับพลัน ซ่ึงเปนการซ้ือท่ีไมไดคิดหรือวางแผนมากอน

ลวงหนา เพราะถาซ้ือโดยการวางแผนนั่นหมายความวา ยอดขายอาจจะไดนอย เพราะผูซ้ือมัก

คิดและจะซ้ือเม่ือของเดิมท่ีมีอยูหมดสภาพหรือเกาแลว หรือจะซ้ือก็ตอเม่ือมีความจําเปน 

ผลการวิจัยพบวาชาวยุโรปเปนผูซ้ือดวยแรงจูงใจแบบฉับพลันมากท่ีสุด รอยละ 57 ตามดวยชาว

อเมริกันและชาวเอเชีย รอยละ 40 และละตินอเมริการอยละ 23 (สํารวจพฤติกรรมสาวชอปปง 

75% ชอบซ้ือเส้ือผาท่ีสุด 2453) (ผลการสํารวจในระดับโลก Global Lifestyle. Monitor Cotton 

Council International ) การเลือกซ้ือเส้ือผาเครื่องแตงกายของผูหญิงทํางาน นั้นไดรับอิทธิพล

จากบุคคลอางอิง ซ่ึงทําใหผูบริโภคสวนใหญเช่ือถือ ขอมูลจากกลุมอางอิงมากกวาขอมูลจาก

แหลงขอมูลอ่ืนท่ัวๆ ไป กลุมอางอิงท้ังหมดไมวาจะเปนเพ่ือน เพ่ือนรวมงาน ครอบครัว รวมท้ัง

บุคคลท่ีมีช่ือเสียงนั้น จะมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคในระดับท่ีแตกตางกัน 

โดยกลุมอางอิงใกลชิดผูบริโภคไมวาจะเปนครอบครัว หรือเพ่ือนจะมีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคา (งานวิจัย.โรบอลด และดารก Robolt and Drake 1985) ปจจุบันผูหญิงสวน

ใหญ จะเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 51 รองลงมาจะเปนท้ังการส่ังตัดและซ้ือเส้ือผา
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สําเร็จรูปรอยละ 29 และลําดับสุดทายคือการส่ังตัดเส้ือผาตามรานรอยละ 20สวนสถานท่ีในการ

ซ้ือสินคาพบวาหางสรรพสินคา เปนสถานท่ีท่ีผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมไปซ้ือเส้ือผา

รอยละ 46 รองลงมาเปนรานขายเส้ือผา รอยละ 31 สวนการซ้ือตามแผงลอยและดิสเคาวนสโตร 

มีสัดสวนรอยละ 19 ตลาดนัด รอยละ 2 รานตัดเย็บเส้ือผารอยละ 1 และซ้ือแลวแตโอกาส รอย

ละ 1 สวนรูปแบบเส้ือผาท่ีผูหญิงสมัยนี้นิยมสวนใหญเลือกจากรูปแบบเรียบงาย สามารถสวม

ใสไดทุกโอกาส รอยละ66 รองลงมาคือ คุณภาพของผารอยละ 52 สวนฝมือการตัดเย็บประณีต

รอยละ 41 ตามสมัยนิยมรอยละ 15 ซ้ือเพราะเปนตราสินคาท่ีมีช่ือเสียงรอยละ 4 และราคาไม

แพงรอยละ 1 (ไลฟสไตลผูหญิงป 2000.2543) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

ณัญชคณัส ปานเสมศรี (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจาก

ตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป มี ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือ

เทากับ 5,000 บาท และแหลงท่ีมาของรายไดมาจากครอบครัว ในการตัดสินใจซ้ือของกลุม

ตัวอยางสวนใหญเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือยืด โดยความถ่ีในการซ้ือเฉล่ีย 8 ครั้งตอเดือน 

สถานท่ีซ้ือสินคาแฟช่ันนําเขาตางประเทศมากท่ีสุด คือ หางสรรพสินคา เหตุผลท่ีซ้ือเส้ือผา

นําเขามากท่ีสุด คือ ความเหมาสมกับตนเอง ชวงเวลาซ้ือเสอผาแฟช่ันนําเขามากท่ีสุด คือเม่ือมี

การจัดโปรโมช่ัน สําหรับปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ 

ราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุท่ีแตกตางกันมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือ อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ระดับการศึกษท่ีแตกตางกันมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือ  

 รัตนากร นิรมิตรตรีชัย (2553) ทําการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ตามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19 – 20 ป มีการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3 เปนสวนใหญ ศึกษาอยูในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร มี

รายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ปจจัย

ภายนอกท่ีใชบริการซ้ือสินคาผานทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษาดานประหยัดเวลา ดานขอมูล

ขาวสาร ดานสังคมกลุมเพ่ือน และดานความทันสมัย อยูในระดับมากในทุกดาน ตามลําดับ 

สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซ้ือสินคาผานทางพาณิชอิเล็กทรอนิกส ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจําหนาย อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ยกเวนดานราคาอยูในระดับปานกลาง 
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จีราวรรณ ชูศรี (2557) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม

อาหารคอลลาเจนผานระบบอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุระหวาง 20 -25 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงมีรายได 10,000 – 20,000 บาท ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุท่ี

แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนผานระบบอินเตอรเน็ต 

ดานสวนประสมทางการตลาด มีเพียงปจจัยดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการขาย ท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนผานระบบอินเตอรเน็ต 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมคนวัยทํางานยานรามคําแหง โดยกําหนด

สุมตัวอยางจํานวน 400 คน   

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 4 

สวน ดังนี้  

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาออนไลน 

 สวนท่ี 3 และ 4 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ 62 และ

เปนเพศชายรอยละ 38 สวนใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 31.3 สวนใหญมีอาชีพ

เปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 63.5 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 12 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 84.5  

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) จาก

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ราคา (price) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด

เทากับ 9.00 คาเฉล่ียเทากับ 9.96 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 ชองทางการจัด

จําหนาย (place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 7.50 คาเฉล่ียเทากับ 9.15 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48  ผลิตภัณฑ (product) มีคาเทาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด

เทากับ 6.75 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6 การสงเสริมการตลาด (promotion) มี

คาสูงสุดเทากับ 9.5 คาต่ําสุดเทากับ 5.75 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75  
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 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมวัยทํางาน

ยานรามคําแหง 

 จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือเลือกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมวัยทํางาน

ยานทํางาน พบวา การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานยาน

รามคําแหง มีคาสูงสุดเทากับ 7.17 คาต่ําสุดเทากับ 1.83 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.06 

สรุปผลการวิจัย  

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ 

(4) รายได (5) แหลงท่ีมาของรายได (6) ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันสงผลตอ การตัดสินใจ

ซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง ท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ

แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ 

ดังนี้ 

 มีเฉพาะดานการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานยาน

รามคําแหง แตกตางกัน 

 สมมติฐานท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดวย ราคา (price), ชองทางการจัดจําหนาย (place), ผลิตภัณฑ (product), และการ

สงเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของ

กลุมวัยทํางานยานรามคําแหง โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.702 3.645  -.467 .641   

PRODUCT .231 .088 .131 2.622 .009 .974 1.027 
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PRICE .702 .353 .100 1.989 .047 .966 1.035 

PLACE -.211 .111 -.095 -1.910 .057 .978 1.023 

PROMOTIO

N 

-.080 .071 -.056 -1.126 .261 .966 1.035 

a. Dependent Variable: DICISION 

 

สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมตลาด (marketing 

mix หรือ 4P’s) มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา

ผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 

 Y = (-1.702) + 0.231 + 0.702 + (-0.211) + (-0.80)  

 มีเฉพาะดานผลิตภัรฑและราคาเปนไปตามท่ีสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวน

ประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภัณฑและราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวันทํางานยานรามคําแหง 

อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยในการเลือกซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานใน

ยานรามคําแหง มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) รายได 

(5) แหลงท่ีมาของรายได (6) ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผาน

ส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานยานรามคําแหง เม่ือพิจารณาพบวา  

 มีเฉพาะดานระดับการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ระดับการศึกษท่ี

แตกตาง สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานยานรามคําแหง  

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) 

ประกอบดวย ราคา (price), ชองทางการจัดจําหนาย (place), ผลิตภัณฑ (product), และการ

สงเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพันธืตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของ

กลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง  

 มีเฉพาะดานผลิตภัณฑและดานราคาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภัณฑและราคามีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาผานส่ือออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง  

ขอเสนอแนะ  
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 1. ดานปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ประกอบดวย ราคา 

(price), ชองทางการจัดจําหนาย (place), ผลิตภัณฑ (product), และการสงเสริมการตลาด 

(promotion) ผูประกอบการรานเส้ือผาในส่ือออนไลน ควรใชลยุทธทางการตลาดมาพัฒนาและ

ปรับปรุง ดังนี้  

  1.1 ดานผลิตภัณฑ (product) พัฒนาในดานผลิตภัณฑใหเปนท่ีนาสนใจตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือ  

  1.2 ดานราคา (price) ควรใชกลยุทธทางการตลาด ไดแก การกําหนดราคาท่ี

เหมาะสมตอสินคา  

  1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (place) ปรับปรุงส่ือออนไลนใหมีความ

ทันสมัย และสราความสะดวกสบายในการเขามาเลือกซ้ือของผูบริโภค 

  1.4 ดานการสงเสริมการตลาด (promotion) โดยการทําสวนลด หรือจัด

โปรโมช่ันสําหรับการซ้ือสินคาของผูบริโภค เพ่ือทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีเพ่ิมมากขึ้นในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑ  
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ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตดัสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว

คร้ังที่ 36 

FACTORS INFLUENCE THE DECISION OF THE EXHIBITORS THE 36th 

BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 

วรัญญา  ยอดนวล*   แพรพรรณทิพย  ทิวานนทศิริ*  

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

 

บทคัดยอ 

 รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวน

บุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 

36 (2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขา

รวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ัน-แนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนช่ัน

แนลมอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนประชากรแบบนับไดจํานวน 400 คน ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณนา หาคา

รอยละ คาความถ่ี คาเฉล่ีย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมิติฐาน

โดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา t-test (independent t-test) หาคา F-Test แบบการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาการถถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis)ณ ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติท่ี  0.05 

 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 72.8 มี

อายุระหวาง 23 - 39 ป รอยละ 52.1มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 60.1 มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39.2 มีรายไดระหวาง 15,001 - 30,000 บาท รอยละ 30.7 

โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขารวมงานของปจจัยดาน

สถานท่ีจัดงานมากท่ีสุด ตามมาดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ตามมาดวยปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด และปจจัยดานราคา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานเพราะบรรยากาศในงาน 

ตามมาดวยมีความไววางใจในสถานท่ีจัดงาน ตามมาดวยโปรโมช่ันสินคา และพรีเซ็นเตอร 

 

 

__________________________________________ 
 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุกปจจัยทางดานประชากรศาสตรและทุกปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร

โชว ครั้งท่ี 36 

คําสําคัญ : การตัดสินใจเขารวมงาน , งานบางกอกอินเตอรเนช่ันแนลมอเตอรโชวครั้งท่ี 36 

 

ABSTRACT 

 This study has objectives to study influence of different demographic factors and 

The research aims (1) to study the difference between personal factors that affect the decision 

of the exhibitors The 36th Bangkok International Motor Show (2) to study the marketing mix 

factors associated with the decision to participate in The 36th Bangkok International Motor 

Show. 

In this study sample used in this study were participants in The 36th Bangkok 

International Motor Show, which samples a population count of 400 questionnaires were 

used to collect data. Descriptive statistics and data analysis, percentage, frequency, average, 

minimum, maximum, standard deviation. And testing for dimensional images using 

inferential statistics for the t-test (independent t-test) for the F-Test series analysis, ANOVA 

(One-way ANOVA) and the shooting regression multiple (Multiple Regression Analysis) at a 

significance level of 0.05. 

The results of this study showed that the majority of the population is male 72.8 

percent, were aged between 23 to 39 years is 52.1 percent, have a bachelor's degree is 60.1 

percent, work for private companies is39.2 percent and revenues between 15,001-30,000 baht 

30.7 percent. 

 The opinion about the marketing mix of factors in deciding to attend most the place 

factors followed by the products factor followed by the promotion factor and the price factor. 

Factors affecting the decision to attend because of the atmosphere at the event. Followed by a 

trust in the venue. Followed by promotional products and presenters 

 The hypothesis testing found that all demographic factors and the Marketing Mix all 

the factors affecting the decision to join The 36th Bangkok International Motor Show. 

Keywords: decision exhibitors, The 36th Bangkok International Motor Show   
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บทนํา 

 ปจจุบันนี้รถยนตไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเรา รถยนตชวยใหการเดินทางของ

เราสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบานเรามีรถยนตใหมหลากหลายรูปแบบ หลากสไตล เพ่ือการ

ตอบสนองการใชงานผูบริโภคในรูปแบบตาง ท้ังการทํางาน พักผอน ทองเท่ียว และการขนสง

สินคา โดยรถยนตใหมท่ีมีขายในทองตลาดมีมากมายหลายประเภท ไดแก Eco Car , รถ

อเนกประสงค (7 ท่ีนั่ง), รถเกง , รถกระบะและรถตู เปนตน จะเห็นไดวารถทุกประเภทท่ีกลาว

มาขางตนตางมีรูปแบบการใชงานและคุณภาพท่ีแตกตางกันไป    

 ซ่ึงในประเทศไทยมีการจัดงานโชวสินคารวมแบบรถยนตอยูหลากหลายงาน ซ่ึงงาน

โชวสินคาท่ียิ่งใหญเกี่ยวกับรถยนตและสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทยคือ “บางกอก อินเตอร

เนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36” ท่ีจัดขึ้นโดย บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ในดานงานท่ีโชวแสดงนวัตกรรมของยานยนตร ท้ัง

รถยนตท่ีทันสมัยและลํ้าสมัยของคายรถยนตในประเทศไทย ซ่ึงแนนอนวาจะตองมีประชาชน

จํานวนมหาศาลแหเขามาเยี่ยมชมงานนี้ ในปท่ีผานมามีจํานวนคนท่ีเขางานถึง 1.78 ลานคนและ

ในปนี้ท่ีมีการจัดงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 เกิดขึ้นในระหวาง 

วันท่ี 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 มีจํานวนคนท่ีเขางานถึง 1.7 ลานคน และมียอดจองรถยนต

ในงานท้ังส้ิน 37,027 คัน ซ่ึงในงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ไมไดมีเพียงแค

การโชวแสดงนวัตกรรมของยานยนตเพียงอยางเดียว แตยังมีพรีเซ็นเตอรจากคายรถยนตตางๆ 

ก็เปนท่ีนาสนใจและดึงดูดคนจํานวนมาก จึงอาจจะเปนไฮไลทท่ีมาพรอมกับรถยนตเลยก็วาได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงาน

บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 เพ่ือใหทราบวา มีปจจัยในดานใดบางท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเขารวมงาน ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในสวนของการพัฒนาการจัดงาน

และกลยุทธตางๆทางการตลาดของผูประกอบการดานการจัดงานโชวสินคา 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจยัสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงาน

บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขางานบางกอก อินเตอรเนช่ัน

แนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ราคา ผลิตภัณฑ สถานท่ีจัดงาน การ

สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขางานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร

โชว ครั้งท่ี 36 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากร การศึกษาครั้งนี้จะมุงศึกษาเฉพาะ กลุมประชากรท่ีเขา

รวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ 

การศึกษา อาชีพ รายได, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา 

สถานท่ีจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และปจจัยดานการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก 

อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา ใชเวลาในการเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 25 มีนาคม ถึง วันท่ี 5 

เมษายน พ.ศ.2558 เทานั้น 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

 

 

การตัดสินใจเขางานบางกอก

อินเตอรเนชัน่แนลมอเตอรโชว

คร้ังที่ 36 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- สถานท่ีจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก 

อินเตอร-เนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 2. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ราคา ผลิตภัณฑ 

สถานท่ีจัดงาน การสงเสริมการตลาด เพ่ือขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษา ผูประกอบการอาจ

นําไปใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ผูเขารวมงาน หมายถึง บุคคลท่ีเขามาชมบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว 

ครั้งท่ี 36 

 2. บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว หมายถึง งานแสองนวัตกรรมยานยนต ท่ี

จัดขึ้นในวันท่ี 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 ท่ีชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 3. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการกําหนดกลยุทธทาง

การตลาดท่ีใชในการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

  3.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง คายรถยนตตางๆ ท่ีเขามาจัดบูธในงาน เชน 

Toyota, Honda, Benz, BMW เปนตน 

  3.2 ราคา (Price) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีใหคายรถยนตตางๆ เขามาเชา 

  3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)หมายถึง การใหเชาพ้ืนท่ีในงานและการ

จําหนายบัตรเพ่ือเขาชมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

  3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)หมายถึงเครื่องมือท่ีชวยติดตอใหคาย

รถยนตเขามาเชาพ้ืนเพ่ือแสดงสินคาภายในงานและผูบริโภคท่ีตัดสินใจซ้ือบัตรเขาชมงาน

บางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

  3.5 OICA หมายถึง องคการผูผลิตรถยนตระหวางประเทศ 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม 

โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น

ตามหัวขอตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎดีานประชากรศาสตร 

 ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึงวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับประชากรท้ังนี้เพราะคํา

วา “Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลวาประชาชนหรือประชากรสวนคําวา “Graphy” 
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หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซ่ึงแปลวา “ลักษณะ” ดังนี้เม่ือแยกพิจารณาจากราก

ศัพทคําวา “Demography” นาจะมีความหมายตามท่ีกลาวขางตน คือวิชาท่ีเกี่ยวกับประชากร

นั่นเอง(ชัยวัฒนปญจพงศและณรงคเทียนสง 2542, หนา 2) 

 ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้เปน

ทฤษฎีท่ีใชหลักการของความเปนเหตุเปนผลกลาวคือพฤติกรรมตางๆของมนุษยเกิดขึ้นตาม

แรงบังคับจากภายนอกมากระตุนเปนความเช่ือท่ีวาคนท่ีมีคุณสมบัติทางประชากรท่ีแตกตางกนั

จะมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไปดวย ซ่ึงแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุมสังคม (Social 

Categories Theory)ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ท่ีอธิบายวา พฤติกรรมของบุคคล

เกี่ยวของกับลักษณะตางๆของบุคคลหรือลักษณะทางประชากรศาสตร ซ่ึงลักษณะเหลานี้

สามารถอธิบายเปนกลุมๆไดคือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลายคลึงกันมักจะอยูในกลุมเดียวกัน

ดังนั้นบุคคลท่ีอยูในลําดับช้ันทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอเนื้อหาขาวสารใน

แบบเดียวกันและทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) ซ่ึง

ทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องส่ิงเราและการตอบสนองหรือทฤษฎีเอส-อาร 

(S-R Theory) ในสมัยกอนและไดนํามาประยุกตใชอธิบายเกี่ยวกับการส่ือสารวา ผูรับสารท่ีมี

คุณลักษณะท่ีแตกตางกันจะมีความสนใจตอขาวสารท่ีแตกตางกัน 

 ปรมะ สตะเวทิน (2546 หนา 112-118) ไดอธิบายถึงคุณสมบัติเฉพาะของตนซ่ึง

แตกตางกันในแตละคนสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการส่ือสารอยางไรก็

ตามในการส่ือสารในสถานการณตางๆ กันนั้น จํานวนของผูรับสารก็มีปริมาณแตกตางกันดวย

การวิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนนอยคนนั้นมักไมมีคอยมีปญหาหรือมีปญหานอยกวาการ

วิเคราะหผูรับสารท่ีมีจํานวนมากเนื่องจากการวิเคราะหคนท่ีมีจํานวนนอยเราสามารถวิเคราะห

ผูรับสารทุกคนไดแตในการวิเคราะหคนจํานวนมาก เราไมสามารถวิเคราะหผูรับสารแตละคน

ไดเพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไปนอกจากนี้ผูสงสารยังไมรูจักผูรับสารแตละคนดวยดังนัน้

วิธีการท่ีดีท่ีสุดในการวิเคราะหผูรับสารท่ีประกอบไปดวยคนจํานวนมากก็คือการจําแนกผูรับ

สารออกเปนกลุมๆตามลักษณะประชากรไดแกอายุเพศสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

การศึกษาศาสนาสถานภาพสมรสเปนตนซ่ึงคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรูการ

ตีความและการเขาใจในการส่ือสารท้ังส้ิน (กิติมา สุรสนธิ, 2541, หนา 15-17) 

แนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด 

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดท่ี

ควบคุมไดท่ีธุรกิจตองใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุม

ลูกคาเปาหมายหรือเพ่ือกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของ
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ตน 4 วัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน , ปริญ ลักษิตานนท, ศภุร เสรีรัตนและองอาจ ปทะวานิช, 2541, 

หนา 35-36) 

 คอตเลอร (Kotler, 2000, p. 14) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา

เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดท่ีองคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาด

กลุมเปาหมาย 

 ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา

หมายถึง การผสมท่ีเขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริม

การขายผลิตภัณฑท่ีเสนอขายและระบบการจัดจําหนาย ซ่ึงไดมีการจัดออกแบบเพ่ือใชสําหรับ

การเขาถึงกลุมผูบริโภคท่ีตองการ 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 ศิริพร พงศศรีโรจน (2540, หนา 187) กลาววา การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยส่ังการ 

หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติหรือการเลือกทางดําเนินการท่ีเห็นวาดีท่ีสุดทาง

ใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆทาง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการหรือการวินิจฉัย

ส่ังการ คือ การช่ังใจ ไตรตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานท่ีเห็นวาดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่ง

จากหลายๆ ทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ 

 บรรยงค โตจินดา (2548, หนา 178) กลาววา การวินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจ 

หมายถึง การท่ีผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและส่ังการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

การวินิจฉัยส่ังการ หรือการตัดสินใจเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เพราะการวินิจฉัยส่ังการจะ

เปนการเลือกทางเลือก ดําเนินการท่ีดีท่ีสุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง 

 สมคิด บางโม (2548, หนา 175) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทาง

ปฏิบัติซ่ึงมีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายท่ีวางไวการตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจ

ท่ีจะกระทําการส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลายส่ิงหลายอยาง เพ่ือความสําเร็จตรงตามท่ีตั้งเปาหมายไว

ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปญหาท่ียุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการแกปญหา

ใหวินิจฉัยมากกวาหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกส่ังการ

ปฏิบัติโดยวิธีใด จึงจะบรรลุเปาหมายอยางดีท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จุลินทร พุดตานเล็ก (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

รถยนตนั่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตนั่ง ผูบริโภคใหความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะให

ความสําคัญกับความแข็งแกรง ความปลอดภัยในการขับขี่ การประหยัดน้ํามัน การหาอะไหล
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งาย การรับประกัน และรูปทรง การออกแบบ ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ความนาเช่ือถือ

และการใหบริการดีรวดเร็วของตัวแทนจําหนายและศูนยบริการซอมบํารุง ดานการสงเสริม

การตลาด เชน การทําประกันภัยช้ันหนึ่งฟรี และการใหสวนลดเงินสด การแถมอุปกรณตกแตง

สวนปจจัยดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตนั่ง พบวา เพศมีความสัมพันธ

กับปจจัยท่ีใชเลือกซ้ือรถยนตนั่งดานการสงเสริมการตลาด และอาชีพมีความสัมพันธกับปจจัย

ท่ีใชเลือกซ้ือรถยนตนั่งดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด โดยผูมี

อาชีพเปนพนักงานบริษัท/รับจาง ใหความสําคัญอยางมากท่ีสุดตอปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายมากกวาผูมีอาชีพในกลุมอ่ืน ในขณะท่ีนิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญอยางมากท่ีสุดตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมากกวาผูมีอาชีพในกลุมอ่ืน จากการศึกษาพบวา การตัดสินใจ

เลือกซ้ือรถยนตนั่งของผูบริโภคจะพิจารณาจากปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมา

คือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด 

 ชนิดา สุธัญญารักษ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยหัวขอเรื่อง ปจจัยท่ีใชในการ 

ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาด 2000 ซีซี ขึ้นไป ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมุงศึกษาใน 5 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนายดาน

การสงเสริมการตลาด และดานบุคคลท่ีแนะนํา และเปรียบเทียบการใชปจจัยดังกลาวจําแนก

ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยโดยรวมท่ีผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากเปน ดาน

ผลิตภัณฑ เปนรถยนตท่ีมีขนาดใหญ มีท่ีนั่งกวางขวาง สมรรถนะของเครื่องยนต รูปลักษณ

สวยงาม นําสมัยหรูหรา บริษัทผูประกอบการมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับและมีประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานาน มีการติดตอส่ือสารกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ ดานราคา ผูบริโภคให

ความสําคัญเรื่อง ราคาท่ีเหมาะสมและคุมคากับคุณสมบัติของรถยนต ราคาถูกกวาเม่ือเทียบกับ

รถยี่หออ่ืนในรุนท่ีใกลเคียงกัน ดานชองทางการจําหนาย พบวา ปจจัยเรื่องโชวรูมหรือเต็นทมี

หลายสาขาทําเลท่ีตั้ง ติดตอไดสะดวกและมีความนาเช่ือถือ ดานการสงเสริมการตลาด ส่ือ

โทรทัศน หนังสือพิมพ ขอความโฆษณามีความชัดเจน การออกงานแสดงตามสถานท่ีตางๆการ

ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน พนักงานขายท่ีสามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต และมี

มนุษยสัมพันธท่ีดีใหความชวยเหลือลูกคาไดอยางรวดเร็ว บุคลิกภาพของพนักงานขาย มีความ

ซ่ือสัตยตอลูกคา มีการลดราคาในเทศกาลพิเศษ ระยะเวลาในการผอนชําระยาวนาน เงินดาวน

ต่ํา อัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระต่ํา การรับประกันภัยรถยนตตามระยะทางหรือจํานวนป มี

การประกันอุบัติเหตุช้ันหนึ่ง สวนปจจัยโดยรวมดานบุคคลท่ีใหคําแนะนําอยูในระดับปาน

กลาง 

พบวา เพ่ือน ชางยนตผูชํานาญ พนักงานขาย และผูเช่ียวชาญประจําศูนยรถยนต 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูท่ีเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร

โชว ครั้งท่ี 36 โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ซ่ึง

เปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณจํานวน และคารอยละ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปน

มาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับท่ี 1 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มาก

ท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามการตัดสินใจเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร

โชวครั้งท่ี 36ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดย

เรียงจาก ระดับท่ี 1 นอยท่ีสุด ไปจนถึงระดับท่ี 10 มากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชาย คิดเปนรอยละ 72.8 และ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 27.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 23-39 ป คิดเปนรอยละ52.1 สวน

ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.1 สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 39.2 สวนใหญมีรายได 15,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.7 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) 

 จากการวิเคราะหปจจัยสวนผสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) จากผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวาดานผลิตภัณฑ(Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด

เทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.58 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 ดานราคา (Price) มี

คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.36 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ1.99ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.25 

คาเฉล่ียเทากับ 7.73 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.98 ดานการสงเสริมการตลาด 
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(Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.25 คาเฉล่ียเทากับ 7.5 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.98 

3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว

คร้ังที่ 36 

 จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว

ครั้งท่ี 36 พบวา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉล่ียเทากับ 7.56 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.02 

สรุปผลการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก 

อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจัดงาน (Place) และการสงเสริม

การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขางานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 

มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

 (Constant) 2.553 0.322 7.938 0.000   

product 0.061 0.039 1.540 0.124 0.627 1.594 

price 0.051 0.031 1.668 0.096 0.690 1.450 

place 0.276 0.054 5.141 0.000 0.500 1.999 

promotion 0.268 0.043 6.285 0.000 0.591 1.693 

*มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 สามารถนําคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing mix หรือ 4P’s) ท้ัง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ

ความไววางใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 เขียน

สมการได ดังนี้ 

 Y = 2.553 + 0.061 (Product) + 0.051 (Price) + 0.276 (place) + 0.268  

  (Promotion) 
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 มีเฉพาะดานสินคาและดานราคาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) สินคาและราคามีความสัมพันธกับความ

ไววางใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอร

เนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 มีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) 

การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก 

อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจัดงาน (Place) และการสงเสริม

การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขางานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 

มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

 มีเฉพาะดานสินคาและดานราคาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) สินคาและราคามีความสัมพันธกับความ

ไววางใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 เนื่องจาก

เศรษฐกิจปจจุบัน มีการถดถอยลงรวมถึงผลกระทบของโครงการ “รถยนตคันแรก” จึงทําให

ผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 เกิดความคิดไตรตรองในดาน

สินคาและดานราคามากขึ้น ถึงแมทางคายตางๆของรถยนต ตางรวมใจมอบขอเสนอดีๆ ให

ผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36ก็ตาม ท้ัง ฟรีดอกเบ้ีย 5 ป มอบ

ประกันภัยช้ัน 1 อ่ืนๆ อีกมากมาย ไมใชเพียงแคคายตางๆของรถยนตเทานั้น ทางดานฝาย

การเงินของธนาคารตางๆ ก็ตองการปลอยสินเช่ือเพ่ือใหเงินสะพัดภายในงานนี้ แตก็ยังไม

ตอบสนองความตองการของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว ครั้งท่ี 36 

ไดมากเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะ 

 1. ดานประชากรศาสตร ท่ีเปนผูจัดงาน ควนนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในการขยาย

ฐานของกลุมผูเขาชมงาน โดยมุงเนนไปผูเขาชมท่ัวไป 

 2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)ประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), สถานท่ีจัดงาน (Place) และการสงเสริมการตลาด 

(Promotion)ผูจัดงาน ควนนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในการพัฒนา 
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การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต 

BEHAVITOR AND THE FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY 

THE GOODS THROUGH THE INTERNET 

ณัชชารีย   อัศวกุลกําเนิด *   ทรงวฒุิ อาจรักษา* 

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

บทคัดยอ 

 การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต 

ของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประชากรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต (2) เพ่ือศึกษา

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการผาน

อินเทอรเน็ต 

 ในการศึกษาครั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลท่ีไดรับจาก

แบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 ตัวอยาง ทดสอบความนาเช่ือถือของเครื่องมือ ตามแนวคิด

ของครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลการทดสอบความ

นาเช่ือถือเครื่องมือท่ี 0.865 วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกตางโดย

ใชสถิติแบบ T – test , F – test ทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD และทดสอบ

วิเคราะหความสัมพันธใช วิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ใชวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

 

__________________________________________ 

 * นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1177 

 

 ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย 

อายุระหวาง 21 – 23 ป มากสุด รองลงมา อายุ 17 - 20 ป สวนใหญมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร

และเขตปริมณฑล รองลงมา ภาคกลาง มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท รองลงมา 

ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป และศึกษาในช้ันปท่ี 2 มากสุด รองลงมา ช้ันปท่ี 4 หรือสูงกวา ศึกษา

ในคณะศิลปะ-การออกแบบ มากสุด รองลงมา คณะวิทยาศาสตร-สุขภาพ สวนใหญเวลาโดย

เฉล่ียท่ีใชอินเตอรเน็ตตอวัน มากกวา 6 ช่ัวโมง และมีการเขาไปในเว็บไซตท่ีขายสินคาและ

บริการ มากสุดเคยเขาและเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการ สวนใหญมีรูปแบบวิธีการชําระเงินโดย

โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต ในระดับมากท่ีสุด โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการ

ขาย ดานสถานท่ี และดานราคา ตามลําดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน 

และ ช้ันปท่ีศึกษา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน และปจจัย

สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานสถานท่ี สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาผานอินเทอรเน็ต โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงสุด รองลงมา ดานสถานท่ี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ: การศึกษาพฤติกรรม, การตัดสินใจ, ซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต    

 

ABSTRACT 

 Behavior and the factors that influence the decision to buy the goods through the 

Internet. Students Bachelor. RSU The objective 1 ... Methodology The survey research data 

obtained from questionnaires. Sampling methods The sample Students Bachelor. RSU 400 

samples to test the reliability of the engine. Based on the concept of Akron BAC (Cronbach 

Alpha Formula), 30 samples have tested reliability analysis tool 0.865 Descriptive statistics 

were used to clarify the frequency, percentage, average and standard deviation. And analyze 

quantitative data Test the difference by using a T - test, F - Test Test average difference LSD 
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and paired means test used to analyze the relationship. How multiple correlation coefficients 

(Multiple Regression Analysis) method of selection trials (Enter Regression), which was 

statistically significant at 0.05 level process information from statistical computer program. 

 The study found that most of the personal nature of females. More men aged 

between 21-23 years, the most minor of age 17 - 20 years, mainly domiciled Bangkok and the 

metropolitan area, followed by the central region with an average income per month 5,000 - 

10,000 baht down from 20,000 baht. and studying in 2nd year very inferior grade of 4 or 

higher education in the arts - design the most minor of Science - Health. Most Internet users 

spent an average of more than six hours per day and there are sites that sell products and 

services into the most ever and ever ordered goods and services. Most forms of payment by 

wire transfer to a bank account. And marketing mix factors affecting the decision to purchase 

over the Internet. Most products in the highest, followed by the promotion of the location and 

the price, respectively. 

 The hypothesis testing found that personal characteristics such as age, income per 

month and year of study. Influencing the decision to purchase a product through the Internet 

and different factors, including product marketing mix. And places Affect the decision to 

purchase over the Internet. The study found that the marketing mix of products. Affect the 

decision to purchase over the Internet, up into the place highly statistically significant. 

KEYWORDS : BEHAVIOR, BUYING DECISION THE GOODS THROUGH THE 

INTERNET 

บทนํา 

 ส่ือสังคมออนไลน จัดเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารระหวางกันประเภทหนึ่งโดย

ส่ือสังคมออนไลนนั้นมีวิวัฒนาการในการพัฒนานั้นมาแลวหลายรอยป วิวัฒนาการของการ  

ติดตอส่ือสารไดพัฒนาจากยุคส่ือส่ิงพิมพท่ีจับตองไดและเริ่มเปล่ียนรูปแบบของการสงขอมูล

ขาวสารมาสูยุคดิจิตอลในเวลาตอมา โดยเริ่มในป 1971 ท่ีมีการสงขอมูลถึงกันผานระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลล ในป 1978 เริ่มมีการใชระบบโทรคมนาคม ประเภท

โทรศัพท รวมท้ังการใชระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บเบราเซอรเปนครั้งแรก ซ่ึงรูปแบบท้ังหมดท่ี

กลาวมาลวนการสงขอมูลขาวสารถึงกันผานสัญญาณสายไฟ สายเคเบ้ิล ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเราไม

สามารถจับตองได รวมท้ังการพัฒนาระบบโทรศัพทมือถือ ท่ีสามารถสงขอมูลขาวสารถึงกัน
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ผานความถ่ีในอากาศจึงแสดงใหเห็นวารูปแบบการติดตอการส่ือสารนั้นเปล่ียนไปอยางชัดเจน

ตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 

 ถึงปจจุบันเปนยุคท่ีรุงเรืองของส่ือสังคมออนไลน โดย mark zuckerberg ผูท่ีไดรับการ

ยกยองจากนิตยสาร Time ใหเปนบุคคลแหงป 2010 จากการสรางเครือขายสังคออนไลนอัน

ยิ่งใหญอยางเฟสบุค ท่ีเขามาเปล่ียนโลก เปล่ียนรูปแบบการส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอมูล

ขาวสารของคนท่ัวโลกกวา 500ลานคน เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพ่ือเขาสูโลกไรพรมแดน โดย

สามารถเปรียบการส่ือสารนี้เปนการกระจายขาวสารแบบรอบตัว 360องศา ซ่ึงกอประโยชน

หลายแงมุมท้ังตอบุคคล กลุมบุคคลและกลุมธุรกิจท่ีใชงานและอยูรวมกันในเครอขายสังคม

ออนไลนนั้น 

 โดยปจจุบันส่ือสังคมออนไลน เปนเครื่องมือทางผลผลิตของเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี

ดึงเอาพลังอํานาจในการควบคุมขาวสารกลับไปอยูในมือผูบริโภค เม่ือเทคโนโลยีนําผูคนจาก

ท่ัวโลกมารวมกันเกิดเปนชุมชนเสมือนจริงซ่ึงเปนขนาดใหญ กลุมนี้จึงเปนกลุมท่ีเลือกรับ

ขาวสารไดดวยตนเองไมตองพ่ึงพากระแสหลักไมวาจะเปนกลุมใดก็ตามพวกกลุมนี้จึงมีสิทธิ

เลือกรับท่ีจะเผยแพรขอมูลออกไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามพ้ืนฐานความพึงพอใจ โดยส่ือ

สังคมออนไลนท่ีไดรับการยอมรับนั้น จึงเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายท้ังในสังคมโลกและ

สังคมไทย ไดแก เฟสบุค อินสตราแกรม ไลนน ทวิตเตอร ยูทูป ส่ือ 

สังคมออนไลนท่ีกลาวมาขางตน เปนเพียงส่ือท่ีไดรับความนิยม เช่ือถือ และใชงานกันอยาง

แพรหลายในสังคมไทยเทานั้นแตในโลกสังคมโลกยังมีส่ือสังคมออนไลนอ่ืนๆอีกหลาย

ประเภทท่ีนิยมใชงานกันไมวาจะเปนบลอกเกอร ฟลิกอาร กูเกิลพลัส พันทิป และอ่ืนๆ อีกท่ียัง

ไมไดอธิบาย 

 ปจจุบันอินเทอรเน็ต จึงจัดเปนชองทางการดําเนินธุรกิจท่ีสําคัญไมเฉพาะนักธุรกิจราย

ใหญเทานั้น แตนักธุรกิจรายยอย ตัวแทนจัดจําหนาย พอคาคนกลาง ไมวาจะเปนหนาเกา หนา

ใหมก็สามารถเขามาใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในเรื่องการคา การบริการ ชองทางการจัด

จําหนายและชองทางการโฆษณา ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ออกไปท่ัวโลก การทํา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ตจึงมีบทบาททางการคาและเทคโนโลยีทางสารสนเทศ

อยางรวดเร็ว เขามาเพ่ือเ ช่ือมตอในการแลกเปล่ียน จัดการขอมูล ขาวสารนั้นอยางมี

ประสิทธิภาพในทุกชองทางและสามารถใชงานไดตลอดเวลาท่ีตองการ โดยการส่ือสารผาน

ทางออนไลนไมเพียงแคชวยใหเราสามารถรับรูขาวสารท่ีทันเหตุการณในแตละวันไดอยาง

ทวงที แตอยางไรก็ตามไดรับขาวสารท่ีถูกตอง สะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจายอีก

ชองทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นผลการวิจัยการใชส่ือสังคมออนไลนนั้นจึงสามารถเขาถึงและ

ครอบคลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางท่ัวถึงรวมถึงประสิทธิภาพในการกระตุน
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เพ่ือเกิดการรับรูและโนมนาว ชักจูงจิตใจของผูบริโภคนั้นใหเกิดกระบวนการตัดสินใจท่ีจะ

เลือกซ้ือสินคาและการบริการของธุรกิจไดเปนอยางดี 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการผาน

ระบบอินเทอรเน็ต 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช

สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา

และบริการผานอินเทอรเน็ต 

 2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ

ผานอินเทอรเน็ต 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและ

บริการผานระบบอินเทอรเน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ไดเลือกศึกษาเฉพาะ

กลุมเปาหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาตรี ท่ีเคยซ้ือสินคาและบริการผาน

ระบบอินเทอรเน็ตและท่ียังไมเคยซ้ือโดยทําการศึกษาการขอมูลท่ีเก็บโดยออกแบบสอบถาม

กับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน

การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงลักษณะประชากรท่ีมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการผานระบบ

อินเทอรเน็ต 

 2. ทราบถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคา

และบริการผานระบบอินเทอรเน็ต 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. พฤติกรรมการใชบริการซ้ือสินคา หมายถึง การเขาไปใชบริการและการตัดสินใจซ้ือ

สินคาผานทางอินเทอรเน็ต โดยศึกษาและสนใจประเภทสินคานั้นๆ และมีบริการใหเลือกซ้ือ 

การใชเวลาในการตัดสินใจเลือกซ้ือสามารถอยูท่ีไหนก็ได สามารถเขาไปใชบริการไดตลอด 

ปริมาณหรือจํานวนในการใชบริการซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ คาใชจายตอการซ้ือ บุคคลท่ีแนะนํา

ใหใชบริการในการซ้ือสินคาทางอินเทอรเน็ต 2. ผูประกอบการ หมายถึง บุคคล กลุม

บุคคลหรือองคกรท่ีมีสถานท่ีประกอบการตั้งอยูในประเทศไทย ประกอบพาณิชยกิจในเชิง

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ภูมิลําเนา 

4.รายไดเฉล่ียตอเดือน 

   

   

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

-ปจจัยทางการดานผลิตภัณฑ 

-ปจจัยทางดานราคา 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือสินคา 

และบริการ        
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พาณิชยอันเปนอาชีพ มีการซ้ือขายสินคาและการบริการผานรานคาและระบบเครือขายทาง

ออนไลน โดยใชส่ือสังคมออนไลนเปนเครื่องมือชวยในการประกอบธุรกิจ 

 3. การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน หมายถึง แนวการคิดการวางแผนเชิงกลยุทธใน

การใชการส่ือสารทางการตลาด ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีการคลอบคลุมการใชรุปแบบ

ตางๆในการส่ือสารท่ีหลากหลายสําหรับผูประกอบการใน ยุคดิจิตอล ไดแก การโฆษณา 

การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลน เพ่ือให

การส่ือสารนั้นเปนไปอยางมีประสิทธภาพ 

 4. ส่ือสังคมออนไลน หมายถึง ส่ือ หรือชองทางในรูปแบบท่ีใชเทคโดนโลยีในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนผลประโยชนดานตางๆ ท่ีใหผูบริโภคไดทราบ ตลอดจน

กลุมเปาหมายเพ่ือใหไดรับขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับสินคาและ การบริการอยางสะดวก รวดเร็ว

และถูกตอง 

 5. เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง รูปแบบสังคมออนไลนท่ีเปนเทคโนโลยีสรางจุด

ศูนยกลางเปนแหลงของชุมชน เสมือนในระบบดิจิตอล ใหมาบริโภคสินคา เ พ่ือให

ผูประกอบการกับผูบริโภคไดอยุใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น สามารถพูด คุยและโตตอบไดทันที เพ่ือ

รวมกันเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนผลประโยชนท่ีผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรับใน ดาน

ตางๆและกลุมอ่ืนๆ ไดอยาง สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

 6. เฟสบุค  หมายถึง ส่ือสังคมออนไลนอันดับหนึ่งท่ีมีจุดเดนในการใชงานอยางครบ

วงจรและมีคนใชบริการมากท่ีสุด ไมวาจะเปนการเขียนขอความ โพสตรูป วิดีโอ การเลนเกมส 

สรางเพจโดยเเฉพาะสําหรับการซ้ือขายสินคา รวมท้ังแบงปนเรื่องราวตางๆ ท่ีนาสนใจใหแกผู

ท่ีอยูรวมกันในส่ือสังคมออนไลน 

 7. ทวิตเตอร หมายถึง สังคมออนไลนประเภทหนึ่ง ท่ีมีจุดเดนในการรับสงขอความ

ส้ันๆ ไดไมเกิน 140 ตัวอักษร ท่ี เรียกวา ทวีต เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีนาสนใจใหผูอ่ืนท่ีอยู

รวมกันไดทราบในส่ือสังคมออนไลน 
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 8. อินสตราแกรม หมายถึง เปนแอพพลิเคช่ันท่ีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูงสุด

จากคนท่ัวโลก เปนแอพพลิเคช่ันท่ี สามารถถายรูปและเขียนขอความบรรยายไดและโตตอบกัน

ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงสามารถอัพเดตขอมูลขาวสารเรื่องราว ตางๆ ใหคนท่ีตามฟอลโลเราไดทันที

และประโยชนจากอินสตราแกรมสามารถทําใหรานคาอ่ืนๆ สามารถขอยืมพ้ืนท่ี มาประกาศ

ฝากขายหรือโปรโมทรานของเขาในพ้ืนท่ีๆ ของเราใหผูบริโภคเปนท่ีรูจัก 

 9. ไลน หมายถึง เปนแอพพลิเคช่ันใหบริการในการสงขอความ รวมท้ังสามารถสราง

กลุมแชท สงขอความ รูปภาพ คลิป วีดีโอ และพูดคุยแบบมีเสียง สามารถโพสตสินคาตางๆ 

ผานหนาไทมไลนจึงทําให ผู ท่ีอยู รวมในส่ือสังคมทางไลน  สามารถเห็นทุกอย าง ท่ี

ผูประกอบการตองการโพสผานส่ือ 

 10. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชเปนส่ือกลางสําหรับการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนสินคา และการบริการ ระหวางผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก บุคคล กลุมบุคคล องคกรและ

กลุมองคกร รวมท้ังชวยสนับสนุน อํานวยความสะดวก ในการดําเนินธุรกิจตางๆ ท้ังภายใน

และภายนอกองคกร 

 11. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ หมายถึง ทฤษฎีกระบวนการในการ

ตัดสินใจซ้ือ philip kotler ท่ี ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ การตระหนักถึงปญหา การคนหา

ขอมูล การประเมินทางการเลือก การตัดสินใจ และ การประเมินผลหลังการใชส่ือสังคม

ออนไลน 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย

อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม

หัวขอตอไปนี้ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

            ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค (Five-stage model of the consumer buying 

process) โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ (เฉลิมชัย คําแสน 2546 : 75) 
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              ขั้นท่ี 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซ้ือจะเกิดขึ้นเม่ือผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือ

ความตองการของตนเอง 

ขั้นท่ี 2 การคนหาขอมูล ในขั้นนี้ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพ่ือตัดสินใจ ในขั้นแรกจะ

คนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพ่ือนํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไม

เพียงพอก็ตองหาขอมูลเพ่ิมจากแหลงภายนอก 

             ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือก ผูบริโภคจะนําขอมูลท่ีไดรวบรวมไวมาจัดเปน

หมวดหมูและวิเคราะหขอดี ขอเสีย ท้ังในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคา

มากท่ีสุด 

             ขั้นท่ี 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หลังการประเมิน ผูประเมินจะทราบขอดี 

ขอเสีย หลังจากนั้นบุคคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปญหามักใช

ประสบการณในอดีตเปนเกณฑ ท้ังประสบการณของตนเองและผูอ่ืน 

              ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลังการซ้ือ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซ้ือ ผูบริโภคจะนํา

ผลิตภัณฑท่ีซ้ือนั้นมาใช และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑนั้นไปดวย ซ่ึงจะ

เห็นไดวา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่อง ไมไดหยุดตรงท่ีการ

ซ้ือ 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

(เฉลิมชัย คําแสน 2546 : 11 –14) ไดกลาววาสวนประสมทางการตลาด คือ การ

ตัดสินใจในองคประกอบตัวแปร 4 อยางดวยกัน คือ 

 1. การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ (Product)  ในแงของตลาดแลวคําวาผลิตภัณฑเปน

แนวคิดแบบกวางๆ เปนส่ิงท่ีตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของผูบริโภคใหเกิด

ความพึงพอใจโดยผลิตภัณฑอาจหมายถึงสินคาท่ีมีตัวตน บริการ องคกร บุคคล และแนวคิด 

เปนตน 

 2. การตัดสินใจดานราคา (Price) การตัดสินใจทางดานราคาเปนหนึ่งในการตัดสินใจ

ทางการตลาดท่ีคอนขางยาก การกําหนดราคาในทางธุรกิจจะตัดสินใจไดโดยการกําหนดกําไร 

กับดานความเหมาะสมกับราคา อยางไรก็ตามการกําหนดราคาเปนไปตามเปาหมายหลายๆ 

อยางของธุรกิจ 

         2.1 การกําหนดราคาควรสนับสนุนกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 

                       2.2 การกําหนดราคาควรทําใหเกิดความสําเร็จของเปาหมายทางการเงินของธุรกิจ 

                       2.3 การกําหนดราคาตองสอดคลองกับสภาพท่ีเปนจริงของส่ิงแวดลอมทางธุรกิจ 

 3. การตัดสินใจดานการจําหนาย (Place)  มีความเกี่ยวของกับการตอบสนองความพึง

พอใจของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑ ในเรื่องความถูกตองดานปริมาณ เวลาและสถานท่ี การ



การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558 21 พฤษภาคม 2558 
 

1185 

 

ตัดสินใจเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายนั้นเปนการตัดสินใจดานระบบการขนสง คลังสินคา 

การควบคุม สินคาคงคลัง ระบบ การซ้ือ และการเลือกชองทางการตลาด 

 4. การตัดสินใจดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การส่ือสารจากธุรกิจไปยัง

ผูซ้ือโดยธุรกิจมีวิธีการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบไปยังกลุมเปาหมาย คือ 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) 

                         4.2 การประชาสัมพันธ (Public Relation) 

                         4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

                         4.4 การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  

                         4.5 การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing)  

 ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป (2547 : 12 - 15)  ใหคํานิยามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประกอบของธุรกิจท่ัวไปมี 4P’s ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ เปนสินคาหรือบริการท่ีธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นเพ่ือตอบสนองตาม

ความตองการของลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือสินคาและบริการนั้นมี

ท้ังจับตองได และจับตองไมได นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุหีบหอ 

(Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) เปนตน 

 2. ราคา จํานวนเงินท่ีลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพ่ือใหไดรับสินคา และบริการโดย

ธุรกิจตองกําหนดราคาในระดับท่ีลูกคาสามารถซ้ือไดตองสอดคลองกับการแขงขันทางธุรกิจ

และกําไร 

 3. การจัดการจําหนาย การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการซ้ือสินคาของ

ลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสงมอบ

ใหกับลูกคาในเวลาท่ีตองการ 

 4. การสงเสริมการตลาด การกําหนดแนวทางการส่ือสารไปยังลูกคากลุมเปาหมาย

เกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา ขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและบริการใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา

และบริการดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และ

พนักงานขาย 

งานเขียนและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“บทสรุปหนึ่งทศวรรษการสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตประเทศไทย” ผลการสํารวจพบวากลุม

ผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยท้ัง 11 ปในเชิงเปรียบเทียบแสดงใหเห็นท้ังผลเชิงบวกและเชิง

ลบของการพัฒนาอินเตอรเน็ตประเทศไทย โดยท่ีมีปจจัยบวกคือ มีกลุมผูมีประสบการณในการ

ใช อินเทอร เน็ตท่ีมี เ พ่ิมมากขึ้น เรื่อยๆ ปจจัยลบมีหลายประการ ในเชิงลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร กลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตสวนใหญมีอายุคอนขางนอยในวัยทํางาน หรือกําลัง

ศึกษา และเปนผูอาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรืออําเภอเมืองในเขตตางจังหวัด และผู

จบการศึกษาปริญญาตรีเปนผูใชสวนใหญ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการมีชองวางการใชเทคโนโลยี

ประเทศไทย ในเชิงพฤติกรรมพบปญหาใหญท่ีพบบนอินเตอรเน็ต คือ ปญหาการติดไวรัส 

ปญหาการลาชาในการรับสงขอมูล ปญหาแหลงยั่วยุทางเพศบนอินเทอรเน็ต และปญหา

คาใชจายในการเช่ือมตออินเทอรเน็ต นอกจากนี้ผลสํารวจท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตนั้น แสดงใหเห็นวาคนไทยยังไมนิยมซ้ือสินคาและบริการ

ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยใหความเห็นวาไมสามารถจับตองสินคาได ไมไวใจผูขาย ไม

ตองการใหหมายเลขบัตรเครดิต และไมม่ันใจในระบบชําระเงิน ตรงนี้เปนภาพสะทอนความ

ไมเช่ือม่ันของผูบริโภคท่ีกลัวการซ้ือขายผานทางอินเทอรเน็ตแลวจะมีความยุงยากตามมา โดย

ไมมีหนวยงาน หรือกระบวนการในการชวยเหลืออยางเพียงพอทันทวงที 

 ชัชวาลย  ศรีประทุม  (2546) ไดทําการศึกษาเกี่ยวรูปแบบการซ้ือขายผานทาง

อินเทอรเน็ต จากการศึกษาพบวา การออกแบบเว็บไซตในการซ้ือขายท่ีเหมาะสมนั้น จะตอง

ประกอบไปดวยส่ิงสําคัญคือ ตองนําเสนอสินคาหรือบริการท่ีนาสนใจ ตรงไปตรงมา ใหขอมูล

ท่ีมีความกระชับพอเหมาะ มีความรวดเร็ว ตองมีตัวชวยในการสืบคน ตองสรางใหเกิดชุมนุม

ภายในเว็บไซต ตองมีการลงทะเบียนในเครือขายตางๆใหมากท่ีสุด ตองมีการใหสมาชิก

ลงทะเบียนในเว็บไซตและรักษาความลับ ตองมีการใหบริการพิเศษ ตองมีการชําระเงิน และ

ตองมีการออกแบบอยางมืออาชีพ สําหรับการนําเครือ่งมือทางการตลาดมาวางแผนกลยุทธนั้น

พบวา ในการเลือกซ้ือสินคาและบริการท่ีจะขายทางอินเตอรเน็ตนั้นสินคาท่ีเหมาะสม คือ 

สินคาประเภทอุปโภคบริโภคท่ีทันสมัยไมหมดอายุ ราคาตองต่ํากวาราคาในทองตลาดท่ัวไป 

สถานท่ีในการจัดจําหนายตองขายไดทุกท่ีทุกเวลา และการสงเสริมการขายควรเนนการส่ือสาร

กับลูกคาเปนหลักเพ่ือหาส่ิงท่ีลูกคาตองการ 

 Market Corporation of America (อางถึงในอารีย มยังพงษ, 2542) ไดทําการสํารวจ

สถิติการจับจายใชสอยของหญิงและชายบนอินเทอรเน็ตของเว็บไซต America online ระหวาง

วันท่ี 4-40 ธันวาคม 2541 (ค.ศ.1998) ผลสํารวจปรากฏวาสถิติของผูหญิงมีมากกวาผูชายเกือบ

ครึ่งท่ีซ้ือสินคาออนไลน และถาเปนชวงวันหยุดเทศกาลจะมียอดจากการจับจายซ้ือสินคาเพ่ิม

มากขึ้นเปนทวีคูณ นอกจากนี้ผูหญิงยุคใหมท่ีนิยมจับจายซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตสวนใหญ

ใหเหตุผลวา การซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ตใหความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากกวาซ้ือสินคา

จากรานคาท่ัวไป สําหรับประเภทสินคาท่ีผูหญิงสวนใหญซ้ือเปนสินคาประเภทเส้ือผาเครื่อง

แตงกายจํานวนมาก 
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 ปราโมทย ลือนาม (2540) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตในการ

ซ้ือสินคาและบริการอินเตอรเน็ต ผลจากการศึกษาสรุปไดวา ผูใชงานอินเตอรเน็ตสวนใหญ ไม

มีวัตถุประสงคในการใชเพ่ือซ้ือสินคาและบริการจํานวนของเว็บไซต ท่ีเขาไปใชงานโดยเฉล่ีย

สวนใหญนอยกวา 10 แหงตอสัปดาห การใชงานสวนใหญนั้นจะเขาไปใชงานสัปดาหละ 5-10 

ชม. และผูใชสวนใหญคิดวาการรับรูขาวสารและการโฆษณาผานทางอินเทอรเน็ต เปนเหตุจูง

ใจใหสามารถส่ังซ้ือสินคาและบริการจากแหลงชองทางการจัดจําหนายอ่ืนๆ ไดในภายหลัง 

วิธีดําเนินการวิจัย 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ของ

นักศึกษาระดับช้ันปริญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง

โครงสรางออกเปน 4 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา รายได คณะ และช้ัน

ป  

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก

ซ้ือสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 

ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยท่ีสุด  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ 

ราคา สถานท่ี และการสงเสริมการขาย ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณ

คา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยท่ีสุด  

 สวนท่ี 4 การตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานอินเตอรเน็ต 

ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับท่ี 

10 มากท่ีสุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยท่ีสุด  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต แตกตางกัน 

H0 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

H1 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

 สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาผานอินเทอรเน็ต  
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 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา t –test = 

0.194, sig. = 0.846 > 0.05 

สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ ท่ีตางกัน มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาผานอินเทอรเน็ต  แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา  F – test = 

6.610, Sig. = 0.000 < 0.05  

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ท่ีตางกัน มีผล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  จึง

นํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD  เปนรายดาน  

 ทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

 ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ 

กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบวา มี

คาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 

1) กลุมนักศึกษาอายุต่ํากวา 17 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูง

กวา กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป, อายุ 21 – 23 ป และ อายุ มากกวา 23 ป  

2) กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูง

กวา กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป  

3) กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํา

กวา กลุมนักศึกษาอายุมากกวา 23 ป  

 สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานภูมิลําเนามีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานภูมิลําเนากับ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา  F – test = 

1.580, Sig. = 0.179 > 0.05  
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 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานภูมิลําเนาท่ีตางกัน 

มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05   

 สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  แตกตางกัน 

ทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน กับ การ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

  ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน 

กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – 

test = 5.723, Sig.  

= 0.000 < 0.05  

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน ท่ี

ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกันระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน  

 ทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอ

เดือน กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

 ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

รายไดตอเดือน กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05 พบวา มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 

1) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท, รายได 15,001 - 

20,000 บาท และตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป 

2) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต  สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท 

3) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท 

4) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต  ต่ํากวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป 

  สมมติฐานยอย 1.5 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานช้ันปท่ีศึกษา มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  แตกตางกัน 
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 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานช้ันปท่ีศึกษา กับ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test 

= 4.248, Sig. = 0.006 < 0.05  

 สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานช้ันปท่ีศึกษา ท่ี

ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน  

 ทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานช้ันปท่ีศึกษา 

กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

 ผลการทดสอบคาเฉล่ียความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานช้ันป

ท่ีศึกษา กับ การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พบวา มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 

1) กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา 

กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 2 และ ช้ันปท่ี 3  

2) กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 3 จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา 

กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หรือสูงกวา 

 สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานคณะท่ีศึกษา มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานช้ันปท่ีศึกษา กับ 

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test 

= 0.884, Sig. = 0.473 > 0.05  

สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานคณะท่ีศึกษา ท่ี

ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05   

  สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต    

       H0  =  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต   

       H1  =  ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต   

  ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานราคา

และดานสถานท่ี เทากับ 0.714 < 0.80 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีความเปนอิสระตอกันไมมี

ความสัมพันธกันมากไมมีการควบคุมตัวแปรใดๆ ไว จึงนํามาเขาโมเดลเพ่ืออธิบายการเลือกตัว
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แปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาผานอินเทอรเน็ต ใชวิธีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา(Enter Regression) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการอธิบายการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสม

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต 

 

R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 

        Sig.  

    R Squar      

    
Change F Change df1 df2 F change 

 

0.565 0.319 0.312 0.877 0.319 46.302 4 395 0.000 2.065 

a Predictors: (Constant), ดานราคา, ดานสถานท่ี, ดานการสงเสริมการขาย, ดานผลิตภัณฑ  

b Dependent Variable: การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  

 ผลการวิเคราะหการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสม

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต พบวา มีคาความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามระดับปานกลาง มีคา R เทากับ 0.565 และ มีคา Adjusted R 

Square  เทากับ 0.312 อธิบายไดวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงตัว

แปรตามหรือการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต รอยละ 31.20 โดยมีคา F-statistics 

เทากับ 46.302 และคา Sig. เทากับ 0.000 < 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดมี

อิทธิผลตอการเปล่ียนแปลงการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตอยางนอยหนึ่งตัวแปร 

ผลการทดสอบความคลาดเคล่ือน พบวา มีคาของ Durbin-Watson เทากับ 2.065 > 1.5 แสดงวา

มีความคลาดเคล่ือนท่ีเปนอิสระตอกันในระดับสูงไม มีปญหาสหสัมพันธในตัวแปร 

(Autocorrelation) จึงทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพ่ือคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาผานอินเทอรเน็ต ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลคาสัมประสิทธ์ิทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig Collinearity Statistics 

 B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 0.651 0.586  1.110 0.268   

ดาน

ผลิตภัณฑ 
0.471 0.066 0.333 7.107 0.000* 0.784 1.275 

ดานราคา 0.044 0.071 0.049 0.620 0.535 0.273 3.666 

ดานสถานท่ี 0.264 0.098 0.209 2.705 0.007* 0.290 3.450 

ดานการ

สงเสริมการ

ขาย 

0.100 0.057 0.117 1.755 0.080 0.386 2.588 

 * อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

  ผลการทดสอบสภาพท่ีเกิดสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต พบวา มีคา Tolerance ระหวาง 0.273 – 0.784 > 

0.10  และ คา VIF (Variance Inflation Factor) ระหวาง 1.275 – 3.666 < 10.0 เปนไปตามเกณฑ

จึงไมเกิดปญหาสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) 

 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต พบวา คาคงท่ี 0.651 คาความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.586 โดยมีคา t – test = 

1.110, sig. = 0.268 โดยผลการวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มีคา Sig. < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

และ ดานสถานท่ี สรุปผลรายดาน ไดดังนี้  
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  ดานผลิตภัณฑ พบวา คา t. = 7.107, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.333 กลาวไดวา 

ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

สินคาผานอินเทอรเน็ต โดยการเปล่ียนแปลง ดานผลิตภัณฑ เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมี

ผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.333 หนวยมาตรฐาน 

  ดานสถานท่ี พบวา คา t. = 2.705, Sig. = 0.007 < 0.05, Beta = 0.209 กลาวไดวา ปจจัย

สวนประสมการตลาด ดานสถานท่ี มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต โดยการเปล่ียนแปลง ดานสถานท่ี เพ่ิมสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.209 หนวยมาตรฐาน  

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ และ ดานสถานท่ี สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยดาน

ผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานสถานท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสามารถสรุปผลงานวิจัยไดดังนี้ 

 1. ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศ

ชาย มีเพศหญิง รอยละ 54.00 และ เพศชาย รอยละ 46.00 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 23 ป 

รอยละ 52.25 รองลงมา อายุ 17 - 20 ป รอยละ 28.50 มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร และเขต

ปริมณฑล รอยละ 31.75 รองลงมา ภาคกลาง รอยละ 24.75 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 

10,000 บาท รอยละ 31.25 รองลงมา ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป รอยละ 27.75 และศึกษาในช้ันป

ท่ี 2 รอยละ 31.25 รองลงมา ช้ันปท่ี 4 หรือ สูงกวา รอยละ 31.00 และ ช้ันปท่ี 3 รอยละ 26.50 

ศึกษาในคณะศิลปะ-การออกแบบ มากสุด รอยละ 31.75 รองลงมา คณะวิทยาศาสตร-สุขภาพ 

รอยละ 21.25 และ คณะเศรษฐกิจ-ธุรกิจ รอยละ 17.75 ตามลําดับ  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญใชเวลา

โดยเฉล่ียท่ีใชอินเตอรเน็ตตอวัน มากกวา 6 ช่ัวโมง รอยละ 34.25 รองลงมา จํานวน 5-6 ช่ัวโมง 

รอยละ 34.00 และ 3-4 ช่ัวโมง รอยละ 20.50 และมีการเขาไปในเว็บไซตท่ีขายสินคาและบริการ 

มากสุดเคยเขาและเคยส่ังซ้ือสินคาและบริการ รอยละ 72.00 รองลงมา เคยเขา แตไมเคยส่ังซ้ือ

สินคาและบริการ รอยละ 25.50 โดยสวนใหญมีรูปแบบวิธีการชําระเงิน โดยโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคาร มากสุด รองลงมา บัตรเครดิต รอยละ 18.75 และ ชําระเงินปลายทาง รอยละ 9.72 

ตามลําดับ 

3. ปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 8.50 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.83 โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย ดานสถานท่ี และ ดานราคา 
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ตามลําดับ รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดสูงสุดในคุณสมบัติของ

สินคา รองลงมา ส่ิงอํานวยความสะดวก  

 ดานราคาใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุดโดยสูงสุดในดานราคาขายสินคาถูกกวา

ราคาหนารานคาท่ัวไป รองลงมา มีการแสดงราคาสินคาแตละชนิดอยางชัดเจน ดานสถานท่ี ให

ความสําคัญระดับมากท่ีสุดโดยสูงสุดในดานบริการมีความนาเช่ือถือ รองลงมา บริการทาง

อินเทอรเน็ต ดานการสงเสริมการขาย ใหความสําคัญระดับมากท่ีสุด โดยสูงสุดในดานมีการ

โฆษณาผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและอินเตอรเน็ต เปนตน รองลงมา มีสวนลดเงินสด

และโปรโมช่ันท่ีไดรับ เชน gift voucher, one buy  

get one และของสมนาคุณอ่ืนๆ เปนตน 

 4. จากการศึกษา พบวา นักศึกษามีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 8.20 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06  มีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด จํานวน 

2 ดาน โดยสูงสุด ดานการไดรับการยอมรับจากสังคม รองลงมา ช่ืนชอบพรีเซนเตอรของสินคา 

และมีการตัดสินใจในระดับมาก จํานวน 2 ดาน ไดแก  คําแนะนําจากเพ่ือนหรือบุคคลใกลชิด 

และ คําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว  

 5. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ 

ส ถ า น ภ า พ ส ม ร ส  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  มี ผ ล ต อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซ้ื อ สิ น ค า ผ า น

อินเทอรเน็ต  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้ 

  5.1 ดานเพศ สรุปผลการทดสอบยอมรับ H0 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

เพศ ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 5.2 ดานอายุ สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน

อายุท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05  มีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษาอายุต่ํากวา 17 ป 

จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป, อายุ 21 

– 23 ป และ อายุ มากกวา 23 ป 2) กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป และ 3) กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป จะมี

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษาอายุมากกวา 23 ป  

 5.3 ดานภูมิลําเนา สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

ดานภูมิลําเนาท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน 

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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 5.4 ดานรายไดตอเดือน สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปจจัยลักษณะสวน

บุคคล ดานรายไดตอเดือน ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต

แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 

1) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท, รายได 15,001 - 

20,000 บาท และตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป 2) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 

บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 

15,001-20,000 บาท 3) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท จะมีการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต  สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท และ 

4) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป 

 5.5 ดานช้ันปท่ีศึกษา สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปจจัยลักษณะสวน

บุคคล ดานช้ันปท่ีศึกษา ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตาง

กัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีคาเฉล่ียความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุม

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 2 

และช้ันปท่ี 3 และ 2) กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูง

กวา กลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 4 หรือสูงกวา 

 5.6 ดานคณะท่ีศึกษาสรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 ปจจัยลักษณะสวน

บุคคล ดานคณะท่ีศึกษา ท่ีตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตไม

แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05   

 6. ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด  ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ และดานสถานท่ี สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยดาน

ผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานสถานท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยปจจัยสวน

ประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ไดรอยละ 31.20 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต ในระดับมากท่ีสุด โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการ

ขาย ดานสถานท่ี และ ดานราคา ตามลําดับ และเม่ือทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน

ประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานสถานท่ี สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

ผานอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ Philip Kotler   (2000 : 161-

164)  ท่ีกลาววาสวนประสมทางการตลาดเปนส่ิงกระตุนภายนอกท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงผูขายจะตองใหความสนใจและนักการตลาดสามารถควบคุมไดและจัดใหมีขึ้น

เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการท่ีจะมาซ้ือสินคา  โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวน

ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงสุด 

รองลงมา ดานสถานท่ี อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน  และ ช้ันป

ท่ีศึกษา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน ผลการศึกษาขางตน

สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมของผูซ้ือหรือผูบริโภคของ  Stanton and Futrell  (1987 

:  664) ท่ีกลาววา ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันสงเปนส่ิงสําคัญท่ีสงผลใหพฤติกรรมการ

บริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคมส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ  เปนตน    

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต สูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญตอการนําเสนอผลิตภัณฑสินคาท่ีจัดจําหนายบน

อินเตอรเน็ต เชน ความหลากหลายประเภทยี่หอสินคา ใหเลือกชมและสามารถเปรียบเทียบ

คุณภาพ คุณภาพ รูปแบบของสินคาในแตละยี่หอได มีการแสดงราคาสินคาแตละชนิดอยาง

ชัดเจน 

2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ดังนั้นควรใหความสําคัญการนําเสนอขอมูลสินคาบน

เว็บไซตใหมีความถูกตองมีขอมูลท่ีครบถวนท้ังในดานคุณสมบัติ มาตรฐานสินคา ราคา และ

ควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาและขอมูลท่ีผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและ

เพ่ิมเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาไมควรซํ้ากับเว็บไซตอ่ืน ขอมูลควรมีรูปแบบการใช

งานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากท่ีสุด 

3. จากการศึกษา พบวา นักศึกษามีการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต ใน

ระดับมาก โดยมีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญระบบการทํางาน

ตางๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาท่ีไดอยางถูกตอง ในดานความเปนสวนตัว 

ผูใหบริการและจําหนายสินคาบนเว็บไซต ควรใหความสําคัญกับ การตอนรับและแนะนําไปยัง

สวนของไซตท่ีมีเรื่องสนใจอยู ควรมีการบันทึกรายละเอียดของการเยี่ยมชมและความสนใจ

ของลูกคาเก็บไว เปนตน เพราะส่ิงเหลานี้จะนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผาน

อินเทอรเน็ต 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ต เพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการกลยุทธการ

จัดจําหนายสินคาผานอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานอินเทอรเน็ตจําแนก

ตามประเภทของสินคาและจําแนกตามประเภทกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพและสภาพแวดลอม

ตางกันเพ่ือผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการแผนธุรกิจการจัดจําหนายสินคา

บนอินเทอรเน็ตใหสอดคลองกับความตองการผูใชงานมากยิ่งขึ้น 
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