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สารบัญ
- การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลัง
เกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
- พฤติกรรมการใชบตั รเครดิตของคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใชเลข
หมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
- ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทนของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงาน
และสาธารณูปโภค
- ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ Smart Phone ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
- ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาหลักทรัพย กรณีศึกษา
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ระหวางปพ.ศ. 2552-2557
- ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาทองคําในประเทศไทย
- รูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มผี ลตอธุรกิจคาปลีก
สมัยใหม
- การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่น
ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย
(CAPM)
- การเพิ่มประสิทธิภาพ การขนสงทางถนน ของกรมการขนสงทหารเรือ
- ประสิทธิภาพโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
- ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย
กรณีศกึ ษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
- แรงจูงใจที่สงผลตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร
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สารบัญ (ตอ)
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงใน
-

-

เขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาความตระหนักและการรับรูข องประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีตอรัฐบาลทหาร
การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ พนักงานบริษัทเอกชนภายใน
โครงการไพรมสเตทมินิออฟฟศ
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การรับรูน วัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด
การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการ
ซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หมวดพลังงาน
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและ
สันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคาใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ ศูนยกระดูกสันหลังคดใน
คลินิกกายภาพบําบัด
คุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิก
กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ของ
กลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ฉ
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สารบัญ (ตอ)
- กรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอ
รี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด
- ปจจัยดานกระบวนการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนประจําคณะ: กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยรังสิต
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา
CP
- การตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยว ในตลาดรอยปสามชุก
จังหวัด สุพรรณบุรี
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล
กรณีศกึ ษา รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พกั อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีผลตอความไววางใจ
ของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอความภักดีตอ
ตราสินคาเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
- ความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการซื้อสินคา
ของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
- รูปแบบของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- ความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมผูใ ชบริการ กลยุทธการตลาด และ
ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
- การประยุกตใชระบบอีอารพีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชําระเงิน
ของแผนกจัดซื้อจัดหา กรณีศึกษา บริษัท เอกซอนโมบิล จํากัด (มหาชน)
ช
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สารบัญ (ตอ)
- ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง
สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- การวิเคราะหโครงสรางการสื่อสารบนครื่องมือสื่อสังคมออนไลนสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- แรงจูงใจในการทองเที่ยวประเทศไทยของนักทองเที่ยวสูงอายุสแกนดิเนเวีย
- ความรับผิดชอบตอสังคม: แนวทางสูการตลาดอยางยั่งยืน
- บทบาทพนักงานขายขององคกรในยุคดิจิตอล
- แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด Competency สู RSU Skills
- ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ที่สงผลตอการทํางานของ
พนักงานชาวไทย ในบริษัท โตโยตา ทูโช ประเทศไทยฯ
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
- ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
(LUXURY BRAND) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลา
แชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้นของผูหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด
ในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป
- ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมแมหลังคลอดในโรงพยาบาลเด็ก
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
- พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วของสตรี
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภค กาแฟสตารบัคส ของ
ผูบริโภคในเขตจตุจักร
ซ
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สารบัญ (ตอ)
- ทัศนคติและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑ
โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ต แบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
- ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของผูชายในเขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร
- ปจจัยที่สงผลตอการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
- ปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยรังสิต
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับ
ผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอรานกาแฟทอยสคัพ
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษทั ชารปไทย จํากัด
สํานักงานใหญ
- ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
- พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร
- ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางาน
ในยานรามคําแหง
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่น
แนล มอเตอรโชวครั้งที่ 36
- การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต
ฌ
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การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
(INVESTMENT DECISIONS OF
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED STAFF
FOR RETIREMENT MUTUAL FUNDS)
ณาวิการ เตชนคํารณ 1 ดร. กิตติพนั ธ คงสวัสดิ์เกียรติ 2
---------------------------------------------------------------0

บทคัดยอ
การศึ กษาครั้งนี้มีวัต ถุ ประสงคเพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกตางกัน ของปจจัยสว น
บุคคลและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนัก งานธนาคารเกียรติน าคิน จํากัด
(มหาชน) และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF กับการ
ตัด สิน ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต หลังเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมพนักงาน
ในทุกระดับตําแหนงของธนาคารเกียรตินาคินจํากัด (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร
จํานวน 316 ตัวอยาง และใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ Chi-Square
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา มีสถานภาพโสด มีร ายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง
30,001-50,000 บาท มีภาระที่รับผิดชอบในแตละเดือนดานคาใชจายในชีวิตประจําวัน และมี
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดานประสบการณการออมและการ
ลงทุนระหวาง 4-5 ป เลือกลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ มีเหตุผลหลักใน
การเลือกลงทุนเพราะผลตอบแทนจากลงทุน มีความถี่ทางการลงทุนโดยซื้อเปนครั้งๆ แบบ
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการผูบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
2
รองคณบดีฝายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ทยอยสะสม มีมูลคาการลงทุนในกองทุนขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินไดตอป หรือ 5,000 – 100,000
บาท มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน คือ ตัวเอง และมีแหลงขอมูลขาวสารสําคัญ
เกี่ยวกับการลงทุนเปนสื่อออนไลน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว า ปจ จัย สว นบุ ค คลที่แ ตกตา งกั น ส ว นใหญ แ ละ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกดานที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน) และปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF ทุกมิติมีความสัมพันธกับการ
ตัด สิน ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต หลังเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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.
2
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บทนํา
ประชาชนใหความสําคัญกับการออมและการลงทุนมากขึ้น โดยการออมเบื้องตนใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 68 พันลานบาทในป 2518 มาเปน 3,460 พันลานบาทในป 2555 คิด
เปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 4,928 และการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 81 พันลานบาทในป 2518
มาเปน 3,506 พันลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 4,928 (สวนนโยบายการออม
และการลงทุนในภาพรวม สํานักนโยบายการออมและการลงทุน, 2557)
ในปจจุบันพฤติกรรมการออมและการลงทุนของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากการ
ฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชยเพื่อรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เนื่องจากรูปแบบการออมและ
การลงทุ น มี ค วามหลากหลายมากขึ้น โดยกองทุน รวมเปน ทางเลือกหนึ่งที่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนไดพยายามผลักดันการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
ตอเนื่องจาก 523 กองทุนในป 2547 มาเปน 1,367 กองทุนเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 คิดเปน
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 161.38 (สวนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สํานักนโยบาย
การออมและการลงทุน, 2557) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท (ไทย
กองทุนรวม, 2557)
อายุโดยเฉลี่ยของประชากรที่คาดวาจะมีชีวิตอยูถือเปนเครื่องชี้วัดความยืนยาวของชีวติ
ของประชากร ซึ่งมีแนวโนมยืนยาวขึ้น โดยเพศหญิงมีสูงกวาเพศชาย (สํานักงานสถิติแหงชาติ,
2557) การออมเงินเพื่อเก็บไวใชจุนเจือชีวิตในวัยชราอีก 10 – 20 ปหลังเกษียณ ซึ่งโดยทั่วไปอยู
ระหวาง 55-60 ป และทางราชการไดทําการยืดอายุเกษียณออกไปเปน 65 ป (ประดินันท อุปร
มัย, 2552) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เปนกองทุนรวมแบบพิเศษที่ชวยสะสมเงินไวใช
ในยามชราภาพและใหสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งเปนอีกทางเลือกในการลงทุนที่มีความมั่นคง
สภาพคลอง ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได ที่ชวยเก็บออมเงินไวใชหลังเกษียณอายุได
ดี โดยถือไดวาไดรับความนิยมมากที่สุดดวยการเติบโตอยางตอเนื่องเชนกัน ซึ่งมี 42 กองทุนใน
ป 2545 ดวยมูลคาสินทรัพยสุทธิ 2,836 ลานบาทมาเปน 123 กองทุ นในป 2556 ดว ยมูลคา
สิน ทรัพยสุทธิ 136,855 ลานบาท (สว นนโยบายการออมและการลงทุน ในภาพรวม สํานัก
นโยบายการออมและการลงทุน, 2557)
สถาบันการเงินตางๆ ตางพยายามปรับตัวและพัฒนาบริการภายใตสภาวะการแขงขันที่
รุนแรง ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ตลอดจนปจจัยสวนบุคคลที่เปนคุณลักษณะของผูลงทุน
และปจจัยตัวกองทุนรวม RMF ที่สําคัญทั้ง 4 ดาน ไดแก ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ความ
เสี่ ยงในการลงทุน ประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจเลือกลงทุน ใน RMF
3
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โดยเฉพาะการเจาะจงเลือกศึกษากับกลุมพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)ที่เปน
ธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบที่มีชื่อเสียงและมีพนักงานเปนจํานวนมาก ซึ่งเปน ทรัพยากรที่มี
คุณคาขององคกรและคูควรสงเสริมใหมีการลงทุน ในกองทุนรวม RMF เพื่อสงเสริมความ
มั่นคงในยามชราหลังเกษียณงานตามแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยของธนาคาร โดย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนในการสงเสริมพฤติกรรมการออม
และการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และธนาคารสามารถนําไปประยุกตใช
ประกอบการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิ ต
หลังเกษียณตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาถึงความแตกตางกันของปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางกันของพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่สงผล
ตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF กับการ
ตัด สิน ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต หลังเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
แตกตางกัน
2. พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน
3. ปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหไดขอมูลดานพฤติกรรมลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) ของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) เพื่อใชประโยชนในการสงเสริม
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และตอฝายทรัพยากรมนุษยของ
ธนาคารที่ใชประกอบแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในการเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อใหไดขอมูลดานความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนัก งานธนาคารเกียรติน าคิน จํากัด
(มหาชน) เพื่อใชประโยชนในการตอยอดทางการศึกษา
กรอบแนวความคิด
ปจจัยสวนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- ภาระที่รับผิดชอบในแตละเดือน
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF
- ประสบการณการออมและการลงทุน
- ประเภทของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
- เหตุผลหลักในการเลือกลงทุน
- ความถี่ทางการลงทุน
- มูลคาการลงทุนในกองทุน
- บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน
- แหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุน
ปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF
- ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
- ความเสี่ยงในการลงทุน
- ประโยชนทจี่ ะไดรับ
5
- บริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคาร

การตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพือ่ การเลี้ยงชีพ
(RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณ
ของพนักงานธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากัด (มหาชน)
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แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต หลังเกษียณของพนัก งานธนาคารเกียรติน าคิน จํากัด
(มหาชน) ครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ไดแก
อนุชา กุลิสุทธิ์ (2553: 2) การลงทุนเปนการลงเงินหรือใสเงินเขาไปในธุรกรรมทาง
ธุรกิ จหรือในสินทรัพยที่สามารถสรางรายไดและเพิ่มคาไดใ นอนาคตเพื่อหวังผลตอบแทน
กลับคืน มาในอนาคต โดยการลงทุน มีหลายรูปแบบ โดยสามารถนําเครื่องมือมาใชเพิ่มพูน
ผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนได
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (2548: 24) นักลงทุนพยายามหารูปแบบการลงทุน
ใหมๆ แทนการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย โดยมีเปาหมายการลงทุนเพื่อไดรับผลตอบแทน
จากการลงทุนในระดับที่นาพอใจและคุมคากับตนทุนการลงทุนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัว
เงิน ซึ่งประกอบดว ย ระยะเวลาที่ใ ชในการลงทุน อัต ราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่
ลงทุน และผลตอบแทนที่ไดรับที่เพียงพอกับคาใชจายที่จําเปนตองใชในอนาคต
สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (2546: 115) นอกจากผลตอบแทนที่ผลู งทุนจะ
ไดรับจากการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมในรูปเงินปนผลและกําไรสวนเกินทุน
แลว ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดตามจํานวนเงินที่มีพรอมกับการกระจายความเสี่ยง
ในการลงทุน นอกจากนี้กองทุนรวมยังมีการบริหารโดยผูเชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ
ติดตามสถานการณความเคลื่อนไหวและขอมูลขาวสารอยางใกลชิด
ธนัยวงศ กีรติวานิชยและภัสรา ชวาลกร (2549) สําหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) จะไดรับสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีเพื่อ
จูงใจใหผูลงทุนลงทุนในระยะยาวและตอเนื่อง
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2554) ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง การเบี่ยงเบนที่ผู
ลงทุนไดรับผลตอบแทนจริงจากผลตอบแทนที่คาดหวังไววาจะไดรับเมื่อลงทุนเริ่มแรก การ
ลงทุนทุกประเภทตางมีความเสี่ยง โดยผูลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอย
ที่สุด ซึ่งแตละบุค คลยอมรับความเสี่ยงในระดับที่แตกตางกันขึ้น อยูกับความชอบ ทัศนคติ
แรงจูงใจของผูลงทุ น ความเสี่ ยงรวมหรือทั้งหมด ซึ่งหาไดจ ากคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ ความเสี่ยงที่เปนระบบ บวกความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ
สถาบัน พัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย (2546: 101) กองทุน รวมเปนธุรกิจ จัดการ
ลงทุ น และเป น สถาบั น ทางการเงิ น ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง มี อยู แ พร หลายในประเทศที่มี ต ลาด
6

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

หลักทรัพยพัฒนาแลว โดยเปนสถาบันการเงินที่มีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาตลาดทุนของ
ประเทศตางๆ และมีสวนชวยสรางอุปสงคและอุปทานในตลาดหลักทรัพย
ธนาคารออมสิน (2557) Retirement Mutual Fund (RMF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพเปนกองทุนรวมประเภทที่สงเสริมใหเกิดการออมเงินระยะยาวไวสําหรับใชจายยาม
เกษียณอายุ ซึ่งจะคลายๆ กับกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)ของภาคเอกชน และ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของขาราชการ สิ่งที่
ถือวาเปนที่นาสนใจสําหรับกองทุนรวม RMF ก็คือ ไดรับการสนับสนุนจากทางการเรื่องสิทธิ
ประโยชนทางภาษี เพื่อจูงใจใหผูสนใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวสําหรับชีวิตหลังเกษียณ
แตผูลงทุนก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตางๆ จึงจะไดสิทธิประโยชนทางภาษีนั้น RMF
เปนกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษจากการผสมระหวางการเปนกองทุนรวมกับการ
เปนเครื่องมือสะสมเงินไวใชในยามชราภาพ โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพื่อเปน
แรงจูงใจ RMF เปนเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ นอกเหนือจาก
ระบบสวั สดิก ารที่ มีอยู แล ว และยั งเปดโอกาสใหผูที่ไมมีสวัสดิการสะสมเงินเพื่อวัยเกษียณ
โดยเลือกลงทุน ในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนสอดคลองกับความตองการของ
ตนเองได
ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จํ า กั ด (มหาชน) (2557) เป น ธนาคารพาณิช ย เต็ ม รูป แบบ
(Commercial Bank) ซึ่งเปดดําเนินการอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 เพื่อใหบริการ
ทางการเงินหลายประเภท อาทิ บริการดานเงินฝากประจํา ออมทรัพย กระแสรายวัน ประกัน
ชีวิต สินเชื่อรถยนต สินเชื่อพัฒนาโครงการ สินเชื่อธุรกิจอพารทเมนท สินเชื่อธุรกิจฟลอรแพ
ลน สิน เชื่ อเพื่ อธุ ร กิ จ ขนส ง สิ น เชื่ อธุร กิจ สิ่งพิมพและบรรจุภัณ ฑ ในปจ จุบัน ธนาคารมี
สํานักงานใหญตั้งอยูที่ เลขที่ 500 อาคารอัมรินทร ทาวเวอร ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และมีสาขารวม 87 แหงครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่ง
มุงเนน ความเชี่ ยวชาญในการให บริก ารและสนับสนุน ความเปน เลิศในธุร กิจ หลัก ที่เลือ ก
ดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดตอลูกคา พนักงาน ผูถือหุน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ดุจดาว เพ็งสอาด (2552: 7) ภาระที่รับผิดชอบ หมายถึง สิ่งที่สงผลกระทบตอเงินลงทุน
เนื่องจากผูลงทุนตองรับผิดชอบตอภาระตางๆ ไดแก การผอนชําระบาน รถยนต และหนี้สิน
ตางๆ ทําใหเงินที่จะใชในการลงทุนลดลง
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Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนและกิจกรรม
ตา งๆ ที่ บุค คลเข าไปมี สว นเกี่ ย วข องในการเสาะแสวงหา การเลื อ ก การซื้ อ การใช การ
ประเมินผล และการใชสอยผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสนองความตองการและปรารถนาอยาก
ไดใหไดรับความพึงพอใจ
Kotler (1994) ไดคิดตัวแบบขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยอาศัย
ทฤษฎี พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติก รรมตางๆ ของมนุษยที่จะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือสิ่งเรา
(Stimuli) สิ่งเราดังกลาวจะเปน ตัวปอนเขา (Input) ผานเขาสูกระบวนการตัด สินใจซื้อของ
ผูบริโภคที่เปรียบเสมือนกลองดําที่อยูภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และปจจัย
สวนบุคคล จากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเราในรูปของการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งกระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อมี 5 ขั้น ตอน ประกอบดว ย การมองเห็น ปญ หาหรือการ
ตระหนักถึงความตองการ การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และการประเมินผลหลังการซื้อ
ดุจดาว เพ็งสอาด (2552) ไดศึกษาปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจําของธนาคารของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย
รังสิต ศูนยสาทรธานี โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิหลังทางเศรษฐกิจ–สังคมของผู
ลงทุนในกองทุนรวม และศึกษาปจจัยที่ผูลงทุนใชในการลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงิน
ในเงินฝากประจําของธนาคาร ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่เลือกลงทุนใน
กองทุนรวมในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง และใชสถิติตางๆ การวิเคราะหขอมูล
ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,000 – 40,000
บาท ยังมีภาระที่ตองรับผิดชอบ แตไมมีโรคประจําตัว สําหรับขอมูลดานการลงทุน สวนใหญ
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุน มีลักษณะการลงทุนในกองทุนประเภทรับซื้อคืน โดย
มีประสบการณในการลงทุนในเงินฝากธนาคาร โดยทราบขอมูลการลงทุนและซื้อหนวยลงทุน
จากบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม การติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนระหวาง 1 –
2 ครั้งตอเดือน และไดรับขาวสารการดําเนินงานจากจดหมายวารสารและรายงานประจําปจาก
บริษัท โดยปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจเลือกลงทุนมากที่สุด คือ ผลตอบแทน ตามมาดวย
ระดับความเสี่ยงและปจจัยทั่วไปตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภาระที่รับผิดชอบ สุขภาพของผูลงทุนที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแตกตางกัน สําหรับปจจัยดานอัตราผลตอบแทนโดยรวมไม
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มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ปจจัยดานความเสี่ยงมีความสัมพันธ
ไปในทิศทางเดียวกันกับปจจัยในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวม
สลัก จิต ไกยสิทธิ์ (2552) ไดศึก ษาพฤติก รรมการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชย
สะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตรา
สารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลั ยขอนแกน สํ าหรับใช
กําหนดกลยุทธการเพิ่มยอดขายกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ซึ่ง
ใชแบบสอบถามเก็ บรวบรวมข อมู ลจากลูก ค าที่มาใชบริ ก ารที่ธนาคารไทยพาณิชย สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 400 ตัวอยางและใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต างระหวางค าเฉลี่ย ของกลุ ม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน หรือ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA) หรือ F-test
ผลการศึก ษา พบวา กลุมตัว อยางสว นใหญเปนเพศหญิง มีอายุร ะหวาง 25-30 ป มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนขาราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 30,001 บาท
ขึ้น ไป โดยมี บัญชี เงิ น ฝากกั บธนาคาร มีแหลงที่มาของเงินในการลงทุน จากเงิน เดือน/ เงิน
บําเหน็จ มีประสบการณการลงทุนระหวาง 1-3 ป มีเหตุผลการลงทุน เพื่อสรางผลกําไร มี
ชองทางการรั บรู ข อมู ลข าวสารเกี่ ยวกับกองทุ น เปด ตราสารหนี้จ ากการแนะนําของเพื่อน/
พนักงาน/ คนรูจัก มีความถี่ในการใชบริการที่ธนาคารมากกวา 4 ครั้งตอเดือน มีชวงเวลาที่
บริการระหวาง 11.00 น.- 14.00 น. และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนคืออัตรา
ดอกเบี้ย
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
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลตอบแทนที่คาดวา
จะไดรั บ ความเสี่ ยงในการลงทุ น ประโยชนที่ไดรับ (จากดานภาษี ) และการจัด กิจ กรรม
สงเสริมการขาย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทย
พาณิ ช ย ส ะสมทรั พ ย ต ราสารหนี้ (SCBSFF) ของลู ก ค า ธนาคารไทยพาณิ ช ย สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแกน แตลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีอาชีพ ชอง
ทางการลงทุน และชวงเวลาเปด-ปดการใหบริก ารมีค วามสัมพันธในทิศทางตรงกัน ขามกั บ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคา
ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน
ภัทธิรา เจริญชาศรี (2553) ไดศึกษาประสิทธิผลของการประชาสัมพันธกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
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เปดรับขาวสารและประสิทธิผลของการประชาสัมพัน ธกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
และกองทุ น รวมหุ น ระยะยาว (LTF) ของนั ก ลงทุ น ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 30-60 ป ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชแบบสอบถามเปนรวบรวมขอมูลจาก 400 ตัวอยาง
ผลการศึก ษา พบวา กลุมตัว อยางสว นใหญเปนเพศหญิง มีอายุร ะหวาง 30-35 ป มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอเดือน
ระหวาง 10,000-20,000 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกตางกัน
เปดรับขาวสารและประชาสัมพันธกองทุนในดานตางๆ แตกตางกัน และความถี่ในการเปดรับ
ขาวสารและประชาสั มพั น ธ ก องทุ น มีค วามสัมพัน ธกับความรูเกี่ยวกับการลงทุน ทัศนคติ
เกี่ยวกับกองทุน และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ําและปาน
กลาง
อัคคกิตติ์ สมทอง (2554) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวม
หุ น ระยะยาว (LTF) ของลู ก ค า ธนาคารกสิ ก รไทย ในจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF)
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมกสิกรไทย ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มี
ผลกับ การลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ น ระยะยาว โดยป จ จั ย เหล านี้ ป ระกอบด ว ย ปจ จั ยด า น
ผลประโยชนจากการลงทุน ปจจัยดานตนทุนและปจจัยอื่นๆ กับการลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ของลูกคาของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลจากลูกคาที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของธนาคาร จํานวน 385 ราย และ
ใชสถิติ ต างๆ ในการวิ เคราะห ขอมู ล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน หรือ t-test
การวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test และวิเคราะห
ความสัมพันธโดยใชคาสถิติไครสแควร (Chi-square)
ผลการศึกษา พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว (LTF) ในดานผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุนโดยการนําเงินลงทุนไป
ลดหยอนภาษีมากที่สุด และมีความคิดเห็นวาความรูความเขาใจในเรื่องการลงทุนและเงื่อนไข
ระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดานแหลงที่มาของ
ขอมูลในการซื้อขายกองทุนรวมนั้นสวนใหญมาจากการแนะนําของพนักงานธนาคารซึ่งยัง
ไดรับการแนะนําในระดับปานกลาง โดยผูลงทุนเนนการลงทุนเพียงกองทุนเดียวไมลงทุนใน
บริษัทหลัก ทรั พยจั ดการกองทุ นรวมอื่น และสว นใหญยังลงทุน ไมเกิน 100,000 บาท ดว ย
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สัดสวนรอยละ 6-10 ของรายไดทั้งป นอกจากนี้ในดานกิจกรรมการสงเสริมการลงทุนผูลงทุน
ตองการเงินคืนเขาบัญชีมากที่สุดดวยสัดสวนรอยละ 44.16 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวทุกดาน แตอายุมีความสัมพันธ
กับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเกือบเปนสวนใหญ ยกเวน ดานแหลงที่มาของขอมูล
เกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวม สถานภาพของผูลงทุนนั้นไมมีความสัมพันธกับแหลงที่มาของ
ขอมูลในการซื้อขายกองทุนรวม กิจกรรมการสงเสริมการขาย และบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมอื่นๆ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวด านการลงทุ น ในบริ ษั ทหลั ก ทรั พย จัด การกองทุ น รวมอื่น ๆ สํา หรั บป จ จั ยด านตา งๆ
ประกอบด ว ย ดานผลประโยชน ที่ไดรับจากการลงทุน ดานตน ทุน ดานธนาคาร และดาน
กิจกรรมสงเสริมการขาย ทุก ปจจัยมีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
(LTF)
วศิ น อิ น ทรผู ก (2555) ได ศึก ษาปจ จัยสว นประสมการตลาดบริก ารที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาในอําเภอเมืองลําปางในการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุน
รวมหุนระยะยาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของลูกคาในอําเภอเมืองลําปางในการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุน
รวมหุน ระยะยาว ซึ่งใช แบบสอบถามเก็บรวบรวมข อมูลจากผู ลงทุน ในปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในอําเภอเมืองลําปางในการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 300 ตัวอยาง
ผลการศึก ษา พบวา กลุมตัว อยางสว นใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-40 ป มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-50,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวทีมีร ะดับความรูค วามเขาใจดานการลงทุน นอย มี
ประสบการณการงทุนในหลักทรัพยระหวาง 1-5 ป มักเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว
เนน การลงทุ น แบบผสมระหว างตราสารหนี้ และตราสารทุน มีเหตุผลการลงทุน เกี่ ยวกั บ
ประโยชนดานภาษีอากร มีมูลคาการลงทุนไมเกิน 50,000 บาทตอป มีแหลงขอมูลขาวสารจาก
การแนะนํ าของเจ า หน า ที่ ข องสถาบั น การเงิ น / ธนาคาร มีผู ชัก ชวนใหลงทุน คือ เพื่ อน/
พนักงานธนาคาร/ คนรูจัก มักลงทุนชวงสิ้นป และผานชองทางการลงทุนจากธนาคารสาขา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และมูลคาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวแตกตาง
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กันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาวแตกตาง
กัน
ธัญญนิศา ทวีสถิตฐากูร (2556) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลตอบแทนที่ไดรับจากการ
ลงทุนในหุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่
ส ง ผลต อ ผลตอบแทนที่ ไ ด รั บ จากการลงทุ น ในหุ น ของนั ก ลงทุ น รายย อ ยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากนักลงทุนที่ลงทุนในหุน จํานวน
400 ตัวอยางและใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจาก
กัน หรือ t-test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) และ
การทดสอบไครสแควร (Chi-square)
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวา ปจ จัยประชากรศาสตรดานเพศ อายุ การศึก ษา
สถานภาพ อาชีพ รายไดสวนบุคคล และประสบการณการลงทุน และพฤติกรรมการลงทุนดาน
เหตุผลในการลงทุน มูลคาของเงินลงทุน บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุน ความถี่ใน
การลงทุนซื้อหุน ประเภทของหุนที่ลงทุน ความถี่ในการลงทุนซื้อขายหุน ชองทางในการซื้อ
ขายหุน และความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการลงทุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนที่ไดรับจาก
การลงทุนในหุน
พนมพร อัครชยานันต และคณะ (2557) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน โดย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่
มีผ ลตอ การลงทุ น ในตราสารทางการเงิน ที่ อ ยูใ นการดูแ ลของตลาดหลัก ทรัพ ย ซึ่ ง ใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมจากประชากรที่มีอายุระหวาง 25-49 ปในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบวา นักลงทุนมีรายจายทั่วไปและภาระหนี้สินคอนขางมาก ทําใหมี
สัดสวนการออมและการลงทุนที่คอนขางนอย ตราสารทางการเงินที่มีการเลือกลงทุนมากที่สุด
คือตราสารทุ นและกองทุ นรวม โดยลัก ษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ ระดั บ
การศึกษา และรายได มีผลตอรูปแบบการลงทุน และปจจัยที่มีผลตอการลงทุนมากที่สุด คือ
ความเชื่อมั่น ในการลงทุน เมื่อพิจ ารณารายดา น พบวา ดานบุค คลที่รวมตัดสินใจลงทุน คือ
ตัวเอง และดานแหลงขอมูลขาวสาร คือ อินเตอรเน็ต นอกจากนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุน
สิทธิประโยชนทางภาษีที่จะไดรับ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับก็มีผลตอการลงทุนเชนกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ได ใ ช แบบสอบถามแบบมีโ ครงสรางที่มีคําถามแบบปลายปด เปน
เครื่องมือวิจัยใชใ นการเก็บขอมูลกับกลุมพนักงานในทุกระดับตําแหนงของธนาคารเกียรติ
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นาคินจํากัด (มหาชน) สาขาอโศก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการระบุจํานวนที่แนนอนจึงใชสูตร
ของ Yamane ในการคํานวณของขนาดของกลุมตัวยาง n = N / [1 + N(e)2] 316 ตัวอยาง
แบบสอบถาม 1 ชุด มี 4 ตอน ไดแก ขอมูลสวนบุคคลและพฤติก รรมการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมาตราวัดประเภทนามบัญญัติ
และเรียงลําดับ และปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF และปจจัยการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF ซึ่งเปนการใหแสดงความคิดเห็นแบบ 5-scale Likart ซึ่งมาตราวัดประเภท
อันตภาคชั้น โดยทําการทดสอบความเชื่อมั่นจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง
ภายในของครอนบาซในตอน 3 และ 4 ซึ่งมีมาตราวัดเปนอันตภาคชั้น ไดคาเทากับ 0.850 และ
0.915 ตามลําดับ และใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t – test F-test และ Chi-Square ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 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
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-50,000 บาท รอยละ 68.99 และมีภาระที่รับผิดชอบในแต
ละเดือนดานคาใชจายในชีวิตประจําวัน รอยละ 69.94
2. สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณการออมและการลงทุน ระหวาง 4-5 ป รอยละ
59.49 เลือกลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ รอยละ 49.68 มีเหตุผลหลักใน
การเลือกลงทุนเพราะผลตอบแทนจากลงทุน รอยละ 59.49 มีความถี่ทางการลงทุนโดยซื้อเปน
ครั้งๆ แบบทยอยสะสม รอยละ 60.13 มีมูลคาการลงทุนในกองทุนขั้นต่ํารอยละ 3 ของเงินได
ตอป หรือ 5,000 – 100,000 บาท รอยละ 69.62 มีบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน คือ
ตัวเอง รอยละ 69.94 มีแหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนเปนสื่อออนไลน รอยละ
69.94
3. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF
กลุมตัว อยางมีความคิดเห็น เกี่ยวกับปจจัยที่ใ ชพิจารณาในกองทุน รวม RMF ดาน
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.164 โดยเห็นดวยกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ใหผลตอบแทนมากกวาฝากเงินกับธนาคารและ
การลงทุนหลักทรัพยอื่นๆ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.316
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ดานความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.122 โดยเห็นดวยกับ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีความเสี่ยงต่ําเปนที่ยอมรับได อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.326
ดานประโยชนที่จะไดรับโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.156 โดยเห็นดวยกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผานการจัดการโดยทีมงานมืออาชีพและบริษัท
จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียง ความมั่นคง และความนาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
4.237
ดานบริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคารโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.136 โดย
เห็ น ด ว ยกั บ ความมี ชื่อ เสี ย งและความน าเชื่อ ถือ ของบริ ษัท จัด การกองทุ น หรื อธนาคารที่
ใหบริการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.215
4. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF
กลุ มตั ว อย างมี ความคิ ดเห็น เกี่ยวกับปจ จัยการตัด สินใจลงทุน ในกองทุน รวม RMF
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.200 โดยเห็น ดวยกับความสามารถในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม RMF ไดครบถวน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
4.288
5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว า ป จ จั ยส ว นบุ ค คลที่ แตกตา งกั น สว นใหญ ได แก เพศ อายุ ระดั บการศึ ก ษา
สถานภาพ และรายได เฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชี วิ ตหลั งเกษี ยณของพนัก งานธนาคารเกียรติน าคิน จํากัด (มหาชน)
แตกตางกั น อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติที่ร ะดั บ 0.05 แตภ าระที่รับผิด ชอบในแตละเดือนที่
แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต
หลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของดุจดาว เพ็งสอาด (2552: 7) ที่กลาวไววาภาระ
ที่รับผิดชอบมีผลทําใหปริมาณการลงทุนลดลง โดยอาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญที่
เปน พนั ก งานธนาคารที่ มีภ าระเป น คาใชจายที่จําเปนอยูแลว ในชีวิต ประจําวัน อีก ทั้งมีก าร
บริหารจั ด การโดยวางแผนแบ งเงิ น ออมไวสําหรับลงทุน ใน RMF เปน อยางดี ทําใหก ลุม
ตัวอยางมีศักยภาพเพียงพอตอการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม RMF และไมทําใหภาระที่
รับผิดชอบมีผลกระทบตอการลงทุนดังกลาว ซึ่งสอดรับกับการใหความสําคัญตอพนักงานของ
ธนาคารเกี ยรติ น าคิ น จํ ากั ด (มหาชน) (2556) ที่พิจ ารณาใหคาจางตอบแทนกับพนัก งาน
เหมาะสมในการแขงขันกับบริษัทชั้นนําทั่วไปได
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พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกดาน ไดแกประสบการณการออมและ
การลงทุ น ประเภทของกองทุ น รวมที่เลือกลงทุน เหตุผลหลัก ในการเลือกลงทุน ความถี่
ทางการลงทุ น มู ลค า การลงทุ น ในกองทุน บุค คลที่มีอิ ทธิพลตอการตัด สิน ใจลงทุน และ
แหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน
จํากัด (มหาชน) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF ทุกมิติ ไดแก ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
ความเสี่ ย งในการลงทุ น ประโยชน ที่จ ะไดรั บ และบริษั ท จั ด การกองทุ น หรื อ ธนาคารมี
ความสัมพันธกับการตัด สิน ใจลงทุ นในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิต หลัง
เกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช 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
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-Test
0.000 ยอมรับ
ภาระที่รับผิดชอบในแตละเดือน
F-Test
0.389 ปฏิเสธ
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF
ประสบการณการออมและการลงทุน
F-Test
ประเภทของกองทุนรวมที่เลือกลงทุน
F-Test
เหตุผลหลักในการเลือกลงทุน
F-Test
ความถี่ทางการลงทุน
F-Test
มูลคาการลงทุนในกองทุน
F-Test
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน
F-Test
แหลงขอมูลขาวสารสําคัญเกี่ยวกับการลงทุน F-Test
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ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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ยอมรับ
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สมมติฐานที่ 3 ปจจัยทีใ่ ชพิจารณาในกองทุนรวม RMF
ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
Chi-Square
ความเสี่ยงในการลงทุน
Chi-Square
ประโยชนที่จะไดรับ
Chi-Square
บริษัทจัดการกองทุนหรือธนาคาร
Chi-Square

0.000
0.000
0.000
0.000
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ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของดุจดาว เพ็งสอาด (2552) ที่
พบวาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน
มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝากประจําของธนาคาร
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานี แตกตางกัน และปจจัยดาน
ความเสี่ยงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับปจจัยในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมตรา
สารหนี้และกองทุน รวมแทนการฝากเงิน ในเงินฝากประจําของธนาคารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานี แตไมมีความสอดคลองกันในสวนของลักษณะ
ประชากรศาสตร ด านภาระที่ รั บผิ ด ชอบที่แตกตางกัน มีผลต อการตัด สิน ใจเลือกลงทุน ใน
กองทุนรวมแทนการฝากเงิน ในเงินฝากประจําของธนาคารของนัก ศึก ษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานีแตกตางกัน และปจจัยดานอัตราผลตอบแทนโดยรวมไมมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินในเงินฝาก ประจํา
ของธนาคารของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนยสาทรธานี ผลการศึกษาของ
สลักจิต ไกยสิทธิ์ (2552) พบวา ลูกคาธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ความเสี่ยงในการ
ลงทุน และประโยชนที่ไดรับ (จากดานภาษี) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การลงทุนในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย สา ขามหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น แต ลู กค า ธนาคารไท ยพาณิ ช ย สาข า
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีอาชีพมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการลงทุน
ในกองทุนเปดไทยพาณิชยสะสมทรัพยตราสารหนี้ (SCBSFF) ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย
สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาของอัคคกิตติ์ สมทอง (2554) พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ดานเพศและรายได เฉลี่ ยต อเดื อน ปจ จัยดานผลประโยชนที่ไดรับจากการลงทุน และดา น
ธนาคาร มีความสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคาธนาคารกสิกรไทย
ในจั งหวัดนครศรีธรรมราชทุก ดาน แตอายุมีค วามสัมพันธกับการลงทุนในกองทุนรวมหุน
16
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ระยะยาวเกือบเปนสวนใหญ ยกเวน ดานแหลงที่มาของขอมูลเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวม
แตไมมีค วามสอดคลองกั นในสว นของปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพของผูลงทุนนั้นไมมี
ความสัมพันธกับแหลงที่มาของขอมูลในการซื้อขายกองทุนรวม กิจกรรมการสงเสริมการขาย
และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอื่นๆ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวดานการลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอื่นๆ
ผลการศึกษาของภัทธิรา เจริญชาศรี (2553) พบวา เพศ อายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
เปดรับขาวสารและประชาสัมพันธกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว (LTF) ในด านตางๆ แตกตางกัน และความถี่ในการเปดรับขาวสารและประชาสัมพัน ธ
กองทุนมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับการลงทุน ทัศนคติเกี่ยวกับกองทุน และการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ําและปานกลาง ผลการศึกษาของวศิน อินทรผูก (2555) พบวา ลูกคาที่มีอายุ
ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มูลคาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนรวมหุนระยะยาวแตกตางกันมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ นระยะยาวในอําเภอเมืองลําปางแตกตางกัน ผลการศึก ษาของพนมพร อัค ร
ชยานันต และคณะ (2557) ที่พบวาบุคคลที่รวมตัดสินใจลงทุนและแหลงขอมูลขาวสารมีผลตอ
รูปแบบการลงทุนในตราสารทางการเงิน และผลตอบแทนจากการลงทุน สิทธิประโยชนทาง
ภาษีที่จ ะได รั บ และระดั บความเสี่ ย งที่ยอมรับมีมีผลตอรูปแบบการลงทุน ในตราสารทาง
การเงิน และผลการศึกษาของธัญญนิศา ทวีสถิตฐากูร (2556) ที่พบวาประสบการณการลงทุน
พฤติกรรมการลงทุนดานเหตุผลในการลงทุน มูลคาของเงินลงทุน บุคคลที่มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจลงทุน ความถี่ในการลงทุนซื้อหุน ประเภทของหุนที่ลงทุน และชองทางในการซื้อ
ขายหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนในหุนของนักลงทุนรายยอยใน
เขตกรุงเทพมหานคร และความเสี่ยงที่ยอมรับไดจากการลงทุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทน
ที่ไดรับจากการลงทุนในหุนของนักลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ดานปจจัยสวนบุคคล
ผลการศึกษาในครั้งนี้บงชี้วาตัวแปรสวนใหญ ไดแก ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ และรายได เฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
สอดคลองกับหลายแนวความคิดอยางเชนแนวคิดของ Bennett and Cohen (1959 อางถึงในสุ
รางค โควตระกูล, 2541) ที่ระบุวาบุคคลที่มีเพศแตกตางกันสงผลตอกระบวนการรับรูขาวสาร
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และการวิเคราะหขอมูล แสดงวาตั วแปรดั งกล าวสามารถนํามาใชเป นเกณฑ ในการแบงและกําหนด
กลุมเปาหมายได
2. ดานพฤติกรรมผูบริโภค
ผลการศึกษาในครั้งนี้บงชี้วาทุกตัวแปรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) แสดงวาทุกตัวแปร
ดังกลาวสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการแบงและกําหนดกลุมเปาหมายตามพฤติกรรมศาสตรได
3. ดานปจจัยที่ใชพิจารณาในกองทุนรวม RMF
ผูวิ จัยมีข อเสนอแนะให ผูประกอบการกองทุนรวม RMF ใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของทั้ง 4 ดานที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อ
ชีวิตหลังเกษียณของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับ
ปจจัยๆ ดังตอไปนี้
1. อัตราผลตอบแทนที่สูงมากพอในการดึงดูดความสนใจการลงทุนของนักลงทุนได
2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําไดทําใหเกิดการยอมรับได
3. ประโยชนที่รับรูไดบริการอยางมืออาชีพจากทีมงานและบริษัทจัดการกองทุนที่มีชื่อเสียง
ความมั่นคง และความนาเชื่อถือ จะทําใหนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา ปจจัยดานภาระที่รับผิดชอบในแตละเดือน
ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อชีวิตหลังเกษียณของพนักงาน
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) โดยไมสอดคลองกับงานวิจัยของดุจดาว เพ็งสอาด ผูวิจัยจึงแนะนํา
ใหควรทําการศึกษาตัวแปรนี้อีกครั้งเพื่อนําผลที่ไดมาทําการเปรียบเทียบกันตอไป ตลอดจนการพิจารณา
เลือกทําการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม ไดแก ตัวแปรอิสระดานจิตวิทยา และปจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อศึกษา
ถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ครอบคลุมประโยชนในมุมมองอื่นๆ มากขึ้น
2. ควรเลือกใชเครื่องมือวิจัยอื่นควบคูกันในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม โดยเฉพาะ
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสังเกตการณ และ/ หรือการสัมภาษณในเชิงลึกเพื่อใหไดขอมูลในมุมมองที่
หลากหลายและเปนประโยชนมากขึ้น
3. ควรทําการศึ กษาทบทวนเป นระยะเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีฐานขอมูลที่มีความทันสมัย
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของพนักงานธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
มากที่สุดเพื่อใหฝายทรัพยากรมนุษยของธนาคารไดประยุกตใชกําหนดนโยบายแรงจูงใจสําหรับกระตุน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระ เรื่อง “พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัยทํางาน ใน
จังหวัดปทุมธานี ” มีวัต ถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติก รรมการใชบัต รเครดิตของกลุมคนวัย
ทํางาน และเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของกลุมวัย
ทํางานในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละและทดสอบสมมติฐานหา
ความสัมพันธ โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-Square Test)
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุระหวาง 21-30
ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพเปน ลู ก จาง/พนัก งานเอกชน เปน ผูที่มีร ายไดตอเดือนมากกว า
30,000 บาทขึ้นไป และสวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีลักษณะการใชชําระสินคาและบริการจากหางสรรพสินคา มีเหตุผลในการใชบัตรเครดิต
เรื่องความสะดวกในการใชงาน นิยมเลือกใชบัตรประเภทบัตรเครดิตวีซา (Visa) โดยที่รูจกั บัตร
เครดิตจากธนาคาร ผูตอบแบบสอบถามนิยมออกบัตรกับธนาคารไทยพาณิชย (SCB) มีจํานวน
ของบัตรเครดิตมากกวา 2 ใบ มีจํานวนครั้งในการใชมากกวา 3 ครั้งตอเดือน โดยมีมูลคาในการ
ใช ตอครั้ง 1,001 – 5,000 บาท ซึ่ งมีมูลคารวมในการใชบัต รเครดิต ตอเดือนอยูที่ 10, 001 –
15,000 บาท มีลักษณะการจายบัตรเครดิตแบบจายแบบเต็มจํานวน โดยมีสถานที่ที่นิยมใชบัตร
เครดิต คือ หางสรรพสินคา และผูตอบแบบสอบถามนิยมจายชําระบัตรเครดิตชําระดวยตัวเอง
กับสถาบันการเงินที่ออกบัตร
22

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

การทดสอบสมมติ ฐ าน ผลการวิ จั ย พบว า ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ แ ตกต า งกั น มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตทุกดาน โดยที่รายไดกับการศึกษามีความสัมพันธ
มากที่สุด
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
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1. บทนํา
นับตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมถึงวิถีการดํารงชีวิตก็
มีการเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น
เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการใชจับจายใชสอยทั้งสินคาอุปโภคบริโภคซึ่งเปนการ
นําเทคโนโลยีที่ผนวกกับความสะดวกสบายในการใชจาย ซึ่งก็คือบัตรเครดิต ที่มีการนํามาใช
ในการแทนเงินสด โดยจะมีความแตกตางจากสมัยกอนมากที่ไมมีเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ
เลย
บั ต รเครดิ ต กลายเป น ส ว นหนึ่งขององคก รการเงิน ตางๆมากมาย ตั้งแตอดีต จนถึง
ปจจุบัน เมื่อบัตรเครดิตเขามาแพรหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหองคกรการเงินตางๆ สงเสริมใหมีการ
ใชบัตรเครดิตกันอยางแพรหลาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริการและการครองสวนแบงทาง
การตลาด โดยหวังผลตอบแทนจากคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมของบัตรเครดิต โดยมีกล
ยุทธตางๆเขามาเกี่ยวของ เพื่อดึงดูดใจใหกลุมคนที่รักในความสะดวกในการใชจาย เชน การ
ไดรับสิทธิพิเศษบางอยางกับรานคาที่รวมรายการ การสะสมแตมเพื่อรับรางวัล และสิทธิพิเศษ
ตางๆอีกมายตาม เปนตน
เมื่อกลาวถึงการใชบัตรเครดิตในสังคมปจจุบัน จังหวัดปทุมธานีเปนพื้นที่หนึ่งที่มีการ
ใชบัตรเครดิตกันอยางแพรหลาย อันเนื่องมาจากความหนาแนนของประชากรและเปนพื้นที่
ใกลเคียงกับกรุงเทพมหานคร บัตรเครดิตไดกลายเปนปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตของคนทํางาน
ในจังหวัดปทุมธานี และจากปญหาที่เกิดขึ้นทั้งเศรษฐกิจและการเมืองในปจจุบัน จึงกลายเปน
เรื่องที่นาสนใจในศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัย
ทํางานที่ มีอยู มากมายในจั งหวั ด ปทุ มธานี เพื่อศึก ษาถึงพฤติก รรมที่มีเปลี่ยนแปลงไป จาก
ผลกระทบทางด า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง เพราะการใช บั ต รเครดิ ต ในสั ง คมเมื อ งนั้ น
เปรี ยบเสมือนสวนหนึ่งในการดํารงชีวิต ของคนเมือง รวมทั้งภาระคาใชจายของกลุมคนวัย
ทํางาน ก็ไมมที ีทาจะลดลง ทั้งเรื่องคาใชจายในการใชชีวิตประจําวัน รวมถึงปจจัยสี่ที่กลายเปน
เปาหมายหลักของคนกลุมนี้ดวย
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2. วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของกลุมคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมในการใชบัตรเครดิตของกลุมวัย
ทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี
3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต
3.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุพจน ยศสมศักดิ์ (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการรับรูดานกฎระเบียบการใชบัต ร
เครดิต อยู ใ นระดั บปานกลาง ยกเว น เรื่องความเขาใจกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ของทาง
ราชการที่เกี่ยวกับการใชบัตรเครดิต ซึ่งอยูในระดับที่นอย และเพศชายมีพฤติกรรมการใชจาย
มากกว าเพศหญิง และรายได ที่มากกวา 20,000 บาท ยังส งผลให เกิด การใช บัต รเครดิต ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพนักงานลูกจางเอกชนและผูประกอบอาชีพอิสระยังมีพฤติกรรม
การใชจายที่มากกวาผูมีอาชีพรับขาราชการอีกดวย
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
บัต รส ว นใหญ เพื่ อ ใช ใ นการชํ าระสิ น คา โดยส ว นใหญจ ะใชบัต รเครดิ ต กับการซื้อ สิน ค า
ประเภทสินคาฟุมเฟอยตางๆ
สุ ข พั ช นี รื่ น ใจชน (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย และพฤติ ก รรมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตอบสนองการใชจายผานบัตรเครดิต : กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ภายใต
กลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญ เป นเพศหญิง อายุระหว าง 41-50 ป มีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท มีวงเงินบัตรเครดิต 30,000 – 50,000
บาท สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจาย
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ผานบัตรเครดิตภายใตกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ ของลูกคา
ธนาคารไทยพาณิ ชย จํากัด (มหาชน) พบวาความแตกตางของอายุ อาชีพ ระดับการศึก ษา
ประเภทบัตรเครดิต และระยะเวลาที่ไมมีรายการเคลื่อนไหว มีผลตอพฤติกรรมการใชจายผาน
บัตรเครดิต
4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใ ชในการศึก ษาครั้งนี้ คือ ประชากรวัยทํางานที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้ นไป
อาศัยอยูจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากไมทราบจํานวนของประชากรที่แนนอน การคํานวณจาก
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จะคํานวณจากสูตรของ Yamane Taro Yamane (Taro
Yamane, 1973) n = Z 2pq/E 2
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดเลือกใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (Z = 1.96) สําหรับ
คา PQ ที่ไมทราบคา จึงกําหนดให P= 0.5 , Q = 0.5 ดังนั้น PQ = 0.25 และกําหนดใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนของสัดสวนที่ไดจากตัวอยาง ไดเพียงรอยละ 5 (E = 0.05) จากสูตรในสมการ n =
Z 2pq/E 2 เมื่อแทนคาดังกลาว จะได n = (1.96)2(0.5) 2/(0.05) 2= 384
ดังนั้นจึงใชจํานวนประชากรตัวอยาง 400 ตัวอยาง
4.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนการสรางแบบสอบถามวิธีที่ใชในการเก็บขอมูล
เป น การออกแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อมู ล ส ว นบุ ค คลของประชากรวัย ทํ างานในจํา หวั ด
ปทุมธานี ประกอบดวย ชุดคําถาม 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับปจจั ยสวนบุคคล ของผูต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง
ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา เปนตน ลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) เพียงคําตอบเดียวตามสถานภาพขอมูลตามความ
เปนจริงของผูตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของผูตอบแบบสอบถาม
โดยคําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจาก
คนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี โดยมีลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Question) แบบ
หลายตัวเลือก
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สวนที่ 3 ข อเสนอแนะและแสดงความคิด เห็น คําถามในสว นนี้ใช สําหรับรวบรวม
ขอเสนอแนะรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน โดยมี
ลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended Question)
4.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา
การสรางเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูล ผูศึกษามีวิธีการสรางดังนี้
1. การศึกษาคนควาจากเอกสาร อินเตอรเน็ต และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบการศึกษาในครั้งนี้
2. สร างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติก รรมการใชบัต รเครดิตจากคนวัยทํางานใน
จังหวัดปทุมธานี ใหครอบคลุมเนื้อหาในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ปจจัยสวนบุคล
2.2 พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ความสมบูรณของเนื้อหา ความเที่ยงตรง การใชภาษาที่เหมาะสม รวมถึงความครอบคลุมของ
เนื้อหา
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําอยางครบถวน
5. นํ าแบบสอบถามที่ ผานการแกไขและตรวจสอบเรียบรอยแลว ไปทดลองใช
(Trail) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน แลวนํามาทดสอบคํานวณความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) ของ Cronbach ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.70
6. นําแบบสอบถามจากการทดลองดั งกลาว ปรับปรุงแกไขใหเป นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาตอไป
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลและรายละเอียด ดังนี้ คือ
1. ในการเก็ บรวบรวมเพื่ อใชใ นการศึก ษา ใชร ะยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 1
สัปดาห
2. จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดแจกแบบสอบถามไปจํานวน 400 ชุด ตาม
ประชากรที่ศึกษา โดยมีแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาและมีความสมบูรณจํานวน 400 ชุด
โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ยานการคาและรอบๆสถานศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี
4.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
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การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหหาสถิติตางๆ ดังนี้
1..การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) มี 2 สวน คือ
ขอมูลในสวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางผูมี
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ในจังหวัดปทุมธานี วิเคราะห โดยการแจกแจง
ความถี่และรอยละ
ขอมูลในสวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ใน
จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห โดยการแจกแจงความถี่และรอยละ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (inferential statistics) หรือเรียกวา สถิติภาคสรุป
อางอิง เปนสถิติในการหาความสัมพันธของขอมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิจัย
ครั้งนี้จะใช การทดสอบสมมติ ฐาน (Testing Hypothesis) โดยการวิเคราะหจากคาสถิติ ไคสแควร (Chi-sqauae) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตนไดแก ปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
จากการสํารวจขอมูลสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 52.3 สวน
ใหญมีชวงอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 31.2 สวนใหญเปนผูที่มีสถานภาพโสด คิดเปน
รอยละ 51.8 สวนใหญเปนผูที่มีอาชีพเปนลูกจาง/พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 37.8 สวน
ใหญเปนผูที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.8 และสวนใหญเปน
ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 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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จําแนกตามสถาบันการเงินที่ ออกบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญ
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
จํ าแนกตามสถานที่ ที่ นิ ยมใชบั ต รเครดิ ต พบว า ผู ต อบแบบสอบถามสว นใหญ มี
สถานที่ที่นิยมใชบัตรเครดิต คือ หางสรรพสินคา จํานวน 361 คน คิดเปนรอยละ 56
จําแนกตามสถานที่จายชําระบัตรเครดิต พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญ จาย
ชําระบัตรเครดิตชําระดวยตัวเองกับสถาบันการเงินที่ออกบัตร จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ
27.1
5.3 ผลทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติ ฐ านผู วิ จั ย ได พิ จ ารณาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ
พฤติกรรมการใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา
การทดสอบสมมติฐานมี 2 วิธีที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยขึ้นอยูกับรูปแบบของ
แบบสอบถามที่ใช คือ
1. แบบสอบถามเลือกตอบเพียงขอเดียว
2. แบบสอบถามเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ
สรุปผลทดสอบสมมติฐานไดดังตอไปนี้
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1. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต
จากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน ยกเวนเรื่องจํานวนของบัตรเครดิต
2. ผลการทดสอบสมมติฐานความความสัมพัน ธระหวางอายุกับพฤติก รรมการใชบัต ร
เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน ยกเวนเรื่องจํานวนของบัตร
เครดิต และลักษณะการจายชําระบัตรเครดิต
3. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางสถานภาพกับพฤติกรรมการใชบัตร
เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน ยกเวนเรื่องลักษณะการจาย
ชําระบัตรเครดิต
4. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ พฤติกรรมการใชบัต ร
เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน
5. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธร ะหวางรายไดกับพฤติกรรมการใชบัต ร
เครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน
6. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ
ใชบัตรเครดิตจากคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธทุกดาน
6. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพฤติกรรมการใชบัตรเครดิต ของกลุมวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี
สามารถอภิปรายไดดังนี้
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา โดยทุกปจจัยสวนบุคคลมี
ผลตอพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตของคนวัยทํางานในจังหวัดปทุมธานี หมดทุกดาน แตจะมี
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลมากที่สุดคือ อาชีพ รายไดและระดับการศึกษา เนื่องจากการสํารวจใน
ครั้งนี้พบวา คนที่มีระดับการศึกษามีผลตอการเพิ่มขึ้นของการใชจายบวกกับคนวัยทํางานสวน
ใหญนิ ยมประกอบอาชี พเปน ลู ก จ าง/พนัก งานเอกชนเปน สว นใหญ จึงสงผลใหมีฐานของ
รายไดมากกวาอาชีพอื่นๆ ทําใหพบวากลุมคนที่มีรายไดสูง จะสงผลตอพฤติกรรมการใชจายที่
สูงขึ้นตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสุพจน ยศสมศักดิ์ (2548) ที่ไดศึกษาพฤติกรรม
การใชจายผานบัตรเครดิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรม
พนักงานลูกจางเอกชนและผูประกอบอาชีพอิสระยังมีพฤติกรรมการใชจายที่มากกวาผูมีอาชีพ
รับขาราชการ อันเนื่องมาจากฐานรายไดของพนักงานลูกจางเอกชนและผูประกอบอาชีพอิสระ
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ที่มีคาสู งกวาอาชี พรั บขาราชการ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุขพัชนี รื่นใจชน (2549)
ศึก ษาเรื่ องป จ จั ยและพฤติ ก รรมที่ มีอิทธิพลตอ การตอบสนองการใชจายผานบัต รเครดิต :
กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ภายใตกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการ
บริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ผลการทดสอบความแตกต า งระหว า งป จ จั ย สว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต อ
พฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิตภายใตกลยุทธทางการตลาดและกลยุทธการบริหารลูกคา
สัมพันธ ของลูกคาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) พบวาความแตกตางของอายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา ประเภทบัตรเครดิต และระยะเวลาที่ไมมีรายการเคลื่อนไหว มีผลตอพฤติกรรม
การใชจายผานบัตรเครดิต
7. ขอเสนอแนะ
1. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา อายุ เปนตัวกําหนดลักษณะนิสัยในการใชจาย ซึ่งจากการ
วิจัย ผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่มีอายุ 21-30 ป ซึ่งมีพฤติกรรมการใชบัต รเครดิต
มากกวากลุมอื่นๆ อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ทําใหการเขาถึงบัตรเครดิต
เขาถึงงาย และมีเงื่อนไขในการเขาถึงที่ไมยาก จึงทําใหกลุมนี้ มีโอกาสเปนหนี้สูง หากไม มี
ความรับผิดชอบในการบัตรเครดิตและใชบัตรเครดิตอยางถูกตอง
2. จากการวิจัยครั้งนี้ พบวา อาชีพ เปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลใหมีการเพิ่มขึ้นของการใช
จาย ซึ่งจากการวิจัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนลูกจาง/พนักงานเอกชน ประกอบกับ
ฐานเงินเดือนที่สูง สงผลใหมีพฤติกรรมการใชบัตรเครดิตสูงขึ้น กลายเปนความเสี่ยงอยางหนึ่ง
หากมองถึงระยะยาว หากกลุมคนวัยทํางาน ในกลุมนี้มีการใชจายที่สูง มีโอกาสเสี่ยงสูงที่มีการ
ใชจายที่เกินตัว และถาคํานึงถึงอาชีพลูกจาง/พนักงานเอกชน แลวก็มีความเสี่ยงสูงเรื่องความ
มั่นคงของอาชีพดวย ทําใหหากมีใชจายที่สูง ทําใหเกิดเปนปญหาภายหลังได
8. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ปรับเปลี่ยนกลุมเปาหมายในการทําวิจัยไปยังกลุมใหมๆ เพื่อการทําวิจัยในครั้งตอจะ
ไดมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. ใชขอมูลในการทําวิจัยเดิม เพื่อทําการปรับปรุงการทดสอบสมมุติฐานในการทําวิจัย
ใหมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
3. ปรับปรุงแบบสอบถามในการวิจัย ใหมีความหลากหลายของคําถาม ใหครอบคลุม
ในกลุมเปาหมายใหมๆ เพื่อใหขอมูลในการวิจัยในครั้งตอไปมีความเปนปจจุบันมากที่สุด
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___________________________________________________________________________
บทคัดยอ
ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดย
ใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของ
ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของ
ผูใ ชบริ ก ารในเขตปทุ มธานี 2. เพื่ อศึก ษาถึ งความสัมพัน ธ ข องกระบวนการสว นประสม
การตลาด ที่ มีต อการตั ด สิ นใจเปลี่ ย นเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใ ชบริก ารในเขต
ปทุมธานี
กลุ มตั ว อย างที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คือ ผูใ ช บริก ารโทรศั พทเคลื่อนที่ใ นเขตปทุมธานี
จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลสถิติ
แบบพรรณนา โดยการวิเคราะหแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานดวย t-test และใช One-way ANOVA หรือF-test และทดสอบคาสัมประ
สิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการศึ ก ษาพบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง .โดยมี อายุ ร ะหว า ง 21-25 ป มี ร ะดั บ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-15,000
บาท โดยผลการศึกษาพบวา อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีผลตอการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
และดานการบริก าร ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : โทรศัพทเคลื่อนที่, การตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด
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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
ในปจจุบันเปนยุคของการสื่อสารไร พรมแดน เทคโนโลยีการสื่อสารมีค วามกาวล้ํา ไป
พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ซึ่งโทรศัพทเคลื่อนที่ไดกลายเปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ทั้งเพื่อใชในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น เพื่อรับสงขอมูล หรือเพื่อ
ความบันเทิง โดยในป 2558 พบวา จํานวนหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่มีสูงถึงประมาณ 93.7
ลานหมายเลขโดยเปนผูใ ชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 2G 50.8 ลานเลขหมาย และเปน
ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G และ4G อีก 42.9 ลานเลขหมาย ซึ่งหากดูจากจํานวน
ประชากรไทยในปจจุบันที่มีประชากรประมาณ 64.8 ลานคน จะพบวา จํานวนเลขหมายของ
34

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นมีมากกวาจํานวนของประชากร ทําใหสามารถมองไดถึงจุดอิ่มตัวของการ
เปดใชบริการเลขหมายใหม ดังนั้นผูใหบริการจึงพยายามออกกลยุทธทั้ง การลดคาโทร การออก
โปรโมชั่นที่เหมาะสม กับลักษณะการโทรที่แตกตางกัน รวมถึงการพัฒนาบริการเสริมตางๆ
เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเลือกใชบริการของตน อยางไรก็ตาม มีผูบริโภคบางสวนที่ยังไมปรับเปลี่ยน
ไปใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่สามารถตอบสนองความตองการของตนเองไดดีที่สุด หรือ
บางสวนอาจใช บริ ก ารของผูใ ห บริ การรายใหมควบคูกับผูใ หบริก ารรายเดิม เนื่องจากไม
ตองการเปลี่ ยนเลขหมาย จึ งได เกิ ด แนวคิด “บริก ารคงสิทธิ เลขหมาย” (Mobile Number
Portability) เพื่อใหผูบริโภคสามารถเปลี่ยนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไดโดยยังคง
เลขหมายเดิม
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขาย
โทรศั พทเคลื่อนที่ จึงตัดสินใจที่จ ะทําการศึกษาเกี่ยวกับ “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสิน ใจเปลี่ยน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี” เพื่อนําผลที่ได
จากการศึ กษามาปรั บปรุงให เ กิ ด ประโยชน แ ละเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให แ ก บริ ษั ท ผู ใ ห บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่นําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห ทั้งยังสามารถนําไปพัฒนาระบบเครือขายของ
บริษัท
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เปลี่ยนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
2. เพื่ อศึ กษาถึ งความสัมพั นธของกระบวนการสว นประสมการตลาด ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค
3. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุญเยี่ยม บุญมี (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูใ ห
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่.ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา ดานบริการ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานขั้นตอนการใหบริการ
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ.อยูในระดับมาก การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ไดแก ดานอายุ สถานภาพ
อาชีพ รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานเพศ
และระดับการศึก ษา ไม มีค วามสัมพันธกัน และการวิเคราะหความสัมพันธข องปจ จัยสว น
ประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานบริการ.ดานราคา.ดาน
ขั้น ตอนการใหบริการ.มี ค วามสั มพันธกัน สว นดานชองทางการจัด จําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด.ดานพนักงาน.ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมมีความสัมพันธ
กัน
กิตติ คลายมาก (2557) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง ปจ จัยดานคุณภาพของ
สัญญาณ,.ปจจัยดานคุณภาพการบริการ, ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
เปลี่ย นเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ข องประชากรในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชไดแก
ประชากรที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดที่แตกตางกัน มีเพียงแคระดับการศึกษาที่แตกตางกัน เทานั้น ที่สงผลตอการเปลี่ยน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สวนดานคุณภาพของสัญญาณ คุณภาพการบริการ สวนประสมทาง
การตลาด ทั้งหมดมีความสัมพันธตอการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กั ล ยาณี . ภั ท รธาดา.(2551) ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงินของประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลเทพกระษัตรี เขตอําเภอถลาง
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ผลการศึ ก ษาพบว า ในด า นป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กใช บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
โทรศั พทเคลื่อนที่ สวนใหญใ หความสําคัญทางดานปจจัยดานราคาคาใชบริก าร และปจจัย
เครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ ในระดับมาก สวนปจจัยบริการเสริมของระบบปจจัยสัญญาณมี
ประสิทธิภาพ ปจจัยความคุนเคยกับตราสินคา และปจจัยความสะดวกในการติดตอศูนยบริการ
ใหความสําคัญทางดานในระดับปานกลางและเมื่อเปรียบเทียบขอมูลการใหลําดับความสําคัญ
กับปจจัยการเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงินกับขอมูลคุณลักษณะสวน
บุคคลแล ว พบว า ผู ใช บริก ารที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาตางกัน ใหความสําคัญกับ
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ปจจัยการเลือกใชบริก ารเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงินในภาพรวม ไมแตกตางกัน
สวนผูใชบริการที่มีอายุ อาชีพ รายไดและพฤติกรรมการใชโทรศัพทตางกัน จะใหความสําคัญ
กับปจจัยการเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงินในภาพรวมแตกตางกัน
ปญชลี ปูรณะปุระ (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือก
ระบบ โทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษา ระบบจีเอสเอ็ม 2 วัตต เปน
ระบบที่ ถู ก เลื อ กมากที่ สุ ด และลํ า ดั บ รองลงมาได แ ก ระบบดี แ ทค 1800 ส ว นป จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบตอการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยบุคคล ดานอายุ อาชีพ สถานภาพ การศึกษาและรายได
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา
และชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยมหภาค ที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยดาน
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัว อยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางจากประชากร
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีอยูจํานวน 860,489 คน
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1973) ซึ่งได3 99.81
ตัวอยาง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 400 ชุด เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกั บขอมูลสว นทั่วไปทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดตอเดือน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานการบริการ ดาน
ราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการตัด สิน ใจไดแก ดานการรับรูความตองการ ดานการ
คนหาขอมูล ดานการประเมินผลทางเลือก ดานการตัดสินใจซื้อ และดานพฤติกรรมหลังการซื้อ
หรือบริการ เปนแบบ Likert Scale 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ขอเสนอะแนะ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 1. คารอยละใชวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตร ขอมูล
ปจจัยสวนประสมการตลาด และขอมูลดานการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดย
ใชเลขหมายเดิมผูใ ชบริการในเขตปทุมธานี 2. คาเฉลี่ย (𝑥̅ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช
วิ เ คราะห ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดและข อ มู ล ด า นการตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นเครื อ ข า ย
โทรศัพท เคลื่ อนที่ โ ดยใช เลขหมายเดิม 3. การทดสอบสมมติฐานใช t-test และใช F-test
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ทดสอบความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดย
ใชเลขหมายเดิม จําแนกตามประชากรศาสตร กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 4. การทดสอบ
สมมติฐานใช การทดสอบคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน ทดสอบความแตกตางของ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม จําแนกตามปจจัย
สวนประสมการตลาด
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 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
ปจจัย สวนประสมการตลาด ที่มีอิ ท ธิพลตอ
การตัดสินใจ

ระดับความสําคัญ

Mean

S.D

ปจจัยดานบริการ
ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานการจัดจําหนาย

4.2663
4.4188
4.3925

0.41966
0.40743
0.37030

มาก
มาก
มาก

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

4.1956

0.48247

มาก

ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตปทุมธานี ใหระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ
เปลี่ยนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิม ในดานปจจัยสวนประสมการตลาดที่เกี่ยวกับดานบริการ
ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.26 ดานราคา ในภาพรวมมีระดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.41 ดานการจัดจําหนาย ในภาพรวมมีระดับความสําคัญ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.39 และดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมมีระดับความสําคัญ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการตัดสินใจในการเปลี่ย นเครือขายโทรศัพทเคลื่อ นที่โดยใชเลข
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
ดานการรับรูความตองการ
ดานการคนหาขอมูล
ดานการประเมินผลทางเลือก
ดานการตัดสินใจซื้อ
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ หรือ รับบริการ

Mean
4.3569
3.8964
4.3819
4.2744
3.4069

S.D
0.40515
0.47382
0.43314
0.45285
0.48238

ระดับความสําคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตปทุมธานี ใหระดับความสําคัญตอการการตัดสินใจใน
การเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ใน
ดานการรับรูความตองการ ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35 ดาน
การคาหาขอมูล ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89 ดานประเมินผล
ทางเลือก ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38 ดานการตัดสินใจซื้อ
ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.27 และในดานพฤติกรรมหลังการ
ซื้อหรือรับบริการในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.40
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห ความแตกตางกัน มีผ ลตอ การตัด สิน ใจในการเปลี่ย นเครือ ขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
การตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใช
เลขหมายเดิม
t
เพศ
0.668
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายไดตอเดือน
*มีนัยสําคัญทางสิถิติที่ระดับ 0.05

F
19.485
3.789
5.860
5.231

Sig.
0.505
0.000*
0.023*
0.016*
0.000*

สมมติ ฐานที่ 1.1 เพศที่ แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีไมแตกตาง จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่มีความแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัด สินใจในการเปลี่ยน
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่มีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพที่มีค วามแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจในการ
เปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.5 รายไดตอเดือนที่มีความแตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด ไดแก ดานบริการ ดานราคา ดานการ
จั ด จํ า หน า ย และด า นการส ง เสริ ม การตลาดมี ผ ลต อการตั ดสิ นใจในการเปลี่ ยนเครื อข าย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจั ยสวนประสมการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม
ปจจัยสวนประสมการตลาด

ดานบริการ
ดานราคา
ดานการจัดจําหนาย

การตัดสินใจ
r
Sig.
(2-tailed)
0.542*
0.000
0.712*
0.000
0.366
0.185

ร ะ ดั บ
ความสัมพันธ
ปานกลาง
สูง
ต่ํา

ดานสงเสริมการตลาด

0.683*

ปานกลาง

0.000

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 2.1 ป จ จั ย ด า นบริ ก ารมี ผ ลต อการตั ดสิ นใจในการเปลี่ ยนเครื อข าย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
สมมติ ฐ านที่ 2.2 ป จ จั ย ด า นราคามี ผ ลต อ การตั ดสิ นใจในการเปลี่ ยนเครื อข าย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยความสัมพันธอยูในระดับสูง
สมมติฐานที่ 2.3 ปจจัยดานการจัดจําหนายไมมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05โดยความสัมพันธอยูในระดับต่ํา
สมมติฐานที่ 2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยน
เครือข ายโทรศั พท เ คลื่ อนที่ โ ดยใช เลขหมายเดิมของผูใ ช บริก ารในเขตปทุม ธานี ที่ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
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อภิปรายผล
1. ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได มีผลตอการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
แตกตางกัน
เพศที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลข
หมายเดิ ม ไม แตกต างกั น แสดงให เ ห็น วาเพศไมไดเ ปน ตัว ชี้วั ด เกี่ยวกั บพฤติก รรมในการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลขหมายเดิม อาจเนื่องจากการการตัดสินใจ
ใชบริก ารเครื อขายโทรศัพท เคลื่ อนที่ในผูใหบริก ารหลากหลายเกิด จากการความพึ่งพอใจ
สวนตัว ไมเกี่ยวกับเพศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเยี่ยม บุญมี (2550) ที่ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย
พบวาเพศไมมีผลตอการตัดสินใจ
อายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลข
หมายเดิมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระดับอายุที่แตกตางกัน จะมีความสนใจ และความ
จําเปนในการใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ไมเหมือนกัน ซึ่งสอดคลองกับ ปญชลี ปูรณะปุ
ระ (2545) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพมหานครโดยผลการวิจัยพบวา อายุมีผลตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
โดยใชเลขหมายเดิมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ระดับการศึกษาที่สูงกวา สงผลใหมีรายได
ตอเดือน และอาชีพที่ดีกวา ดังนั้นจึงมีก ารตัดสินใจที่แตกตางไปเพื่อใหไดรับการใหบริการ
เครือข ายที่ ดี ก ว า ซึ่ งสอดคล องกั บปญ ชลี ปูร ณะปุร ะ (2545) ที่ไดทําการศึก ษาปจ จัยที่ มี
ผลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กระบบโทรศัพ ท เ คลื่ อ นที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
สถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใช
เลขหมายเดิมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานภาพของแตละบุค คลอาจสงผลตอการใช
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไมเหมือนกัน เชน สถานภาพโสดอาจไมมีความจําเปนเปนตองติดตอ
ผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่มากเทากับผูที่สมรสแลว ซึ่งสอดคลองกับบุญเยี่ยม บุญมี (2550) ที่
ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูใ หบริการโทรศั พทเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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ผลการวิจัยพบวาสถานภาพมี ผลตอการเลือกผูใหบริ การโทรศั พทเคลื่ อนที่ รวมทั้งยังสอดคลอง
กับปญชลี ปูรณะปุระ (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกระบบ
โทรศัพ ท เคลื่ อ นที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยผลการวิจั ยพบวา สถานภาพมีผ ลตอ การ
ตัดสินใจเลือกระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลข
หมายเดิ มแตกต างกั น โดยทั้งนี้ผูทีมีร ะดับรายไดที่นอยกวาจะมีขอจํากัด ทางดานการเงิน ที่
มากกวาทําใหการตัดสินใจจะนอยกวาผูที่มีรายไดที่สูงกวาและมีทางเลือกในการตัดสินใจที่มา
กกกวา ซึ่งสอดคลองกับกิต ติ คลายมาก (2557) โดยผลการศึกษาพบวารายไดสงผลตอการ
เปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
2. ปจ จัยดานสว นประสมการตลาดไดแก ดานการบริก าร ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานีแตกตางกัน
ดานบริการมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลข
หมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ดานการบริการถือเปน
จุดสําคัญในการทําการตลาด เนื่องจากการบริการที่ดีซึ่งในที่นี้รวมถึงคุณภาพของการใหบริการ
ที่จะตองมีความเปนมาตรฐาน เพราะผูใชบริการจะคํานึงถึงคุณภาพเปนสําคัญซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บุญเยี่ยม บุญมี (2550)โดยผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
กับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานราคามีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเลข
หมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี อยูในระดับสูง ทั้งนี้ราคาของการบริการในแตละละ
ดับราคามีความสําคัญอยางมากตอการตัดสินใจ เนื่องจากราคาคาบริการที่เหมาะสมจะชวยจูงใจ
ในการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับกัลยาณี ภัทรธาดา (2551) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่แบบเติมเงินของประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลเทพกระษัตรี
เขตอําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการวิจัยพบวา บุคคลสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ราคาในการบริการอยูในระดับมาก
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ดานการจัดจําหนายไมมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่โดย
ใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี แตโดยทั่วไปแลวสถานที่ในการใหบริการที่มี
ความสะดวกถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่งไมสอดคลองกับ
กิตติ คลายมาก (2557) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานคุณภาพของสัญญาณ
ปจ จัยด านคุ ณ ภาพการบริ ก าร ป จ จั ยดานสว นประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเปลี่ ย น
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวาดานการจัด
จําหนายมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเปลี่ยนเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
โดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้การสงเสริม
การตลาดในรูปแบบตางๆ มีสวนชวยในการตัดสินใจของบุคคลแตกตางกันไป เนื่องจากการ
สงเสริมการตลาดที่หลากหลายจะชวยในการตัดสินใหผูใชบริการเลือกใชบริการในรูปแบบที่
สนใจและเหมาะสมกั บตนเอง ซึ่ ง สอดคล อ งกับ กิ ต ติ คล า ยมาก (2557) ที่ ไ ด ศึก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานคุณภาพของสัญญาณ ปจจัยดานคุณภาพการบริการ
บทสรุป
ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร อายุ ระดับ การศึก ษา สถานภาพ รายได มีผ ลต อการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานบริการ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจเปลี่ยนเครือขายโดยใชเลขหมายเดิมของผูใชบริการในเขตปทุมธานี
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดโดยไดรับความอนุเคราะหจากผูมีพระคุณ
หลายท า น โดยเฉพาะผศ.ดร.รุ จ ภา แพ งเกษร ซึ่ง ไดส ละเวลาให คํา ปรึก ษาแนะนําแกไ ข
ขอบกพรองตางๆ ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ ที่นี้
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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 โชติคุณากิตติ 2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง
การเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน 6 อัตราสวน ไดแก
อัตราผลตอบแทนตอสว นของผูถือหุน อัต ราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนหนี้สินตอ
สว นของผู ถือหุ น อั ต ราการหมุ น เวี ย นของสินทรัพยร วม อัต ราสว นกําไรสุทธิตอหุน และ
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี กับอัตราเงินปนผลตอบแทน โดยใชขอมูลรายป ตั้งแต
ป พ.ศ.2552 ถึงป พ.ศ. 2556 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน
กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ที่มีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น 17 บริษัทโดย
การวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) ดวยวิธี Pearson Correlation ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ รอยละ 99
จากการศึ กษาพบวา อัต ราสว นหนี้สิน ตอสว นของผูถือหุน มีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 และ
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปน
ผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันรอยละ 99 สวนอัตราสวนที่ไมมี

1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
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ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม และอัตราสวนกําไรสุทธิตอ
หุน ดังนั้นนักลงทุนสามารถนําอัตราสวนทางการเงินที่ศึกษาครั้งนี้ไปใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนโดยเฉพาะในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งควรวิเคราะหปจจัยอื่นๆประกอบการ
ตัดสินใจดวย เพื่อใหการลงทุนเปนไปอยางถูกตอง 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
การลงทุนในปจจุบันนี้มีชองทางการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น เชน การลงทุนในเงิน
ฝากสถาบันการเงิน การลงทุนในกองทุน การลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในสินคาโภคภัณฑ
ในตลาดซื้อขายลวงหนา การลงทุนในทองคํา และในปจจุบันการลงทุนในหลักทรัพยถือเปน
ทางเลือกในการลงทุน ที่สําคัญ อีก วิธีหนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดจ ากจํานวนนัก ลงทุน ที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่
ดึงดูดนั ก ลงทุ น ให เขามาลงทุ นในตลาดหลัก ทรัพย คือ ผลตอบแทนที่คุมคา โดยนักลงทุน
จะตองพิจารณาปจจัยหลายประการดวยกัน เนื่องจากผูลงทุนตองเผชิญกับความเสี่ยงของการ
ลงทุน ซึ่งนักลงทุนก็จะมีทัศนคติที่แตกตางกัน บางคนคาดหวังกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย
สิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุน หรือเงินปนผล เปนตน แตสําหรับนักลงทุนที่ไมกลายอมรับความ
เสี่ยงที่คอนขางสูงจากการลงทุนในระยะสั้นๆ จึงตองคัดเลือกหุนปนผลที่พื้นฐานดี เพื่อเปนการ
ลงทุนระยะยาวมาเปนชองทางในการรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอ และนักลงทุนในกลุมนี้เห็น
วาการที่บริษัทจายเงินปนผลออกมานั้น เปนการลดปริมาณความเสี่ยงจากการลงทุน นอกจากนี้
การจายเงินปนผล ทําใหผูลงทุนไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงินจริงๆ แทนที่จะคาดหวังผลกําไร
จากสวนตางของมูลคาหลักทรัพยในอนาคต ซึ่งมีความไมแนนอนเพียงอยางเดียว
โดยการซื้อขายหลักทรัพยสามารถทําการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(The Stock Exchange of Thailand : SET) การลงทุนในตลาดหุนเปนทางเลือกเพื่อการออมเงิน
ในระยะยาวที่ผูออมสามารถหลีกเลี่ยง หรือปองกันการขาดทุนที่เกิดจากระดับอัตราเงินเฟอได
ซึ่งการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
จะแบงตามกลุมอุตสาหกรรมไดหลายกลุม เชน กลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
กลุ ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภค (CONSUMP) กลุ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น (FINCIAL) กลุ ม สิ น ค า
อุต สาหกรรม (INDUS) กลุ มอสั งหาริม ทรัพ ยและกอสราง (PROPCON) กลุม ทรัพ ยากร
(RESOURC) กลุมบริการ (SERVICE) และกลุมเทคโนโลยี (TECH)
โดยกลุมอุตสาหกรรมที่นาจับตามอง คือ กลุมพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
เปนกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการแสวงหาหรือจัดการทรัพยากรตางๆ เชน การผลิตหรือ
จัดการเชื้อเพลิง และรวมถึงการสํารวจ ขุดเจาะ กลั่น จําหนายพลังงานธรรมชาติ และใหบริการ
สาธารณูปโภคตางๆ ไดแก ไฟฟา ประปา และแกส เปนตน เนื่องจากตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผาน
มา คือ ตั้งแตป 2553 จนถึ ง สิ้นสุดครึ่งปแรกของป 2557 กลุมพลังงานและสาธารณูปโภคมี
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กําไรสุทธิสูงกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิอยางตอเนื่อง
จากป 2553 ถึง ป 2555 ถึงแมใน ป 2556 กําไรสุทธิจะลดลงเพียงเล็กนอย แตยังถือวาอยูใ น
เกณฑที่ดี และในป 2557 เพียงครึ่งปแรกกลุมนี้ยังมีกําไรสุทธิสูงถึง 117,409.84 ลานบาท ซึ่ง
เป นตั วเลขที่คอนขางสูง และคาดวาสิ้น ป 2557 กลุมพลังงานจะมีกําไรสุทธิสูงกวาปกอนๆ
และจากการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมพบวากลุมพลังงานและสาธารณูปโภคเปนกลุมที่มีการจายเงิน
ปน ผลค อ นข า งคงที่ แต กํ า ไรสุ ท ธิ เ พี ยงอยา งเดี ย วไม สามารถบ งบอกได วา การลงทุ น ใน
หลักทรัพยนั้นๆจะใหผลตอบแทนที่ดีแกนักลงทุนเสมอไป เพราะการลงทุนในหลักทรัพยทุก
ตัวยอมมีความเสี่ยง ผูลงทุนจึงตองอาศัยขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อการลงทุน
อยางมีประสิทธิภาพ นักลงทุนจึงตองอาศัยเครื่องมือทางการเงินตางๆเขามาชวยวิเคราะหใน
การตัดสิ นใจเลื อกหุนที่ จะลงทุ น ซึ่งเครื่องมือทางการเงิน ที่ผูลงทุนนิยมใชใ นการวิเคราะห
หลักทรัพย คือ อัตราสวนทางการเงิน
ดั ง นั้ น ผู ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจศึก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราส ว นทางการเงิ น
(Financial Ratios) กับ อั ตราเงิน ปน ผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) ของบริษัทที่จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค เพื่อจะได
ทราบวาอัตราสวนทางการเงินใดมีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทนของกลุมพลังงาน
และสาธารณูปโภค และจะไดนําประโยชนจากผลการศึกษาไปใชประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยไดมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 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 : อั ต ราส ว นหนี้ สิน ต อส ว นของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio : DTE) ไม มี
ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)
H3 : อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(Debt to Equity Ratio : DTE) มีความสัมพันธ
กับอัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio)
สมมติฐาน 4
H0 : อั ต ราการหมุ น เวี ยนของสิน ทรัพยร วม (Total Assets Turnover : TA) ไม มี
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
งานคนควาอิสระนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 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) ของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค โดยมีขอกําหนดดังนี้
1. ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายปโดยจะเก็บขอมูล ในชวง พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2556 (5 ป)
2. กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา กําหนดใหเปนบริษัทในกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีการจายเงินปนผลอยางตอเนื่องและเปน
ทางการ และเปนบริษัทที่มีการสงงบการเงินประจําป (ณ วันที่เก็บขอมูลวันที่ 28 ตุลาคม 2557)
และมีการดําเนิน ธุรกิจอยูในชวงระหวางระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2552-2556 รวมทั้งสิ้น 17
บริษัท
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ าให ท ราบถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว างอั ต ราส ว นทางการเงิน กั บอั ต ราเงิน ป น
ผลตอบแทน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมพลังงานและ
สาธารณูปโภค
2. สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการคาดคะเนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราเงินปน ผลตอบแทน หลังจากการประกาศผลการดําเนินงานของแตละบริษั ทเพื่ อเป น
ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยกลุมพลังงานและสาธารณูปโภคได
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(Return on Equity :ROE)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(Return on Assets :ROA)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
(Debt to Equity Ratio :DTE)

อัตราเงินปนผลตอบแทน
(Dividend Yield Ratio :DIY)

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
(Total Assets Turnover :TA)
อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน
(Earnings Per Share :EPS)
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี
(Price per Book Value Ratio : PBV)

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับเงินปนผลและอัตราเงินปนผลตอบแทน
เงินปนผล เปนสวนหนึ่งของผลกําไรที่นักลงทุนจะไดรับในทันทีแทนที่จะตองรอการ
ลงทุนเพิ่มและการเติบโตในอนาคต เงินปนผลเปนรูปแบบที่เร็วที่สุด ในการนําผลกําไรของ
บริษัทไปสูมือผูถือหุน แทนที่จะมาเสี่ยงรอคอยกับการเติบโตในอนาคต (Janet Lowe, 2011อาง
ถึงใน พรชัย รัตนนนทชัยสุข, 2554 : 74-75)
อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio) คือ อัตราเปรียบเทียบเงินปนผลจายตอ
หุนสามัญเทียบกับราคาตลาดของหุน สามัญเพื่อดูผลตอบแทนวาหากลงทุน ซื้อหุน ณ ระดับ
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ราคาตลาดปจจุบัน จะมีโอกาสไดรับเงินปนผลคิดเปนอัตรารอยละเทาไรของราคาหุน ซึ่งหาก
หุนตัวใดอัตราเงินปนผลตอบแทนสูง อาจไดรับความสนใจจากผูลงทุนมากกวาเนื่องจากให
ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลมากกวา (ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน, 2556 : 184)
ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยและการวิเคราะหหลักทรัพย
การลงทุนในหลักทรัพย ผูลงทุนควรกําหนดวัตถุประสงคในการลงทุน เพื่อจะไดวาง
แผนการลงทุน และเลือกหลัก ทรัพยที่จะลงทุนไดอยางเหมาะสม โดยวัตถุประสงคใ นการ
ลงทุนจะตองนํามาพิจารณาใหสอดคลองกับแนวคิดของผูลงทุน ในเรื่องของการยอมรับความ
เสี่ยงและผลตอบแทน ตลอดจนในเรื่องของช วงเวลาในการลงทุนใหสอดคลองกับแผนการ
ลงทุนของผูลงทุนรายนั้นๆ โดยวัตถุประสงคในการลงทุนที่สําคัญมี 4 ประการ ไดแก รายได
ประจํา การเพิ่มคาของเงินทุน การปกปองเงินทุน และผลตอบแทนรวม (สถาบันพัฒนาความรู
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548 : 31-35)
การวิเคราะหหลักทรัพย เปนกระบวนการเพื่อคนหามูลคาที่แทจริงของหลักทรัพย โดย
อาศัยขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นที่เปดเผยตอสาธารณะ และการวิเคราะหขอมูลดังกลาว
อยางเปนระบบ ทั้งขอมูลในอดีตและการคาดการณขอมูลในอนาคตของหลักทรัพยนั้นเพื่อ
ประเมินมูลคาแทจริงในปจจุบันของหลักทรัพย การวิเคราะหหลักทรัพยมีความสําคัญอยางยิ่ง
ในการตัดสินใจลงทุนเพราะการนํามูลคาที่แทจริงในปจจุบันของหลักทรัพยไปเทียบกับราคา
ตลาดในปจจุบันของหลักทรัพย จะทําใหผูลงทุนตัดสินใจไดวาควรจะซื้อหรือขายหลักทรัพย
นั้น กลาวคือ ถามูลคาที่แทจริงสูงกวาราคาตลาดในปจจุบัน ควรซื้อหลักทรัพย แตถาหากมูลคา
ที่แทจริงต่ํากวาราคาตลาดในปจจุบัน ก็ควรทําการขายหลักทรัพยนั้น
การวิเคราะหหลักทรัพยแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน และ
การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค ซึ่งแตละวิธีก็มีขอดี และขอเสียที่แตกตางกัน ปจจุบันนักลงทุน
จึงนิยมใช 2 วิธีมารวมกันเพื่อใชในการวิเคราะห
1. การวิ เ คราะห ป จ จั ย พื้ น ฐาน เป น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย โ ดยพิ จ ารณาจาก
ปจจัยพื้นฐานที่มีสวนเกี่ยวของและอาจมีผลกระทบตออัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และมูลคา
ของหลักทรัพย โดยสามารถวิเคราะหจากปจจัยดังตอไปนี้
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1.1 การวิ เคราะห เศรษฐกิจ พิจ ารณาภาวะเศรษฐกิจ ในปจ จุบัน และพยากรณ
แนวโนมภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมทั้งนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐ วาจะมีผลกระทบตอธุรกิจที่ออกหลักทรัพยมากนอยเพียงใด
1.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม จะเนนการวิเคราะหวงจรอุตสาหกรรม สภาพการ
แขงขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อที่เปน
ขอมูลในการตัดสินใจลงทุน
1.3 การวิเคราะหบริษัท เนนการวิเคราะห ประเภทของบริษั ทและประเภทของ
หลัก ทรัพย โดยวิเคราะหทั้งเชิ งคุ ณภาพ อันไดแก การวิเคราะหกลยุทธการบริหารงานของ
บริษัท วิเคราะหนโยบายผลิตภัณฑ สวนแบงการตลาดของบริษัท โครงการขยายโรงงานของ
บริษัท เปนตน และการวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก การวิเคราะหจากงบการเงินของธุรกิจทั้งใน
อดีตและปจจุบัน เชน การวิเคราะหโดยใชอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งจะชวยใหเห็นแงมุมใดมุม
หนึง่ ของกิจการ การวิเคราะหงบการเงินสวนใหญเปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการทํา
กําไร หรือความเสี่ยงของบริษัท โดยการประเมินความสามารถในการทํากําไรทําใหผูวิเคราะห
ทราบและประเมินถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในอดีต และชวยคาดการณความสามารถใน
การทํากําไรในอนาคต ในขณะทีก่ ารประเมินความเสี่ยงจะเกี่ยวของกับความสําเร็จของบริษัท
ในการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ รวมทั้งโอกาสที่บริษัทจะสามารถดําเนินการตอไปได
ในอนาคต
2. การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค เปนการวิเคราะหการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย
ในอดีต โดยใชหลัก สถิติ เพื่อคาดการณราคาที่นาจะเปนในอนาคต โดยเชื่อวาราคาปจจุบัน
สะทอนขาวสารในดานตางๆ ทั้งหมดแลว การเคลื่อนไหวของราคามีลักษณะเปนแนวโนม และ
มีการเคลื่อนไหวของราคาที่คลายคลึงกับในอดีต (ศูน ยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ,
2556 : 239-243,316)
ธัญญา เจริญภักดี (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายเงิน
ปนผลกับอัต ราสวนทางการเงินของบริษัทประเภทธุร กิจ โรงแรม ที่จดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลอดีตระหวางป 2549 ถึง 2552 ของบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม ในกลุมอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการจํานวน
9 บริษัท ใชขอมูลอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล อัตรากําไร
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สุทธิ อัตราสว นผลตอบแทนตอสว นของผูถือหุน อัต ราผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตรา
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
จากผลการศึกษาพบวา มีเพียงอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน เทานั้น ที่มีความสัมพันธในทางตรง
ขาม กับอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต
วิสา รัตตประดิษฐ (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายปน
ผลกับ อั ต ราส ว นทางการเงิ น ของบริษั ทจดทะเบี ยนในหมวดธุร กิจ สื่อ และสิ่ งพิ มพ ต ลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชขอมูลอัตราสวนทางการเงินในชวงป 2548 ถึง 2551 ไดแก
อัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนแสดง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน และอัตราสวนราคาปด
ตอมูลคาหุนทางบัญชี ของบริษัทที่จดทะเบียนในหมวดธุรกิจสื่อ และสิ่งพิมพ ที่มีการจายเงิน
ปนผลอยางตอเนื่องจํานวน 14 บริษัท โดยใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต จากการศึกษาพบวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีเทานั้นที่มี
ความสัมพันธในทางตรงขาม กับอัตราผลตอบแทนการจายปนผล (Dividend Yield)
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน
ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ในกลุ ม พลั ง งานและ
สาธารณูปโภค ซึ่งคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีการจายเงินปนผลตอเนื่องในป พ.ศ. 2552 - 2556
โดยจายเงินปนผลเปนตัวเงินเทานั้น ซึ่งบริษัทที่เขาเกณฑและนํามาใชในการศึกษามีจํานวน 17
บริษัท จากทั้งหมด 31 บริ ษัท โดยวิเคราะหขอมูลเบื้องตน เพื่อสรุปลักษณะของขอมูลกลุม
ตัวอยางที่นํามาวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธระหวาง
อัตราสวนทางการเงิน 6 อัตราสวน กับอัตราเงินปนผลตอบแทน โดยหาความสัมพันธภาพรวม
ทั้งกลุมอุ ต สาหกรรม โดยใช สถิ ติ คือ สหสัมพัน ธอยางงาย (Simple Correlation) ดว ยวิธี
Pearson Correlation ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01
4. ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statistic )
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จากการประมวลผลพบวาจํานวนขอมูลที่นํามาวิเคราะหในแตละตัว แปรมีจํ านวน 85
ขอมูล (จํานวน 17 บริษัท บริษัทละ 5 ป) โดยตัวแปรแตละตัวจะมีคาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางการแสดงคาสถิติเชิงพรรณนา
จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย

ค า ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน

DIY

85

.83

19.95

4.4359

2.32171

ROE

85

-7.16

45.20

16.1086

8.48789

ROA

85

.23

41.72

12.4532

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 85

(listwise)
สามารถอธิบายคาตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ไดดังตอไปนี้
ตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน (Dividend Yield Ratio : DIY) มีคาเฉลี่ยรอย
ละ 4.4359 คาต่ําสุดรอยละ 0.83 คาสูงสุด รอยละ 19.95 ค าสว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานร อยละ
2.32171
ตัวแปรอิสระ 6 ตัว คือ
1. อัตราผลตอบแทนตอสว นของผูถือหุน (Return on Equity : ROE)มีคาเฉลี่ยรอยละ
16.1086 คาต่ําสุดรอยละ -7.16 คาสูงสุดรอยละ 45.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรอยละ
8.48789
2. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย(Return on Assets : ROA) มีคาเฉลี่ยรอยละ 12.4532
คาต่ําสุดรอยละ 0.23 คาสูงสุดรอยละ 41.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรอยละ 7.14040
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3. อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน(Debt to Equity Ratio : DTE) มีคาเฉลี่ยรอยละ
1.2016 คาต่ําสุด รอยละ 0.20 คาสูงสุดรอยละ 2.93 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรอยละ
0.57484
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม(Total Asset Turnover : TA) มีคาเฉลี่ยรอยละ
1.1932 ค าต่ํ าสุ ดร อยละ 0.19 คาสู งสุดรอยละ 3.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรอยละ
0.92185
5. อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน(Earnings Per Share : EPS) มีคาเฉลี่ยรอยละ 7.8553 คา
ต่ําสุดรอยละ -0.49 คาสูงสุดรอยละ 91.00 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรอยละ 15.40347
6. อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (Price per Book Value Ratio : PBV) มี
คาเฉลี่ยรอยละ 1.8845 ค าต่ํ าสุ ดร อยละ 0.70 คาสูงสุด รอยละ 4.13 และคาสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานรอยละ 0.82722
ผลการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlations Analysis)
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะหสหสัมพันธ
DIY
1

ROE ROA DTE
DIY Pearson Correlation
-.120 -.046 .215*
Sig. (2-tailed)
.275 .676 .049
N
85
85
85
85
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TA EPS PBV
-.050 -.185 .330**
.647 .090 .002
85
85
85

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
จากตารางที่ 2 แสดงคาความสัมพันธทีละคูจากทั้งกลุมอุตสาหกรรมกลุมพลังงานและ
สาธารณูปโภค ระหวางตัวแปรตาม คือ อัตราเงินปนผลตอบแทน(DIY) กับ ตัวแปรอิสระ 6 ตัว
คือ อัต ราผลตอบแทนตอส ว นของผูถือหุน (ROE), อัต ราผลตอบแทนตอสินทรัพย( ROA),
อัต ราสวนหนี้สิน ตอสวนของผูถือหุน (DTE), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยร วม(TA),
อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน(EPS) และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี(PBV) สรุปผล
จากการวิเคราะหไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1
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ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราผลตอบแทนต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น กั บ อั ต ราเงิ น ป น
ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 และ
คา Sig 2 tailed พบวามีคาเทากับ 0.275 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01
ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และ ปฏิเสธ H1 สรุปไดวา อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE)
ไมมีความสัมพันธ กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY)
สมมติฐานที่ 2
คาสหสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย กับ อัตราเงินปนผลตอบแทน จาก
การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 และคา Sig 2 tailed
พบวามีคาเทากับ 0.676 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับ H0
และ ปฏิเสธ H2 สรุปไดวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ไมมีความสัมพันธ กับ อัตรา
เงินปนผลตอบแทน (DIY)
สมมติฐานที่ 3
ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น กั บ อั ต ราเงิ น ป น
ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และคา Sig 2
tailed พบวามีคาเทากับ 0.049 ซึ่งมีคานอยกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H3 สรุปไดวา อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE) มีความสัมพันธกับอัตรา
เงินปนผลตอบแทน (DIY) และมีคาสัมประสิ ทธิ์สหสั มพั น ธ (r) เปน ลบ อยูที่ร ะดับ 0.215
แสดงวา ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน มีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4
ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราการหมุ น เวี ย นของสิ น ทรั พ ย ร วม กั บ อั ต ราเงิ น ป น
ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 และ
คา Sig 2 tailed พบวามี คาเท ากับ 0.647 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 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
ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 และคา Sig 2 tailed พบวา
มีคาเทากับ 0.090 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 และ
ปฏิเสธ H5 สรุปไดวา อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ไมมีความสัมพันธ กับ อัตราเงินปน
ผลตอบแทน (DIY)
สมมติฐานที่ 6
ค า สหสั ม พั น ธ ร ะหว า งอั ต ราส ว นราคาป ด ต อ มูล ค าหุ น ทางบัญ ชี กั บ อั ต ราเงิน ป น
ผลตอบแทน จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และคา Sig 2
tailed พบวามีคาเทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และ
ยอมรับ H6 สรุปไดวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (PBV) มีความสัมพันธกับอัตรา
เงินปนผลตอบแทน (DIY) และมีคาสัมประสิ ทธิ์สหสั มพั น ธ (r) เปน ลบ อยูที่ร ะดับ 0.330
แสดงว า ณ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ร อ ยละ 99 อั ต ราส ว นราคาป ด ต อ มู ล ค าหุ น ทางบั ญ ชี มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน
ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ในกลุ ม พลั ง งานและ
สาธารณูปโภคโดยผูศึกษาไดนําตัวแปรอิสระ ไดแก อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
(ROE), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA), อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE),
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA), อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) และอัตราสวน
ราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี (PBV) เปนตัวแปรอิสระที่ใชอธิบายตัวแปรตาม คือ อัตราเงิน
ปนผลตอบแทน สามารถสรุปผลไดดังนี้
จากการวิเคราะหทั้งกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค พบวา อัตราสวนทาง
การเงิน ที่มีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมัน
รอยละ 95 และเปนไปตามสมมติฐาน คือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE) และ
อัตราสวนทางการเงิน ที่มีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับ
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ความเชื่อมันรอยละ 99 และเปนไปตามสมมติฐาน คือ อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี
(PBV) และอั ตราส วนทางการเงิน ที่ไมมีค วามสัมพันธกับอัต ราเงินปนผลตอบแทน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐาน คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE), อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพย (ROA), อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน
(EPS)
อภิปรายผล
จากการศึกษาความสัมพันธ ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราเงินปนผลตอบแทน
ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ในกลุ ม พลั ง งานและ
สาธารณูปโภค ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และ รอยละ 99 พบวา มีอัตราสวนทางการเงิน
เพียง 2 อัตราสวนที่มีความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ดังนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DTE) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 และเปนไป
ตามสมมติ ฐาน ซึ่งอั ตราสว นหนี้ สิน ตอสว นของผูถือหุน เปนอัตราสว นที่แสดงโครงสราง
เงิน ทุน ของกิ จ การว า สิ น ทรั พย ข องกิจ การมาจากการกู ยืม หรื อมาจากทุ น ของกิจ การ ถ า
อัตราสวนนี้สูงแสดงวาหนี้สินของกิจการมีมากทําใหกิจการมีภาระผูกพันที่ตองชําระดอกเบี้ย
ใหแกเจาหนี้ ไมวากิจการนั้นจะกําไรหรือขาดทุน ซึ่งอัตราสวนนี้ยิ่งมีคาสูงมากเพียงใด ก็อาจ
สงผลใหกิจการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนต่ําหรืออาจไมจายเงินปนผลเลยก็ได และจะสงผล
ใหเ ปอร เซ็ น ต ข องอั ต ราส ว นเงิ น ป น ผลตอบแทนที่ผู ลงทุ น จะได รับต่ํ าลงไปดว ย แต หาก
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือของกิจการมีคาต่ํา จะแสดงใหเห็นวากิจการมีหนี้สินนอย
และผูลงทุ น มี โ อกาสไดรั บเงิ นป น ผลสูง และจะสงผลใหเปอรเซ็นตข องอัต ราสวนเงิน ปน
ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับมีคาสูงตามไปดวย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงสามารถบอกใหทราบวา
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราสวนเงิน
ปนตอบแทนเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ ธัญญา เจริญภักดี (2553) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัท
ประเภทธุรกิ จโรงแรม ที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใชวิธีการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวา มีเพียงอัตราสวนหนี้สินตอผูถือ
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หุนเทานั้น ที่มีความสัมพันธในทางตรงขาม กับอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต
อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชี(PBV) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
อัตราเงินปนผลตอบแทน (DIY) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมันรอยละ 99 และเปนไป
ตามสมมติฐาน หมายความวา ถาอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนตามบัญชีปรับตัวเพิ่มขึ้น จะ
สงผลใหอัตราเงินปนผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับตัวลดลง และถาอัตราสวนราคาปดตอ
มูลคาหุนตามบัญชีปรับตัวลดลง จะสงผลใหอัตราเงินปนผลตอบแทนของหลักทรัพยปรับตัว
เพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งอัตราสวนราคาปดตอมูลคาตามบัญชีจะบอกใหทราบวาราคาหุน ณ ขณะนั้น
สูงเปนกี่เทาของมูลคาตามบัญชี โดยปกติหุนทั่วไปไมควรมีราคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี ดังนั้น
หากอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทางบัญชีของหุนมีคาต่ํามากๆ จะชี้วาการดําเนินงานของ
ธุรกิจอาจมีปญหา หรือความสามารถในการทํากําไรและการเติบโตของบริษัทมีแนวโนมที่ไมดี
ซึ่งอาจสงผลใหนักลงทุนไมกลาที่จะเสี่ยงลงทุนในหุนดังกลาว ดังนั้นการที่บริษัทจะดึงดูดให
นัก ลงทุ น มาลงทุน ได นั้ น บริ ษั ทอาจตองจายปน ผลที่คอนขางสูง ซึ่งจะทําใหอัต ราเงิน ปน
ผลตอบแทนของสินทรัพยนั้นมีคาสูงตามไปดวย ซึ่งสรุปไดวา อัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุน
ตามบัญชีจะเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
ในอดีตของ วิสา รัตตประดิษฐ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทน
การจายปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจสื่อ และสิ่งพิมพ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ พบวา อัตราสวน
ราคาป ด ต อมู ลค าหุ น ทางบั ญชี (PBV) เทานั้น ที่มีค วามสัมพัน ธใ นทางตรงขาม กับอัต รา
ผลตอบแทนการจายปนผล (Dividend Yield) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอรเซ็นต
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE), อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA),
อัต ราการหมุ น เวี ยนของสิ น ทรั พ ย ร วม (TA) และอั ต ราสว นกําไรสุ ทธิต อหุน (EPS) ไม มี
ความสัมพันธกับอัตราเงินปนผลตอบแทน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ ธัญญา เจริญ
ภัก ดี (2553) ที่ศึ ก ษาเรื่ อง ความสั มพัน ธร ะหว างอัต ราผลตอบแทนการจายเงิน ป น ผลกั บ
อัตราสวนทางการเงินของบริษัทประเภทธุรกิจโรงแรม ที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 พบวา
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) ไมมี
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ความสัมพันธ กับอัตราผลตอบแทนการจายเงินปนผล(Dividend Yield) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่
95 เปอรเซ็นต และยังสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตของ วิสา รัตตประดิษฐ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนการจายปนผลกับอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในหมวดธุรกิจสื่อ และสิ่งพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห
ความถดถอยเชิ ง พหุ พบว า อั ต ราผลตอบแทนต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น (ROE) และอั ต รา
ผลตอบแทนตอสิน ทรัพย (ROA) ไมมีความสัมพัน ธ กับอัต ราผลตอบแทนการจ ายปน ผล
(Dividend Yield Ratio) ที่ ร ะดั บความเชื่อมั่น ที่ 95 เปอรเ ซ็น ต แตใ นสว นของอั ต ราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA) และอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน (EPS) ยังไมพบวามีงานวิจัย
ใดที่ทําการศึก ษาเรื่องเดียวกันโดยใชอัตราสวน 2 ตัวนี้ จึงเปนการพิสูจนไดวา นักลงทุนไม
สามารถใชอัตราสวนทั้ง 4 อัตราสวนที่กลาวมา มาเปนตัววิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
เงินปนผลตอบแทนได
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินปนผลตอบแทนของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
มากที่สุด คือ อัตราสวนหนี้สินตอสว นของผูถือหุน และอัตราสวนราคาปดตอมูลคาหุนทาง
บัญชี ซึ่ งนั ก ลงทุ นสามารถที่ จ ะนํ าอัต ราสว นดังกลาวนี้ มาพิจ ารณาคาดการณอัต ราเงิน ปน
ผลตอบแทนของแต ละบริ ษั ทในกลุม พลัง งานและสาธารณูป โภคที่จ ดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได วาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามกัน
2. การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินปนผลตอบแทนของกลุมพลังงานและสาธารณูปโภค มีผล
มาจากป จจัยหลายๆด าน เช น ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ภาวะอุตสาหกรรม ผล
ประกอบการของบริษัท นโยบายของบริษัท นโยบายของรัฐบาล หรืออาจรวมถึงภัยธรรมชาติ
ตางๆที่สงผลกระทบตอกลุมอุตสาหกรรม ฯลฯ ดังนั้น นักลงทุนควรวิเคราะหขอมูลหลายๆ
ดาน ประกอบการพิ จารณาตั ด สิ นใจลงทุน ในหลัก ทรัพยก ลุมพลังงานและสาธารณูปโภค
เพื่อใหการลงทุนเปนไปอยางถูกตอง 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 มีสุขสบาย 3 ดร. ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 4
---------------------------------------------------------------2

3

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ตางๆ ไดแก P/E P/BV DY NPM ROA และ ROE กับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ผานการคัดเลือก 50 อันดับแรก
และยังคงอยูในกลุม SET50 Index ติด ตอกันอยางตอเนื่องตลอด 3 ประหวางเดือนมกราคม
2554 ถึงธันวาคม 2556 รวม 38 ตัวอยาง ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะหเปนรายรายไตรมาสจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม 12 ไตรมาส
ผลการศึ ก ษา พบว า หลั ก ทรั พย BJC มีอั ต ราผลตอบแทนสูง ที่สุด โดยมี คาเฉลี่ย ที่
34.865% TMB มีอัตราสวน P/E สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 33.665 เทา BEC มีอัตราสวน P/BV
สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 14.498 เทา DTAC มีอัตราสวน DY สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 10.850%
SCB มีอัตราสวน NPM สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 36.298% BEC มีอัตราสวน ROA สูงที่สุดโดย
มีคาเฉลี่ยที่ 58.276% และ ADVANC มีอัตราสวน ROE สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 71.306%
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อัตราสวนทางการเงินสําคัญ 3 ตัว ไดแก P/E P/BV
และ NPM มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50
รายไตรมาสในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทยอยา งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.01
โดยเฉพาะอยางยิ่ง P/E ที่สามารถใชการพยากรณถึงอัตราผลตอบแทนของหลั กทรัพยกลุ ม
SET50 ที่ จ ะลงทุ น ได แ ม น ยํ า มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก P/E มี ค วามสั มพั น ธ เ ชิง บวกกับ อั ต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยมากที่สุดถึง 27 หลักทรัพย ในทางตรงกันขาม DY ROA และ
ROE กลับมีความสัมพันธเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50
รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
3

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
4
อาจารยที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
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เมื่อศึกษาความสัมพันธของหลักทรัพยกลุม SET50 โดยรวมกลับไมพบความสัมพันธของทุก
อัตราสวนทางการเงินที่มีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตร
มาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
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ในปจจุบันทางเลือกในการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ โดยหนึ่งทางเลือกคือการลงทุน
ในตลาดหลั ก ทรั พย แห งประเทศไทย ซึ่งสิ่ง ที่ผูลงทุน ตองการจากการลงทุน คือการไดรั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพย
(Capital Gain) หรือเงินปนผล (Dividend) เปนตน ซึ่งผลตอบแทนจาการลงทุนที่ผูลงทุนไดรับ
จะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาพเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของ
รัฐบาล ความผันผวนของราคาน้ํามั นในตลาดโลก และฐานะการเงินและผลดําเนินงานของ
บริษัท โดยงานวิจัยของกิตติคุณ แกวมนู (2557) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง
ทางบัญ ชี ใ นงบการเงิน ต ออั ต ราผลตอบแทนของหุน : กรณีบริษัทในตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทย พบวา งบการเงินที่มีการเปลี่ย นแปลงทางบัญชีสงผลต ออัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย โดยเปนไดทั้งในดานบวกและดานลบขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีดังกลาว
วาสงผลกระทบอยางไรตอมูลคาของบริษัท
ผลตอบแทนจากสวนตางของราคาหลักทรัพยเปนหนึ่งในผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ผูลงทุนคาดหวัง ซึ่งเกิดจากการนําราคาหุนที่ขายไดหักดวยราคาหุนที่ซื้อมา ซึ่งโดยธรรมชาติ
ของผูลงทุนนั้นตองการผลตอบแทนที่สูงที่สุด ดังนั้น การที่จะทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพยจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ผูลงทุนจึงควรใชเครื่องมือในการวิเคราะหที่สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก การวิ เคราะหปจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) และการ
วิเคราะหปจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) สําหรับการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานนั้นจะใช
ขอมูลภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และขอมูลภายใน ไดแก ขอมูลผลการดําเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งเปนอัตราสวนทางการเงินที่นักลงทุนนิยมใชในการพิจารณาเลือกหลักทรัพยทจี่ ะ
ลงทุน ดังเชนงานวิจัยของแกวมณี อุทิรัมย (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง
การเงินกับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กรณี ศึก ษากลุ มอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี พบวา อัต ราสว นทางการเงิน สว นใหญ มี
ความสัมพันธกับผลตอบแทนที่คาดหมายของหลักทรัพย ซึ่งสามารถใชอัตราสวนทางการเงิน
มาเปนเกณฑในการพิจารณาตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยได โดยอัตราสวนทางการเงิน
ดังกลาว ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E) อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตาม
บัญชี (P/BV) อั ตราผลตอบแทนจากเงิ นปน ผล (DY ratio) อัต รากําไรสุทธิ (NPM) อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) ซึ่งมี
ความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ไดแสดงใหเห็นวาการพิจารณา
ปจจัยพื้นฐานของหลักทรัพยเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย และจาก
การศึก ษาหลักทรัพยใ นกลุมธนาคารที่จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยพบวาอัตราสวนทาง
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การเงินมีความสัมพันธโดยตรงตอราคาของหลักทรัพยเชนกัน ดังนั้นหากผูลงทุนมีความรอบรู
และทํา การศึ ก ษาข อมู ลอั ต ราส ว นทางการเงิน ของหลัก ทรัพยเ ปน อยา งดีจ ะทําให ผูลงทุ น
สามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีระดับอัตราผลตอบแทนสอดคลองกับความตองการของผู
ลงทุนภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในแตละชวงเวลา อยางไรก็ตามงานวิจัยในอดีตเปน
การศึกษาเพียงบางกลุมอุตสาหกรรมเทานั้น ซึ่งในตลาดหลักทรัพยมีหลักทรัพยใหเลือกรวมกัน
ทั้งสิ้น 8 กลุมอุตสาหกรรมแยกยอยเปน 29 หมวดธุรกิจ ผูลงทุนสามารถเลือกลงทุนไดตาม
ความสนใจในแตละบุคคล แตหลักทรัพยในกลุม SET50 เปนหลักทรัพยที่ไดรับความนิยมจาก
ผูลงทุนเปนจํานวนมาก มีปริมาณการซื้อขายหนาแนนในแตละวัน และการจะเขาไปอยูในกลุม
นี้ไดตองผานการพิจารณาตามเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยกําหนดไวกอน จึงทําใหนักลงทุนเกิด
ความมั่นใจไดวาหากลงทุนในหลักทรัพยกลุมนี้วาจะไดรับผลตอบแทนเปนที่พึงพอใจ
ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจเลื อ กศึ ก ษาความสั ม พั น ธ อั ต ราส ว นทางการเงิ น กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจาก
อัตราสวนทางการเงิน 6 ตัวแยกเปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมอัตราสวนมูลคาทางการตลาด
ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน และ
อัต ราเงิ น ป น ผลต อ ราคาตลาด และกลุ ม อั ต ราส ว นความสามารถในการทํ า กํ า ไร ได แ ก
อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือ
หุน โดยคาดหวังวาผลการศึกษาจะเปนประโยชนโดยตรงตอนักลงทุนในการใชประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจลงทุนและอางอิงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน
และอัต ราผลตอบแทนในหลั ก ทรั พ ยก ลุม อื่น สํ าหรับ หลั ก ทรัพ ยใ นตลาดหลัก ทรั พย แห ง
ประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิเคราะหที่
ประยุกตใชประกอบการวิเคราะหขอมูลและแนะนําผูลงทุนตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว างอัต ราสว นทางการเงิ น แบบรายตัว และอั ต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุ น หลั ก ทรัพย ก ลุ ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลั ก ทรั พย แห ง
ประเทศไทย
2. เพื่อศึ ก ษาความสั มพั นธร ะหวางอัต ราสวนทางการเงิน แบบโดยรวมและอั ต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุ น หลั ก ทรัพย ก ลุ ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลั ก ทรั พย แห ง
ประเทศไทย
สมมติฐานของการวิจัย
1. อัตราสวนทางการเงินแบบรายตัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจาก
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การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. อัตราสวนทางการเงินแบบโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ าให ได ข อมู ลเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับอัต ราสว นทางการเงิน ที่สําคัญ และมีค วาม
เกี่ยวของโดยตรงกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยประเทศ
ไทยเพื่อเปนประโยชนตอนักลงทุนในการใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ทําใหไดผลการศึกษาทิศทางและระดับความสัมพันธของอัตราสวนทางการเงิน
สําคัญที่มีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่ อเป น ประโยชน ต อนัก ลงทุน ในการใชวิเคราะหขอมูลทางการเงิน และวาง
แผนการลงทุนใหไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไดผลตอบแทนที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
นําไปใชอางอิงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและอัตราผลตอบแทน
ในหลัก ทรั พ ย ก ลุ ม อื่ น ต อไป ซึ่ งจะเป น ประโยชน อย า งยิ่ ง ตอ นั ก วิ เ คราะห ที่ ประยุก ต ใ ช
ประกอบการวิเคราะหขอมูลและแนะนําผูลงทุน ตลอดจนผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อส งเสริ มภาพลัก ษณที่ดี ข องอั ต ราส ว นทางการเงิน ในการใชเป น
เครื่องมือวิเคราะหผลตอบแทนของหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ อันจะชวยดึงดูดกลุมนักลงทุน
ใหมาลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทมากขึ้นตอไป
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กรอบแนวความคิด
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน
(P/E)

(+)

อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทาง
บัญชีตอหุน (P/BV)

(+)

อัตราเงินปนผลตอราคาตลาด (DY)

(+)

อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM)

(+)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
(ROA)

(+)

อั ต ราผลตอบแทนจาก
การลงทุ น หลั ก ทรั พ ย
กลุ ม SET50 ในตลาด
หลัก ทรัพยแ หงประเทศ
ไทย

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน
(+)
(+)
(ROE)
แนวคิด
แนวคิดในการศึกษาความสัมพันธอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน หลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลั กทรั พยแห งประเทศไทยครอบคลุมเนื้อหาสําคั ญ
ตางๆ ไดแก
สํานักงานบัญชีชัวรแทคแอคเคานติ้ง (2554) ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถแบง
ออกไดเปน 4 รูปแบบ ไดแก รายไดตามปกติ เชน ดอกเบี้ยหรือเงินปนผลสําหรับการลงทุนใน
พันธบัตรหรือหุนตางๆ กําไรจากการซื้อขายหุนในกรณีที่ขายหุนสามัญไดราคาที่สูงกวาราคาที่
ซื้อมา คาเชาในที่ลงทุน ในอสังหาริมทรัพยและนําไปใหผูอื่นเชาไดรายไดเปน คาเชา และ
ผลตอบแทนอื่นๆ เชน สิทธิการออกเสียงเลือกคณะกรรมการของบริษัท โอกาสไดรับเลือกเปน
ผูบริหารในการกําหนดนโยบายของบริษัท และสิทธิในการซื้อขายหุนใหมไดในราคาพิเศษใน
กรณีลงทุนในหุนสามัญ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2554) ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดที่ทําหนาที่
เชื่อมโยงระหวางผูมีเงินออมกับผูที่ตองการเงิน ซึ่ งเปลี่ยนเงิ นออมไปเป นการลงทุ น ทั้งใน
ระบบของการใหสินเชื่อและการพัฒนาหลักทรัพยหลัก นอกจากนี้ยังทําหนาที่ในการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราดวย จึงอาจกลาวไดวาตลาดการเงิน หมายถึงตลาดที่อํานวยความ
สะดวกในการโอนหรือเปลี่ยนมือของสินทรัพยทางการเงินจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
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สุ ม าลี อุ ณ หะนั น ทน (2549) ในการประเมิน มู ล ค า หุ น สามั ญ ในรู ป ของอั ต รา
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
สูตรทั่วไปในการคํานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยจากตนทุนของหุนสามัญโดยรวม
ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลเขาไปดวย ดังนี้
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i (Ri)
Ri
=
[((Pit – Pit-1)/ Pit-1 + (Dit/Pit-1)] *100
ตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย (2557) ไดจัด ทําดัชนีร าคา SET50 Index และ
SET100 Index ซึ่งตางเปน Composite Index และมีคาดัชนีเริ่มตน 1,000 จุดเพื่อใชเปนดัชนี
ราคาหุนสําหรับแสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุนสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มีมูลคา
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง โดยมีสภาพคลองในการซื้อขายสูงและสม่ําเสมอ
และมีสัด ส ว นผู ถือ หุ น รายย อยผ านเกณฑที่กํ าหนดการปรับรายการหลัก ทรัพ ย ซึ่งมีก าร
กําหนดใหพิจารณาปรับรายการหลักทรัพยที่ใชในการคํานวณ SET50 Index และ SET100
Index ทุก 6 เดือนเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ
ภาวะการณในตลาดหลักทรัพย ไดแก บริษัทจดทะเบียนเขาใหมหรือการเพิ่มทุนของบริษัทจด
ทะเบียนซึ่งอาจสงผลใหหุนสามัญบางตัวที่ไมไดถูกคัดเลือกมากอนมีคุณสมบัติครบถวนขึ้น
และสามารถนํามาใชในการคํานวณ SET50 Index และ SET100 Index ได
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2557) การวิเคราะหขอมูลบริษัทเปนขั้นสุดทายของ
การวิเคราะหปจจัยพื้นฐานที่มีจุดมุงหมายเพื่อใชคัดเลือกบริษัทที่มีความเหมาะสมตอการลงทุน
โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative
Approach) ซึ่งเปนขอมูลที่ใชเพื่อการประเมินระดับความสามารถของบริษัทในดานตางๆ โดย
ไมใช ขอมูลที่เปน ตัวเลข แตเปนขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบริษัท ลักษณะการ
ดําเนินงานของบริษัท แผนงานที่บริษัทคาดวาจะดําเนินการในอนาคต การเชื่อมโยงผลกระทบ
ของภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่มีตอธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลบริษัทในเชิงคุณภาพจึงมี
ความสําคัญอยางมากที่จะชวยใหผูลงทุนสามารถคาดการณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ
ปจจัยทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีตอบริษัทได ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใชในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพไดแก BCG Matrix และ SWOT Analysis และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Approach) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลโดยประเมินจากตัวเลขที่เชื่อถือไดเพื่อใช
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ในการบงบอกถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในชวงที่ผาน ซึ่งเครื่องมือสําคัญที่นิยมใชและ
ชวยวิเคราะหขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ อัตราสว นทางการเงิน ซึ่งปกติการวิเคราะห
อัต ราส ว นทางการเงิ น จะช ว ยให นั ก ลงทุ น เขา ใจบริ ษัท ในดา นตา งๆ ไดแก สภาพคล อ ง
ความสามารถหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ าเนิน งาน ความสามารถในการทํ า กํา ไร และ
ความสามารถในการก อหนี้ มากขึ้น โดยนักลงทุน มักนิยมใชอัต ราสวนราคาตอกําไรตอหุน
(P/E) และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) รวมถึงอัตราเงินปนผลตอราคา
ตลาด (Dividend Yield Ratio) เนื่องจากการเปนอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดกับราคาของหลักทรัพย
กิ ต ติ พั น ธ คงสวั ส ดิ เ กี ยรติ แ ละคณะ (2557); El-Dalabee (2013); Tsuj (2014);
Swarnalatha and Dhinesh (2014) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือวิเคราะหงบ
การเงิน เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงปริมาณระหวางตัวแปรในงบการเงินตางๆ ที่เปน รายงาน
ทรั พย สิ น หนี้ สิ น ทุ น รายได และค าใชจ า ยต า งๆ และประเมิน ประสิท ธิภ าพของผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งสามารถนําไปชวยในการพิจารณาความสัมพันธเชิง
คุณภาพไดดวย โดยสามารถนําอัตราสวนทางการเงินเปรียบเทียบกับขอมูลของตัวเองในปตางๆ
หรือเปรียบเทียบกับคาอุตสาหกรรมเดียวกันในมวลรวมโดยเฉลี่ย โดยคํานึงถึงขนาดและความ
เหมาะสมตางๆ ดวย และ เปรียบเที ยบกับธุร กิจเดียวกันที่เปน ตนแบบ (Benchmark) ในป
เดียวกัน
Brigham and Ehrhardt (2002: 86) อัตราสวนมูลคาทางการตลาดแสดงถึงราคาหุนตอ
กําไรของบริษั ท กระแสเงิ นสด และมูลคาตามบัญ ชีตอหุน ซึ่งชวยบอกถึงความคิด ของนัก
ลงทุนที่มีตอผลดําเนินการที่ผานมาและตอไปในอนาคตของบริษัท หากอัตราสวนทางการเงิน
ประเภทและกลุมอื่นบงชี้ถึงทิศทางที่ดี อัตราสวนมูลคาทางการตลาดก็มักมีแนวโนมดีตามไป
ดวย โดยราคาหุนคาดวาจะสูงขึ้น
อั ต ราส ว นมู ล ค า ทางการตลาดที่ สํา คั ญ และเกี่ ยวข อ งโดยตรงกั บ ราคาตลาดของ
หลัก ทรัพย ซึ่งสอดคลองกับอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยในการศึก ษาครั้งนี้
ไดแก
อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (Price Earning (P/E) Ratio)
ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน
หนวย: เทา
กําไรตอหุน
อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (Market-to-Book Value (P/BV) Ratio)
ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน
มูลคาทางบัญชีของหุนสามัญตอหุน

หนวย: เทา
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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
สินทรัพยรวมเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Returns on Equity: ROE)
กําไรสุทธิ x 100
หนวย: รอยละ
สวนของผูถือหุน
มลิ ว รรณ ป น ทรายมู ล (2551) ไดศึ ก ษาอั ต ราส ว นทางการเงิ น ที่ส ามารถอธิ บ าย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยใชอัตราสวนทางการเงิน ไดแก อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัต ราส ว นแสดงประสิ ทธิ ภ าพของสิน ทรัพย อัตราสว นแสดงสภาพคลอง อัต ราสว นแสดง
ความสามารถในการชําระหนี้ และอัตราสวนวัดมูลคาตลาด ใชขอมูลหลักทรัพยที่อยูในกลุม
SET50 ระหวางป 2545-2549 และใชวิธีทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธของเพียรสัน ผล
การศึกษา พบวา อัตราสวนมูลคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน อัตราสวนกําไรตอราคาตลาด
อัตราผลตอบแทนตอยอดขาย อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตรากําไรสุทธิตอ
หุนสามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย และเมื่อแยกการทดสอบเปนราย
กลุม อุต สาหกรรมพบว า อั ต ราสว นมูลค าตลาดต อมูล คาทางบั ญชีต อหุน สามารถอธิ บาย
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยไดถึง 4 กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุมเกษตรและอาหาร
กลุมวัตถุดิบและสินคาอุตสาหกรรม กลุมบริการ และกลุมทรัพยากร อัตราสวนกําไรตอราคา
ตลาด สามารถอธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยได 2 กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุม
อสังหาริมทรั พย และก อสร าง และกลุมทรัพยากร สว นอัตราผลตอบแทนตอยอดขาย อัตรา
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตรากําไรสุทธิตอหุนนั้นสามารถอธิบายผลตอบแทน
จากการลงทุนในหลักทรัพยไดเพียงบางกลุมอุตสาหกรรมเทานั้น
ปยะ พั งงา (2552) ได ศึก ษาความสัมพัน ธระหวางอัต ราสวนทางการเงินกับอัต รา
ผลตอบแทนหุน สามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึก ษา
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 3 ประเภท ไดแกอัตราสวนราคาตลาดตอ
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มูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV ratio) อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน (P/E ratio) และอัตรา
การจายเงินปนผลตอหุน (DY ratio) กับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในกลุม Set50 Index ระหวางป 2547 ถึงป 2550 รวม 16 ไตรมาส และใชการ
วิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ทดสอบความสัมพันธระหวางตัว
แปร ผลการศึกษา พบวา อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญทั้ง 3 ประเภทมีความสัมพันธกับอัตรา
ผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระดับที่ต่ํามาก
เสาวรส ตันติวงศกร (2552) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
อัต ราผลตอบแทนหลัก ทรั พย ใ นดั ชนีเซ็ท 50 โดยมีวัถตุประสงคเพื่อศึก ษาความสัมพั น ธ
ระหวางอัตราสวนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกับอัตราสวนทางการเงิน 6 ตัว ประกอบดวย อัตราสวนราคาตลาด
ตอกําไรสุทธิ อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล
อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม และอัต ราสว นกําไรจากการ
ดําเนินงาน ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิรายไตรมาสของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่อยูในกลุม SET50 Index ระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2546 ถึงไตรมาสที่ 4 ของป
2550 และใชการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดสําหรับทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษา พบว า อั ต ราส ว นทางการเงิ น ที่ ทํ า การศึ ก ษาโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ผลตอบแทนหลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยูในระดับ
ต่ํา โดยมี เพี ยงอั ต ราส ว นราคาตลาดตอกําไรสุทธิเทา นั้ น ที่มีค วามสัมพัน ธกับผลตอบแทน
หลักทรัพยในกลุม SET50 Index ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ธาราทิพย สิริจินดา (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
อัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินที่อธิบายฐานะทางการเงินและผลดําเนินงานของ
บริ ษัท ใน 4 มุ มมองๆ ละ 1 อั ต ราสว น ได แก ด า นความสามารถในการทํา กํ าไร ด า น
ประสิทธิภ าพในการใชสิน ทรัพย ดานสภาพคลองทางการเงิน และดานมูลคาทางตลาด กับ
อัต ราผลตอบจากการลงทุน ในหลัก ทรัพย และใชขอมูลอัต ราสว นทางการเงิน และอัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุ นในหลั ก ทรัพยข องบริษัทที่จ ดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทยโดยไมรวมบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมการเงินและบริษัทที่อยูระหวางฟนฟูการ
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
เปลี่ย นแปลงผลตอบแทนจากหลั ก ทรัพ ย กรณีศึก ษา กลุม ธนาคารพาณิช ยข นาดใหญใ น
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของกลุมธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญในประเทศไทย ซึ่งมีสวนแบงตลาดของกลุมโดยรวมที่คิดจากสินทรัพยสุทธิสูงถึง
รอยละ 62.73 ของตลาดทั้งหมด และเลือกศึกษา 5 ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิก รไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย โดยเลือก
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 5 ดาน ไดแก อัตราสวนกระแสเงินสด อัตราสวนแสดงสภาพ
คลอง อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการ
ทํากําไร และอัตราสวนการสรางหนี้ แบบรายไตรมาสระหวางันที่ 31 มีนาคม 2547 ถึงวันที 30
มิถุนายน 2552 เพื่อศึกษาความสัมพันธกับอัตราเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยและใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการคาดการณเกี่ยวกับอัตราสวน
ทางการเงินที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย ซึ่งเปนประโยชนตอการวาง
แผนการลงทุ น ตั ว แทนของนั ก ลงทุ น และตลาดหลั ก ทรั พย แ หง ประเทศไทยสํา หรับ ใช
วิเคราะหปจจัยพื้นฐานในการลงทุนหลัก ทรัพย ซึ่งใชสถิติไคสแควรของเพียรสันในการ
ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา ทุกอัตราสวนทางการเงินที่ทําการศึกษา ไดแก อัตราเงิน
ปนผลตอราคาตลาด (DY Ratio) อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
รวม (ROA) และอั ต ราผลตอบแทนส ว นของผู ถื อ หุ น (ROE) ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การ
เปลี่ย นแปลงของอั ต ราผลตอบแทนของหลัก ทรัพยใ นกลุม ธนาคารพาณิชยข นาดใหญใ น
ประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนไมสามารถนําเอาอัตราสวนตางๆ ดังกลาวมาใชประโยชนเพื่ออางอิง
ในการพยากรณผลตอบแทนที่จะไดรับได
ไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
ผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ
และทิศทางของอัตราสวนทางการเงินที่ใชในการพยากรณผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอัตราสวนทางการเงินที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราการหมุนของสินทรัพย อัตราสว น
ผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยถาวร อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวน
ราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุน และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี ใชขอมูลหลักทรัพย
ในกลุม SET50 ระหวางป 2550 ซึ่งเปนปกอนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและป 2551 ซึ่งเปนปที่
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เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ จํานวน 25 หลักทรัพย และใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson Correlation Coefficient) ทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษา พบวา กอนวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ มีเพียงอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุนที่มี
ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล และในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มีอัตราสวน
ผลตอบแทนตอสินทรัพย อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนราคาตลาด
ตอกําไรสุทธิตอหุนที่มีความสัมพันธกับผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย ทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก
อัตราผลตอบแทนรวม อัตราผลตอบแทนจากการขายหลักทรัพย และอัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปนผล สวนอัตราสวนหนี้สินตอสว นของผูถือหุน มีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย 2 รูปแบบ คือ อัตราผลตอบแทนรวมและอัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปนผล และอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี มีความสัมพันธกับผลตอบแทนในตลาด
หลักทรัพย 2 รูปแบบเชนเดียวกัน แตเปนอัตราผลตอบแทนรวมและอัตราผลตอบแทนจากการ
ขายหลักทรัพย
Kheradyar (2011) ไดศึกษาอัตราสวนทางการเงินในฐานะตัวพยากรณเชิงประจักษของ
ผลตอบแทนจากหลักทรัพย (Financial Ratios as Empirical Predicators of Stock Return) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบบทบาทของอัตราสวนทางการเงินในฐานะตัวพยากรณเชิงประจักษ
ของผลตอบแทนจากหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวยอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล (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
อัต ราผลตอบแทนจากรายได (EY ratio) ซึ่งอัต ราผลตอบแทนจากเงิน ปน ผล (DY ratio)
สามารถใชพยากรณไดดีกวาอัตราผลตอบแทนจากรายได (EY ratio) แตอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปนผล (DY ratio) ไมมีความสัมพันธกับผลตอบแทนจากหลักทรัพย
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณจากขอมูลทุติยภูมิที่มุงศึกษาความสัมพันธ
ระหว างอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญทั้ง 6 ตัว ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน
(P/E) อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) อัต ราเงินปนผลตอราคาตลาด
(DY) อัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) อัต ราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) และอัตรา
ผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) ที่มีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม
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SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสอดคลองกับแนวคิดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (2557) ที่กลาวไววานักลงทุนนิยมใชอัตราสวน P/E P/BV และ Dividend
Yield Ratio ที่มีความสัมพัน ธกันอยางใกลชิดกับราคาของหลักทรัพยในการวิเคราะหเพื่อ
ตัดสินใจลงทุน รวมกับการใชอีก 3 อัตราสวนความสามารถในการทํากําไรที่มีความเหมาะสม
ตอการศึกษาประกอบกัน ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มีความนาเชื่อถือจากการมีสภาพคลองในการซื้อ
ขายสู งและสม่ํ าเสมอและมี สั ด ส ว นผูถือหุ น รายยอยผ านเกณฑที่กํ าหนดการปรับรายการ
หลักทรัพย โดยเลือกศึกษาหุน สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่ผานการคัดเลือก 50
อันดับแรกและยังคงอยูในกลุม SET50 Index ติดตอกันอยางตอเนื่องตลอด 3 ประหวางเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2556 รวม 38 ตัวอยาง ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะหเปนแบบรายไตร
มาสจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยบนเว็บไซต http://www.setsmart.com รวม 12 ไตร
มาส ซึ่ ง สถิ ติ ต า งๆ ที่ ใ ช วิ เคราะห ข อ มู ล ประกอบด ว ย ค า ต่ํ า สุด (Minimum) ค า สู ง สุ ด
(Maximum) ค าเฉลี่ ย (Mean) ค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และการ
วิเคราะหสหสัมพันธพหุของเพียรสัน (Pearson’s Multiple Correlation)
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา
ใน 38 หลักทรัพยกลุม SET50 พบวา หลักทรัพย BJC มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดโดย
มีคาเฉลี่ยที่ 34.865% ตามมาดวย MAKRO มีคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่ 22.943% และ
DTAC มีคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่ 21.619% ตามลําดับ TMB มีอัตราสวน P/E สูงที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 33.665 เทา BEC มีอัตราสวน P/BV สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 14.498 เทา DTAC
มีอัต ราส ว น DY สู งที่ สุด โดยมีค าเฉลี่ยที่ 10.850% SCB มีอัต ราสว น NPM สูงที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยที่ 36.298% BEC มีอัตราสวน ROA สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 58.276% และ ADVANC
มีอัตราสวน ROE สูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยที่ 71.306%
2. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
อัตราสวนทางการเงินสําคัญ 3 ตัวที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุ นหลัก ทรั พย กลุ ม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรตอหุน(P/E) อัตราสวน
ราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) และอัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) อยางไรก็ตาม
เมื่อศึกษาความสัมพันธของหลักทรัพยกลุม SET50 โดยรวมกลับไมพบความสัมพันธของทุก
อัตราสวนทางการเงินที่มีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตร
มาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแบบรายหลักทรัพย
อัตราสวนทางการเงิน
Pearson Correlation
P/E
P/BV
DY
NPM
ADVANC
0.022
-0.408
0.370
-0.229
AOT
-0.215
0.263
-0.595
-0.025
BANPU
0.397
0.382
-0.297
0.352
BAY
0.677
0.418
-0.508
0.314
BBL
0.683
0.512
-0.611
-0.097
BCP
0.252
0.128
0.242
0.447
BEC
0.343
-0.103
-0.123
-0.348
BGH
-0.070
-0.168
-0.117
-0.039
BH
0.500
0.067
-0.187
0.247
BIGC
-0.438
-0.302
0.640
-0.333
BJC
-0.374
-0.370
0.538
0.662
BLA
0.015
0.298
0.275
0.034
BTS
-0.195
0.305
-0.718
-0.290
CPALL
0.011
-0.173
0.295
0.152
CPF
-0.024
0.265
0.066
0.254
CPN
0.110
-0.053
-0.644
0.056
DELTA
0.339
0.306
-0.405
0.092
DTAC
-0.309
-0.302
0.315
0.677
EGCO
0.299
0.161
-0.222
0.188
GLOW
0.000
-0.287
0.403
-0.056
HMPRO
-0.211
-0.011
-0.147
-0.577
IVL
0.159
0.029
-0.058
-0.164
KBANK
0.678
0.349
-0.034
0.128
KTB
0.526
0.320
-0.437
0.031
LH
0.381
0.303
-0.298
-0.135
MAKRO
-0.182
-0.328
0.551
-0.260
MINT
-0.083
0.400
-0.692
0.158
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ROA
-0.496
0.022
0.150
0.286
-0.069
-0.133
-0.387
-0.227
-0.552
-0.521
0.528
0.239
-0.116
0.330
0.211
-0.204
0.364
0.213
0.586
-0.332
0.134
-0.347
-0.770
-0.534
-0.506
-0.602
0.289

21 พฤษภาคม 2558

ROE
-0.472
0.003
0.182
-0.121
-0.446
-0.032
-0.406
-0.282
-0.423
-0.311
-0.353
0.303
-0.110
-0.738
0.191
-0.083
0.367
-0.628
0.483
-0.367
-0.412
-0.337
-0.695
-0.341
-0.506
-0.605
0.260
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PS
0.706
PTT
0.686
RATCH
0.435
ROBINS
-0.494
SCB
0.473
SCC
0.154
SCCC
0.170
TCAP
0.480
TMB
0.217
TOP
0.504
TUF
0.365
เชิงบวก (+)
27
เชิงลบ (-)
11
รวม
38
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.552
0.740
0.291
-0.454
0.341
0.291
0.193
0.660
0.687
0.809
0.236
26
12
38

-0.594
-0.681
-0.016
0.533
-0.428
-0.113
-0.140
-0.587
-0.376
-0.484
-0.072
11
27
38

0.103
0.448
-0.020
0.258
-0.004
0.059
-0.533
-0.395
0.228
0.460
0.102
22
16
38

-0.379
0.152
0.349
-0.400
-0.060
-0.048
-0.146
0.032
-0.136
0.146
0.088
17
21
38
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-0.429
0.153
0.296
-0.683
-0.785
-0.011
-0.348
-0.435
-0.094
0.187
0.122
11
27
38

จากตารางที่ 1 สรุปไดวามีเพียง 3 อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มากกวาครึ่งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ไดแก P/E P/BV และ NPM โดย P/E มี
ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยมากที่สุด 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
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 N = 38 หลักทรัพยๆ ละ 12 ไตรมาส
จากตารางที่ 2 สรุ ป ได ว าทุ ก อัต ราส ว นทางการเงิ น ไม มี ค วามสั มพั น ธ กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนของแตละหลักทรัพยเปนสวนมากอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

78

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

อภิปรายผล
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแบบรายตัว
พบวา อั ตราสว น P/E P/BV และ NPM มีค วามสัมพันธ เชิ งบวกกั บอัต ราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยมากกวาครึ่ง แสดงวาอัตราสวนทั้ง 3 ตัวนี้สูงขึ้นอาจเปนผลมาจากราคาตลาดของหุน
ที่เพิ่มขึ้นที่มีผลบวกตอ P/E และ P/BV และผลกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นที่มีผลบวกตอ NPM ก็จะทํา
ใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 เพิ่มสูงตาม ซึ่งนักลงทุนสามารถนําอัตราสวน
3 ตัวนี้มาใชวิเคราะหและวางแผนการลงทุนใหไดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใช P/E ในการพยากรณถึงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม SET50 ที่จะลงทุน
ไดแมนยํามากกวา P/BV และ NPM เนื่องจากการมีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราผลตอบแทน
ของหลั กทรั พย มากที่สุด ถึง 27 หลักทรัพยและทําให P/E และ P/BV ไดรั บความนิ ยมใช
วิเคราะห หลัก ทรั พยเพื่ อลงทุ น ที่สอดคลองกับแนวคิด ของ Stowe, Robinson, Pinto and
Mcheavey (2002: 183 อางถึงในสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย, 2557: 112) ในทางตรงกันขาม อัตราสวน DY ROA และ ROE กลับมีความสัมพันธเชิง
ลบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กล า วคื อ การเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น ปน ผลและกํา ไรสุ ทธิเ มื่อเปรียบเทีย บกับสั ด สว นของ
สินทรัพยร วมและสว นของเจาของอาจทําใหอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยก ลุม SET50
ลดลงแทนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขามได จึงอาจพิจารณาไดวาอัตราสวน 3
ตัวหลังนี้ไมมีความนาเชื่อถือในการนํามาใชวิเคราะหถึงการลงทุนในหลักทรัพยกลุม SET50
เพื่อใหไดผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาแบบโดยรวมกลับไมพบความสัมพันธของทั้ง 6 อัตราสวน
ที่มีตออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม SET50 รายไตรมาสในตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย ซึ่ ง อาจเป น ผลมาจากสาเหตุ ห ลายประการ ได แ ก ความแตกต า งของ
อุต สาหกรรม SET50 Index รวม 7 กลุม ประกอบด ว ย กลุม อุต สาหกรรมเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเงิน สินคาอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพยและกอสราง ทรัพยากร
บริการ และเทคโนโลยี และความแตกตางของชื่อเสียง ขนาดองคกรหรือธุรกิจ และลักษณะ
การดําเนิ น งานในแต ละบริ ษั ทหรื อหลัก ทรัพย ตลอดจนป ญ หาความสั มพัน ธกัน เองของ
อัต ราส ว นต างๆ ซึ่ ง ส ง ผลทํ า ให ข อ มู ลทางการเงิน อย า งเช น อัต ราส ว นต า งๆ ของแต ล ะ
หลักทรัพยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคอนขางสูงและแตกตางกัน เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาทําการ
วิเคราะหรวมกันแบบโดยรวมจึงทําใหไมพบความสัมพันธระหวางตัวแปรและมีผลการศึกษาที่
แตกตางไปจากการศึกษาแบบรายหลักทรัพย ผูวิจัยจึงตัดสินใจยึดผลการศึกษาความสัมพันธ
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ระหวางอัตราสวนทางการเงินแบบรายตัวและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพยกลุม
SET50 รายไตรมาสในตลาดหลั ก ทรัพยแหงประเทศไทยที่มีค วามนาเชื่อถือเปน หลัก โดย
นํามาใชกําหนดกรอบแนวความคิดปรับปรุงใหมที่ไดจากผลการศึก ษา (Modified Model)
ตอไป ทั้งนี้ ผลการศึกษามีความสอดคลองผลการศึกษาของมลิวรรณ ปนทรายมูล (2551) ที่
ศึก ษาอั ต ราส ว นทางการเงิ น ที่ ส ามารถอธิ บายผลตอบแทนจากการลงทุน ในหลัก ทรั พ ย
กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา อัตราสวนมูลคาตลาด
ตอมูลคาทางบัญชีตอหุนสามารถอธิบายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยได แตไม
สอดคลองในสวนของอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนที่สามารถอธิบายถึงผลตอบแทน
จากการลงทุ นในหลัก ทรัพย ได เช นกัน ปยะ พังงา (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธร ะหวาง
อัตราสวนทางการเงิน กับอัต ราผลตอบแทนหุน สามัญ ในตลาดหลัก ทรั พย แหงประเทศไทย
พบวา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV) และอัตราสวนราคาตลาดตอกําไร
ตอหุน (P/E) มีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยในระดับที่ต่ํามาก แตไมสอดคลองในสวนของอัตราการจายเงินปนผลตอหุน (DY) ที่มี
ความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระดับที่
ต่ํามาก เสาวรส ตันติวงศกร (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับ
อัต ราผลตอบแทนหลั ก ทรั พย ใ นดั ชนีเซ็ท 50 พบวา อัต ราสว นราคาตลาดตอกําไรสุทธิมี
ความสั มพั น ธ กั บผลตอบแทนหลัก ทรัพยในกลุ ม SET50 Index ของตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทย ธาราทิพย สิริจินดา (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน
กับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย พบวา อัตราสวนมูลคาตลาดตอ
มูลค าทางบัญชีตอหุน (P/BV) มี ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตไมสอดคลองในสวนของอัตรากําไรสุทธิ (NPM) ที่
ไมมีความสัมพันธกับอัตราผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นราวิชญ
นวลงาม (2553) ที่ ศึกษาความสั มพัน ธร ะหวางอัต ราสว นทางการเงิน กับการเปลี่ยนแปลง
ผลตอบแทนจากหลักทรัพย กรณีศึกษา กลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศไทย พบวา
อัตราเงิน ปน ผลตอราคาตลาด (DY) อัต ราผลตอบแทนจากสินทรัพยร วม (ROA) และอั ตรา
ผลตอบแทนส ว นของผู ถื อ หุ น (ROE) ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญในประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนไม
สามารถนําเอาอัตราสวนตางๆ ดังกลาวมาใชประโยชนเพื่ออางอิงในการพยากรณผลตอบแทน
ที่จะไดรับได แตไมสอดคลองในสวนของอัตราสวนกําไรสุทธิ (NPM) ที่ไมมีความสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมธนาคารพาณิชยขนาดใหญใน
ประเทศไทย และไพสิฐ โกวิทยามงคล (2553) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทาง
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การเงิน กั บผลตอบแทนในตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ในชว งที่เกิด วิก ฤต
เศรษฐกิจ อัตราสวนราคาตลาดตอกําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนในตลาด
หลัก ทรั พย ทั้ง 3 รูปแบบ และอัต ราสว นราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชีมีความสัมพัน ธกับ
ผลตอบแทนในตลาดหลัก ทรั พย 2 รูปแบบ แตไมสอดคลองในสว นของกอนวิก ฤตทาง
เศรษฐกิ จ ที่ พ บว า อั ต ราส ว นผลตอบแทนต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อั ต รา
ผลตอบแทนจากเงินปนผล และในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่พบวาอัตราสวนผลตอบแทนตอ
สินทรัพยและอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับผลตอบแทนใน
ตลาดหลักทรัพยทั้ง 3 รูปแบบ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับนักลงทุน
นักลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยควรตระหนักเสมอวาระดับผลตอบแทนที่จะ
ไดรับมักเพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดรับกับแนวคิดของสํานักงานบัญชีชัวร
แทคแอคเคานติ้ง (2554) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระดับความเสี่ยงที่สามารถรับไดและ
ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู
ในระดับต่ําเมื่อหลักทรัพยดังกลาวมีอัตราสวน P/E และ P/BV ต่ํา ซึ่งถือวาสามารถลงทุนใน
หลัก ทรั พย ได ถูก แต ก็ จ ะมี แนวโน ม ที่จ ะไดรับผลตอบแทนที่ไมสูงตามหลัก แนวความคิ ด
พื้นฐาน “High risk High return” ดังนั้น หากอัตราสวนดังกลาวสูง ผูลงทุนอาจตัดสินใจเลือก
ซื้ อ หุ น ในราคาที่ สู ง เมื่ อ มี ค วามมั่ น ใจในความแข็ ง แกร ง ของบริ ษั ท ที่ มี แ นวโน ม จะให
ผลตอบแทนที่สูงในอนาคต ยกตัวอยางจากผลการศึกษาที่พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวน P/E ของ
BBL และ TMB เทากับ 11.764 และ 33.665 ซึ่งแสดงวา 2 หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงินเดียวกันนี้มีโอกาสใหผลตอบแทนแตกตางกัน โดย TMB จะใหผลตอบแทนที่สูง
กวาและมีราคาหรือตนทุนในการลงทุนที่สูงกวา
อยางไรก็ตามอัตราสวนดังกลาวยังไมสามารถใชเปนดัชนีบงชี้ถึงความคุมคาตอการ
ลงทุน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงข อมูลดานอื่น ๆ ใหเขาใจกอนตัดสิน ใจเลือกลงทุนดวย ทั้ง
อัตราสวนทางการเงินอื่นๆ อยางเชน NPM และ PEG ที่เปนการเพิ่มการประมาณคาการเติบโต
ของกํ าไรที่สอดรับกับสถานการณปจ จุบัน มากขึ้น รวมถึงอัต ราสว นทางการเงิน อื่น ๆ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพประกอบรวมกันดวย
สําหรับนัก ลงทุนรายใหมที่เริ่มตัด สินใจเลือกลงทุน หลักทรัพยแตยังมีความรูค วาม
ชํานาญเกี่ยวกับวิเคราะหขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจลงทุนสามารถนําวิธีการดําเนินการ
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ศึกษาและผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชประโยชนตอการวางแนวทางการลงทุนเพื่อใหเกิดความ
เขาใจไดงายและมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจ
ถึงแมการศึกษาในครั้งนี้จะบงชี้วา P/BV เปนอัตราสวนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
ในการวิ เคราะห ผลตอบแทนเช น กัน แตอัต ราสวนดังกลาวนี้ยังมีขอจํากัดตามแนวคิด ของ
Stowe, Robinson, Pinto and Mcheavey (2002: 183 อางถึงในสถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557: 129-130) ที่กลาวไววาอัตราสวนนี้คํานวณจากการใช
ขอมูลมูลคาทางบัญชีที่อาจทําใหมองขามรายการในงบกําไรขาดทุนที่มีผลกระทบอยางมากตอ
มูลคาทางธุรกิจในอนาคตได ผูบริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพยจึงควรเอาใจใสในทุกดานพรอม
กัน ไมควรละเลยสวนใดสวนหนึ่งไป เนื่องจากทุกสวนมีความสําคัญและความเกี่ยวพันกันใน
การสรางความสําเร็จตอการดําเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ผูบริหารสามารถนําวิธีการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกตใชศึกษา
และวิเคราะห ถึงความสั มพั น ธ ร ะหวางอัต ราสว นทางการเงิน กับอัต ราผลตอบแทนเพื่อให
สามารถใช ขอมูลทางการเงินที่ได ไปวางแผนการดําเนิน งานสงผลทําใหผลการดําเนินงานมี
สวนชวยสงเสริมอัตราสวนทางการเงินสําคัญใหมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลตอบแทน ซึ่งจะ
ชวยสงเสริมความนาสนใจในการลงทุนตอหลักทรัพยของบริษัทและดึงดูดใหกลุมนักลงทุน
เลือกลงทุนมากขึ้น อีกทั้ง ผูบริหารยังสามารถใชขอมูลดังกลาวไปพยากรณผลการดําเนินงาน
ในอนาคตและวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทไดอีกดวย
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. จากการศึกษาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ พบวา อัตราสวน
ทางการเงินมีความสัมพันธเองโดยมีคา r มากกวา 0.80 เปนจํานวนมากเกือบทุกหลักทรัพย
ยกเว น HMPRO ที่ ไม ป รากฏว าอั ต ราส ว นทางการเงิน มีค วามสัม พัน ธกั น เอง ในขณะที่
หลักทรัพย BANPU และ MAKRO มีอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกันเองมากที่สุดถึง
9 คูเทากัน ซึ่งอาจทําใหผลการศึกษามีความนาเชื่อถือลดลงไดและแสดงถึงนัยบางประการ
อย า งเช น การใช อั ต ราส ว นวิ เคราะห ข อ มู ล ทางการเงิ น แทนกั น ได โดยรายละเอี ย ดของ
ความสัมพันธกันเองของอัตราสวนทางการเงินตางๆ
2. ควรทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินในกลุมอื่น รวมถึงการศึกษาหลักทรัพยกลุม
SET100 และในตลาดหลั ก ทรั พ ย เ อ็ ม เอ ไอเพิ่ม เติม เพื่ อ ได ข อมู ลที่ ค รอบคลุ มมุ ม มองที่
หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบตอไป
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3. ควรพิจ ารณาเลือกศึกษาขอมูลแบบรายเดือนรวมดวยเพื่อทําการเปรียบเทียบผล
การศึกษาในเชิงลึกที่มีความละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการขยายขอบเขตดานชวงระยะเวลาของ
ขอมูลที่ใชศึกษาจาก 3 ปเปน 5 ปเพื่อใหไดประโยชนจากการศึกษาถึงแนวโนมทางการลงทุน
ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยที่มากขึ้น
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บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ Smart Phone ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ
อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพ ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัด จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และเพื่อศึก ษาการ
ตัด สิน ใจเลือกซื้อสมารทโฟนของผูบริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ กลุมตัว อยางที่ใชใ น
การศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครฯ 7,980,000 คน ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลากจาก 50 เขต ใน
กรุงเทพมหานครฯ ใหเหลือ 5 เขต คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนเขตทั้งหมดไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวบขอมูลในการศึกษา สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห t-test (Independent Samples Test) F-Test (One-Way ANOVA) และการ
วิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) กําหนดนัยสําคัญที่ 0.05
ขอมูลทางดานประชากรศาสตร ของผู ตอบแบบสอบถาม จากผลวิจัยครั้งนี้จ ากกลุ ม
ตัวอยางทั้งหมด 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20-25 ป มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัท/หางราน มีระดับรายไดอยูที่ 15,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด
ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตร สวนใหญในดานเพศ อายุ อาชีพ
ระดับรายไดตอเดือน มีผลการทดสอบที่แตกตางกัน จะมีเพียงดานสถานภาพที่มีผลทดสอบที่
ไมแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดใน
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด กับการ
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ตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ผลการทดสอบพบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน แสดงวาปจจัย
สวนประสมการตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, 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
ปจจุบัน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่ง
อํานวยความสะดวกสบายตอการดําเนินชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในการ
เสริมปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีวิตไดอยางดีและผลักดันใหมีการพัฒนาระบบติดตอสื่อสารที่
เปนสิ่งจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนยุคใหม ที่ตองการความสะดวกสบายมีความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท
จึงไม อาจปฏิเสธไดวาโทรศัพทเปนเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันคน
ทั่วไปในสังคมซึ่งในปจจุบันโทรศัพทไดถูกพัฒนาใหมีความทันสมัยและตรงกับความตองการ
ของลูกคามากขึ้น ทําใหลูกคามีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทตามรุนที่ตนเองสนใจ
และโทรศัพทที่ไดรับความนิยมในปจจุบันคือสมารทโฟนที่มีเทคโนโลยีและซอฟตแวรใหมๆ
ผลิต ออกมาได ต รงใจผู บริ โ ภคอย า งตอเนื่ อง และมีว างจําหนายไปอยางแพรหลายทําให
สินคาเขาถึงลูกคาในหลายชองทาง ซึ่งทําใหลูกคาหรือผูใชบริการสามารถเปรียบเทียบราคา
สินคาและบริการกอนการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินคาและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผูขายเองก็
ใชขอมูลขาวสารที่ไดรับจากลูกคามาเปนประโยชนตอการผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหตรง
กับความตองการของลูกคาและตอบสนองไดอยางรวดเร็วเชนกัน ดังนั้นองคกรสวนใหญจึงมี
การนําแนวคิดทฤษฎีทางดานปจจัยทางการตลาดหรือหลัก 4P เขามาชวย ซึ่งประกอบไปดวย
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549)
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจแก
ลูกคาโดยการสนองความตองการผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมก็ไดผลิตภัณฑ
ประกอบดวยสินคาบริการและความคิดผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลคา
(Value) ในสายตาของลูกคาจึงทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึงมูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินอันเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา
ในการตัดสินใจซื้อผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาของผลิตภัณฑถา
มูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคาลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ
3. ชองทางการจัดจําหนาย(Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบัน และกิจกรรมการเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังตลาดโดยสถาบัน ที่นําผลิต ภัณ ฑออกสู
ตลาดเปาหมายก็คือสถาบันทางการตลาดสวนกิจกรรมในการกระจายสินคาประกอบดวยการ
ขนสงการคลังสินคาและการเก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. การส ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติ ด ต อ สื่อ สารเกี่ ยวกับ ขอ มู ล
ผลิตภัณฑระหวางผูซื้อกับผูขายเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดตอสื่อสารอาจใช
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พนั ก งานขายทํ า การขายโดยตรง (Personal Selling) หรื อใช สื่ อ เป น เครื่ อ งมื อในการ
ติดตอสื่อสาร (Non-personal Selling)
จากความสามารถของสมารทโฟนและการแขงขันทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรรมและปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนผูบ
ริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครฯซึ่ งผลจากการศึก ษาจะทําใหทราบขอมูลที่เปน ประโยชน
เกี่ยวกับพฤติกรรรมและปจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนและเปนแนวทาง
สําหรับผูประกอบหรือผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจและการทํา
การตลาดของสมารทโฟนได
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาป จ จั ยส ว นบุ ค คลไดแก เพศ อายุ อาชี พ ระดั บรายไดตอ เดื อน และ
สถานภาพที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจํ าหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจซื้อสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ
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
เขตทั้งหมด
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ “แบบสอบถาม
(Questionnaire)” โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปจจัยสว นบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม ประกอบด วย เพศ อายุ อาชี พ
ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปน (Check-List)
ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเลือกสมารทโฟ
นของผูบริโภค ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
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ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟน ของผูบริโภค ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open End)
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ยใช วิ ธีก ารเก็ บรวบรวมขอ มูล โดยการแจกแบบสอบถามระหวา งระยะเวลา
พฤศจิกายน – ธั นวาคม จํ านวน 400 ชุด ดวยวิธีการสุมตัว อยางแบบงาย (Simple Random
Sampling)
3.4 การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การหาคารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยสวนประสมการตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนของผูบริโภค
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน โดยใชคาสถิติ One Way ANOVA ใชในการทดสอบ
คาความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว และการทดสอบความแตกตางสมมติฐานระหวางปจจัยสวนบุคคล เพศ
อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อ
สมารทโฟน
3. การวิ เคราะห ข อมู ล เชิ ง อนุ ม าน โดยใชก ารวิ เ คราะห ส หสั ม พัน ธ Correlation
Analysis วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
4. ผลการวิจัยและขอวิจารณ
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล จากการสํารวจขอมูลสว นบุคคล
พบวา
กลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 20-25 ป มีอาชีพ
เปนพนักงานบริษัท/หางราน มีระดับรายไดอยูที่ 15,001-20,000 บาท และมีสถานภาพโสด
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อสมารทโฟนของผูบริโภค
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลความคิดเห็น
(N=400)
S.D.
แปลความ
x
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) เมื่อพิจ ารณาเปนรายดานพบวาอยูใ นระดับมากในทุกดานที่สอบถาม เชน ดาน
ผลิต ภัณ ฑ ( x = 4.29) ดานสงเสริมการตลาด ( x = 4.26) ดานราคา ( x = 4.21) ด านช ว ง
ทางการจัดจําหนาย ( x = 3.89) ตามลําดับ
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนของผูบริโภค
ปจจัยการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภค
(N=400)
1. การรับรูถึงความตองการ
2. การคนหาขอมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซื้อ
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ
รวม

ผลความคิดเห็น
S.D.
x
4.34
0.70
3.99
0.88
4.20
0.74
3.97
0.94
4.31
0.72
4.16
0.79

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนภาพรวม อยูในระดับ
มาก ( x = 4.16) เมื่อพิ จารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากในทุกดานที่สอบถาม เชน
ดานการรับรูถึงความตองการ ( x = 4.34) ดานความรูสึกภายหลังการซื้อ ( x = 4.31) ดานการ
ประเมินทางเลือก ( x = 4.20) ดานการคนหาขอมูล ( x = 3.99) และดานการตัดสินใจซื้อ ( x =
3.97) ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ป จจั ยสว นบุค คลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และ
สถานภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนที่แตกตางกัน ผลการวิเคราะหการทดสอบ
สมมติฐานปจจัยดานประชากรศาสตรสามารถสรุปผลไดดังนี้
สมมติฐานงานวิจัย
ผลการทดสอบ
- เพศที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนที่
แตกตางกัน
แตกตางกัน
- อายุที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนที่
แตกตางกัน
แตกตางกัน
- อาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟน
แตกตางกัน
ที่แตกตางกัน
สมมติฐานงานวิจัย (ตอ)
ผลการทดสอบ (ตอ)
- ระดั บรายได ที่แตกต างกั น มี ผ ลตอการตัด สิ น ใจเลือกซื้ อ
แตกตางกัน
สมารทโฟนที่แตกตางกัน
- สถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารท
ไมแตกตางกัน
โฟนที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
ผลการวิเคราะหการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมการตลาดสามารถสรุปผลไดดังนี้
สมมติฐานงานวิจัย
ป จ จั ย ส ว น ประ สมก ารต ลาด ในด านผ ลิ ต ภั ณฑ มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานราคา มีความสัมพัน ธ
ตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานชองทางการจัดจําหนาย
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
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5. การอภิปรายผล
จากผลการวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟ
นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. ปจ จัยสว นบุคคลไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และสถานภาพมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนที่แตกตางกัน
1.1 ผลการวิเคราะหพบวา เพศ ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟ
นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดานการรับรูถึงความตองการ มีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนในดานการคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และความรูสึกภายหลังการซื้อไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 118123) ที่กลาววา เพศเปนตัวแปรทางดานประชากรศาสตรตัวหนึ่งที่ใชแพรหลาย เนื่องจากความ
ตองการของผู บริ โ ภคหรื อ อั ต ราการใช ผลิต ภัณ ฑ จะมีค วามเกี่ยวของอยา งสูง กับตั ว แปร
ประชากรศาสตร
1.2 ผลการวิเคราะหพบวา อายุที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนข
องผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในการตัดสินใจซื้อ มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 สวนในดานการรับรูถึงความตองการ ดานการคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก
และความรูสึกภายหลังการซื้อไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 85-94)
กลาววา อายุที่แตกตางกันมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน
1.3 ผลการวิเคราะหพบวา อาชีพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟ
นของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดานการรับรูถึงความตองการ และดานการคนหา
ขอมูล มีค วามแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ร ะดับ 0.05 สว นในดานการประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และความรูสึกภายหลังการซื้อไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน
(2541: 85-94) กลาววาอาชีพแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา และ
บริการที่แตกตางกัน
1.4 ผลการวิเคราะหพบวา ระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ ในดานการคนหาขอมูล มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนในดานการรับรูถึงความตองการ ดานการประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกภายหลังการซื้อไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2541: 85-94) กลาววาโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลก็คือ รายไดของบุคคล ซึ่งมีผลตอ
อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการใชจายเงิน
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1.5 ผลการวิเคราะหพบวา สถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจซื้อ
สมารท โฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวามีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวาสถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารท
โฟนในทุ ก ด า น ซึ่ งสอดคล องกั บ งานวิจัย ที่เกี่ ยวของของ สุพิ น จิ น ดาหลวง (2552) ได
ทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีการเลือกใชระบบโทรศัพท เคลื่อนที่ของ
ผูบริโภคในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม” พบวาเมื่อเปรียบเทียบปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ
การเลือกใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ตามเพศและรายได พบวา เพศและรายไดที่ตางกัน มีปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน
2.1 ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดในดาน
ผลิต ภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด กับการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบวา มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทุก ดาน ไดแกดานผลิต ภัณฑ ดาน
ราคา ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย และด า นการส ง เสริ ม การตลาด ซึ่ ง ด า นที่ ใ ห ใ ห ค า
ความสัมพันธสูงที่สุดคือ ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพรรณ
หวนศรี (2541 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
จังหวัดพะเยา พบวาปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ประกอบ
ไปดวย ปจจัยดานราคา ดานตัวผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการขาย รวมทั้งผล
การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและปญหาของผูบริโภคที่มีผลตอการซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ในจังหวัด
พะเยา จําแนกตามอาชีพและรายไดนั้น พบวาตัวแปรทั้งสองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค
และรายไดเปนตัวกําหนดความตองการของผูบริโภค
6. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาอิสระดําเนินจนสําเร็จลุลวงได ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.
รุจาภา แพงเกษร ซึ่งไดรับเปนอาจารยที่ปรึกษา พรอมไดสละเวลาอันมีคาเพื่อตรวจสอบแกไข
ขอบกพรองตางๆ และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาฉบับนี้มาโดยตลอด
รวมทั้งอาจารยทุกทานที่เคยอบรมสั่งสอนใหความรูแกผูวิจัย
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ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาหลักทรัพย
กรณีศึกษา หลักทรัพยเอ็ม 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 5 ดร. ภัทรณัชชา โชติคณ
ุ ากิตติ 6
---------------------------------------------------------------4

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน 9 ตัว
ไดแก P/B BVPS EPS Current Ratio D/E NPM ROA ROE และ Total Assets
Turnover กับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 36 ตัวอยาง ซึ่งเปนหลักทรัพยที่แสดงราคาปด ณ วัน
ทํา การสุ ด ท า ยของแต ละไตรมาสและอั ต ราส ว นทางการเงิน ครบทั้ ง 9 ประเภทที่เ ลื อ ก
ทําการศึกษาและครบทุกไตรมาสตลอดชวงระยะเวลาระหวางไตรมาสที่ 3 ในปพ.ศ.2552 ถึง
ไตรมาสที่ 2 ในป พ .ศ.2557 รวม 20 ไตรมาสเป น ระยะเวลา 5 ป บนเว็ บ ไซต
http://www.setsmart.com
ผลการศึ กษา พบวา อั ตราสวน P/B ของหลัก ทรัพย ADAM มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ
13.749 เทา อัตราสวน BVPS ของหลักทรัพย TMW มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 27.182 บาทตอหุน
อัตราสวน EPS ของหลักทรัพย TMW มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 0.875 บาทตอหุน อัตราสวน
Current Ratio ของหลักทรัพย BROOK มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 17.764 เทา อัตราสวน D/E
ของหลักทรัพย TIES มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 66.104 เทา อัตราสวน NPM ของหลักทรัพย AF
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 26.842% อัตราสวน ROA และ ROE ของหลักทรัพย BOL มีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 30.211% และ 34.489% ตามลําดับ และอัตราสวน Total Assets Turnover ของ
หลักทรัพย UKEM มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 1.979 เทา ในขณะที่ราคาปดของหลักทรัพย TMW
มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 23.025 บาทตอหุน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อัตราสวน P/B มี
5

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
6
อาจารยที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
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ความสัมพันธ (เชิงบวก) มากที่สุดกับราคาหลักทรัพยสวนใหญ (32 หลักทรัพย) ตามมาดวย
อัตราสวน BVPS ซึ่งมีความสัมพันธ (เชิงบวก) มากที่สุดกับราคาของ 2 หลักทรัพย และเมื่อ
ทดสอบความสัมพันธโดยรวม พบวา อัตราสวนทางการเงินสวนใหญมีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต D/E ไมมีความสัมพันธกับ
ราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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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สภาวะอั ต ราเงิ น เฟ อที่ เ พิ่ มขึ้ น สวนทางกั บอัต ราดอกเบี้ยเงิน ฝากที่มีแนวโนมลดลง
ประกอบกับการออกพระราชบัญญัติการประกันเงินฝากแบบจํากัดการประกันวงเงินฝาก ทํา
การออมทรัพยกั บธนาคารพาณิ ชยและสถาบัน การเงินตางๆ ที่ไดรับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยเงินฝากไมคุมคาตอการลงทุนและมีความเสี่ยงมากขึ้น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย
เปนอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่มีความนาสนใจจากการไดรับผลตอบแทนที่มากกวาและ
หลายรูปแบบจากเงินปนผล ราคาหลักทรัพยที่เพิ่มคา และสิทธิในการไดหุนหรือซื้อหุนเพิ่มใน
ราคาที่ต่ํากวาทองตลาด อยางไดก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพยจะมีความเสี่ยงตามมาดวย
ตลาดทุนนับวามีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรวมของ
ประเทศจากการเปนแหลงระดมเงินจากผูมีเงินออมและอํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยง
ระหวางผูมีเงินออมกับผูตองการใชเงิน โดยผูที่ตองการระดมเงินทุนจะออกตราสารทางการเงิน
หรือหลักทรัพยในตลาดทุนเพื่อขายใหบุคคลภายนอกหรือประชาชนโดยทั่วไปในตลาดแรก
(Primary Market) เพื่อไดเงินมาสําหรับใชในวัตถุประสงคตางๆ และมีตลาดรอง (Secondary
Market) ซึ่ งจั ด ตั้ งขึ้ น เพื่ อทํ าหนาที่ เปน แหลงกลางสงเสริมสภาพคลองใหแกหลัก ทรัพยที่
สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเปนเจาของหลักทรัพยได โดยตลาดทุนที่ใหญและกวางขวาง
ที่สุดในประเทศไทยคือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand:
SET) ซึ่งกิจการที่สามารถเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยไดตองมีทุนจดทะเบียนชําระแลว
หลัง IPO ตั้งแต 300 ลานบาทขึ้นไปจนอาจกลายเปนปญหาที่ทําใหธุรกิจที่มีศักยภาพจํานวน
มากแตมีทุนจดทะเบียนขนาดเล็กไมสามารถเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยได (อํานาจ โง
สวาง, 2557)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถือวาเปนแหลงสงเสริมการออมทรัพยและแหลงระดม
เงินทุนระยะยาวที่มีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องที่ไดจัดตั้งตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Market for
Alternative Investment) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 และเปดดําเนินการอยางเปนทางการ
เมื่อวันที่ 21 มิถุน ายน 2542 ภายใตก ารกํากับดูแลของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่อสงเสริมแหลงเงินทุนใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียน
ชํา ระแล ว หลั ง IPO ไม น อ ยกว า 20 ล านบาทก็ ส ามารถเป น บริษั ท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากการเปนรากฐานทางเศรษฐกิจ หนึ่งที่สําคัญของประเทศ (ทิพวรรณ แม น
สํารวจการ, 2550: 1-2; อํานาจ โงสวาง, 2557) ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานดานการผลิต การคา
และการบริการ (พัชรา อุยเจริญ, 2553: 1) โดยในป 2556 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมี
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 4,454,939.6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.4 ของมูลคา
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ผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดของประเทศ และมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.8 (สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2557) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ เริ่มใชดัชนีตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai Index) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545 (ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ, 2557)
และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากกอตั้งในป 2544 มีบริษัทจดทะเบียนเพียง 3 บริษัท โดยมี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด 427 ลานบาท และมีมูลคาการซื้อขาย 1,993 ลานบาท (เอื้อ อุ
ปชฌาย, 2556: 2) แตเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 มีบริษัทจดเทียนทั้งสิ้น 112 บริษัท และมีมูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาด 423,538.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 99,089.43 จากป 2544 ทั้งนี้ ใน
ปพ.ศ.2557 มีมูลคาการซื้อขาย 7,311,622.29 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 366,765.10 จากป 2544
ตามลําดับ (ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ, 2558; ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2558)
เมื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจดทะเบียนเขาตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอก็ถือเปนอีก
ชองทางการลงทุนสําหรับนักลงทุนที่ตองการผลตอบแทนตามที่คาดหวังไวภายใตระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไวสามารถ
ทําไดจ ากการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของตางๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมักนํา
ผลตอบแทนที่ไดรับมาคํานวณหาราคาตลาดหรือตนทุนที่ยอมรับไดอยางเชนการใชอัตราเงิน
ปนผลและอัตราเติบโตมาคํานวณหาตนทุนของหุนสามัญสําหรับกิจการ เนื่องจากราคาตลาด
หรือต นทุน เปนปจจัยสําคัญที่ใชในการพิจ ารณาถึงความเหมาะสมความคุมคาเพื่อตัด สินใจ
เลือกลงทุน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้อัตราสวนมูลคาตลาดจึงไดนําราคาตลาดของหุนสามัญมารวม
วิเคราะหดวย ไดแก อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (P/B) ซึ่งเปนอัตราสวนแสดงราคา
หุนเทียบเทากับมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ (พูนศักดิ์ แสงสันตและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ,
2552: 34-46) ทั้งนี้ อัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือที่นิยมใชวิเคราะหผลการดําเนินกิจการ
ของบริษัทหรือหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนตอผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ โดย
ลักษณะการวิเคราะหมีความแตกตางกันตามวัตถุประสงคในการใชขอมูลของผูมีสวนไดสวน
เสี ย ได แ ก เจ า หนี้ ก ารค า ให ค วามสนใจในการวิ เ คราะห อั ต ราส ว นทางการเงิ น ด า น
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นของกิจการ ในขณะที่เจาหนี้เงินกูยืมระยะยาวใหความ
สนใจในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินดานความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและการ
ชําระคืนเงินตน สําหรับนักลงทุนใหความสนใจในการวิเคราะหอัต ราสวนทางการเงินดาน
ความสามารถในการทํากําไรและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน (พัชรา อุยเจริญ, 2553:
1-2)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ใช อัต ราส ว นทางการเงิ น วิ เ คราะห ผ ลการดํา เนิ น งานของบริษั ทและหลั ก ทรัพ ยใ นตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งอัตราสวนทางการเงินแตละประเภทแสดงผลการดําเนินงานในแตละ
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มุมมองแตกตางกันและยอมมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยแตกตาง
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
ของหนี้สินตอสว นของผูถือหุน (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) ที่มีผลตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดยผูวิจัยหวังเปน
อย างยิ่ ง ว า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด จ ะเป น ประโยชน ต อ นั ก ลงทุ น ที่ สามารถนํ าไปใช เ ป น ข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดานการลงทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จากการ
เลือกใชอัตราสวนทางการเงินเพื่อการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อี ก ทั้ ง ยั ง อาจจะเป น โยชน ต อ สํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พย และตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในดานการตรวจสอบและติดตาม
พฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนและการทํางานของผูบริหารบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยไดอีกดวย
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
แบบรายหลักทรัพย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
แบบโดยรวม
สมมติฐานของการวิจัย
1. อั ต ราส ว นราคาตลาดต อ มู ล ค า ตามบั ญ ชี (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. ทํ าให ได ผลการเปรี ยบเที ยบผลการดําเนิน งานและฐานทางการเงินของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จําแนกตามอัตราสวนทางการเงินที่ศึกษา ซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางในการพยากรณแนวโนมการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการที่จะเปน
ประโยชนตอนักลงทุนในการตัดสินใจวางแผนการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินแตละประเภทกับ
ราคาตลาดของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเปนประโยชนตอนัก
ลงทุน หรือผูสนใจลงทุนที่สามารถนําไปใชเปน ขอมูลประกอบการพิจ ารณาตัด สิน ใจเลือก
ลงทุนได
3. ทําใหไดขอมูลที่เปนโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลัก ทรั พย (กลต.) และตลาดหลั ก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทยในการใช เป น ข อมู ลส ว นหนึ่ ง
ประกอบการตรวจสอบและติ ดตามพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของนัก ลงทุนและการ
ทํางานของผูบริหารบริษัทได
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กรอบแนวความคิด
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. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TA Turnover)

ราคาหลัก
ทรัพย
เอ็ม เอ ไอ

แนวคิด
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา
หลักทรัพย กรณีศึกษา หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ระหวางปพ.ศ.2552-2557 ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ
ตางๆ ไดแก
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) จัดตั้งภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะ
ยาวของธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสงเสริมแหลงเงินทุนใหกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชําระแลวหลัง IPO ไมนอยกวา 20 ลานบาทจึงสามารถเขาไป
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยได โดยตองมีผลการดําเนินงานตอเนื่องไมนอยกวา 2 ปภายใตการ
จัดการของผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกันอยางนอย 1 ปกอนยื่นคําขอ มีกําไรสุทธิในปลาสุด
กอนยื่ น คํ า ขอและมี กํ าไรสุ ทธิ ใ นงวดสะสมของป ที่ยื่น คํ าขอ หรื อมีมู ลคาราคาตลาดของ
หลักทรัพยเกินกวา 1,000 ลานบาทในกรณีที่มีผลการดําเนินการเพียง 1 ป และมีจํานวนผูถือ
หุนรายยอยหลังเสนอขายหุนใหแกประชาชนแลวไมนอยกวา 300 ราย ทั้งนี้ อัตราสวนการถือ
หุนของผูถือหุนรายยอยไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลว อีกทั้งการเสนอขายหุนแก
ประชาชนจํานวนหุนที่เสนอขายตองไมนอยกวารอยละ 15 ของทุนชําระแลว (ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย, 2557; อํานาจ โงสวาง, 2557)
รัตนา พฤกษมาศวงศ (2546: 14-15 อางถึงในสุวัฒน จรดล, 2552: 7-8) ตลาดทางการเงิน
สามารถแบงออกไดตามประสิทธิภาพไดเปน 3 ระดับ ไดแก ตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ํา ซึ่งเปน
ตลาดที่ใหขอมูลในอดีต ซึ่งนักลงทุนไมสามารถใชคาดการณผลตอบแทนหรือคํานวณราคาใน
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อนาคตเพื่อใหไดผลตอบแทนที่เกินปกติ ตลาดที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งเปนตลาดที่ให
ขอมูลขาวสารที่เผยแพรสูสาธารณะ ทําใหราคาของหลักทรัพยมีการตอบสนองหรือปรับตัวตอ
ขาวสารอยางรวดเร็ว และตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเปนตลาดที่สมบูรณที่นักลงทุนไดรับ
ขอมูลทุกประเภทเทาเทียมกัน โดยไมมีนัก ลงทุนรายใดผูก ขาดการไดมาซึ่งขอมูลที่มีผลตอ
ราคาหลักทรัพย จึงไมมีนักลงทุนรายใดสามารถไดผลตอบแทนที่เกินปกติ ราคาของหลักทรัพย
ในปจจุบันเปนราคาที่ตอบสนองตอขอมูลภายในบริษัทหรือสะทอนตอขอมูลทุกประเภทเต็มที่
นักลงทุนสามารถคาดคะเนราคาหุนจากงบการเงินที่ไดรับ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนหลัก
กลาวคือ เปนตลาดที่ราคาของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขอมูลของบริษัททั้งขอมูลในอดีต
และขอมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย (2554); สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
(2554); ศันสนีย เทพปญญา (2554); พูนศักดิ์ แสงสันตและกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2552:
34-46); สุวัฒน จรดล (2552: 5-7); มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (2554); เพชรี ศิริกิจจาขจร
(2554); ตลาดหลั ก ทรั พย แห งประเทศไทย (2557) การวิเคราะหงบการเงิน เปน การคน หา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการจากงบการเงินของกิจการเพื่อ
ประกอบการตั ดสินใจทางการเงิน การวางแผน และควบคุมทางการเงิน ซึ่งการวิเคราะหงบ
การเงิน สามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เปน
เครื่องมือวิเคราะหงบการเงินที่แสดงความสัมพันธของขอมูลทางการเงินรายการหนึ่งกับอีก
รายการหนึ่ง หรือเพื่อหาความสัมพันธระหวางทรัพยสิน หนี้สิน ทุน รายได และคาใชจายตางๆ
สําหรับใชประโยชนในการประเมินประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
กิจการ
- อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี (Market-to-Book Value: P/B)
ราคาตลาดของหุนสามัญตอหุน
= เทา
มูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน
เปนอัตราสวนแสดงราคาหุนเทียบเทากับมูลคาทางบัญชีของหุนสามัญ ในมุมมองของ
กิจการ อัต ราสว นราคาตลาดต อมู ลคาตามบัญชีนอยกวา 1 แสดงวากิจ การสรางความมั่งคั่ง
ใหแกผูถือหุนไมประสบความสําเร็จ แตในมุมมองของนักลงทุนกลับเปนผลดีจากการซื้อหุน
สามัญไดถูก
- อัตราสวนมูลคาตามบัญชีของหุนสามัญตอหุน (Book Value per Share: BVPS)
สวนของผูถือหุนสามัญ
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว

= บาท
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เปนอัตราสวนแสดงสวนของเจาของที่ปรากฎตามมูลคาบัญชี ณ วันสิ้นงวดหนึ่งสําหรับ
ผูถือหุนสามัญ 1 หุน
- อัตราสวนกําไรตอหุน (Earning per Share: EPS)
กําไรสุทธิของผูถือหุนสามัญ
= บาท
จํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว
เปนอัตราสวนแสดงสวนของกําไรที่ผูถือหุนสามัญ 1 หุนจะไดรับในงวดหนึ่งๆ
- อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
สินทรัพยหมุนเวียน
= เทา
หนี้สินหมุนเวียน
เปน อัต ราสว นที่ใ ชวั ดความสามารถในการชําระหนี้สิน ระยะสั้น โดยใชเปนเครื่องชี้
ฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ ถาอัตราสวนนี้มีคายิ่งสูง ยิ่งแสดงวาบริษัทมีความคลองตัว
มากและเจาหนี้ระยะสั้นมักใหความสําคัญตออัตราสวนนี้มาก เนื่องจากการแสดงถึงโอกาส
ไดรับชําระหนี้
- อัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: D/E)
หนี้สินรวม
= เทา
สวนของผูถือหุน
เป นอั ต ราส วนที่ ใช แสดงโครงสรางของเงิน ทุน (Capital Structure) ของบริษัทวามี
สัดสวนของหนี้สินรวมของบริษัทเมื่อเทียบกับสวนของทุนหรือสวนของเจาของ เมื่อกิจการมี
กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการขายต่ําและมีความเสี่ยงสูง แตยังแสดงถึงความสามารถในการ
ใชสินทรัพยสูงเมื่อกิจการสามารถดําเนินการไดมีกําไร
- อัตราสวนกําไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM)
กําไรสุทธิ x 100
= รอยละ
ขายสุทธิ
เปนอัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไรหลังจาก
หักตนทุน คาใชจายตางๆ และภาษีเงินไดแลว
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือสินทรัพย (Returns on Investment: ROI หรือ
Returns on Assets: ROA)
กําไรสุทธิ x 100
= รอยละ
สินทรัพยรวมเฉลี่ย
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เปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการทํากําไรของเงินลงทุนที่มาจาก 2 สวนไดแก
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
- อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Returns on Equity: ROE)
กําไรสุทธิ x 100
= รอยละ
สวนของผูถือหุน
เป น อั ต ราส ว นที่ ใ ช วิ เคราะห และวัด ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน หรือเงิ น ทุ น ที่
สะทอนให เห็ น ถึ งความสามารถในการบริหารงานใหเกิด ผลตอบแทนแกผูถือหุน ซึ่งเปน
เจาของกิจการ
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (Total Assets Turnover)
ขายสุทธิ
= เทา
สินทรัพยรวมเฉลี่ย
สุวัฒน จรดล (2552) ไดศึก ษาความสัมพันธร ะหวางอัตราสวนทางการเงิน และราคา
ตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา อัตราสวนทางการเงิน 7
ตัว ไดแก อัตราสวน Current Ratio, D/E, TIE, NPM, ROE, P/E และ P/B มีความสัมพันธ
กับราคาหลัก ทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แตอัต ราสว น Quick Ratio,
GPM, ROA, Receivable Account Turnover, DSO, Inventory Turnover, DSI, Fixed Assets
Turnover, Total Asset Turnover, DPS และ BVPS โดยอัตราสวน ROE มีความสัมพันธกับ
ราคาของหลั ก ทรั พย มากที่ สุด ถึ ง 10 จาก 17 หลัก ทรัพย และเปน ความสัมพัน ธใ นทิศทาง
เดียวกัน จึงสามารถนํา ROE มาใชเปนตัวบงชี้การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอได
เอื้ อ อุ ป ช ฌาย (2556) ได ทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ใ นตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา กําไรตอหุน (EPS) และดัชนีเอ็ม เอ ไอ มีความสัมพันธตอราคา
หลักทรัพยมากที่สุด
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเปนเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งมีทั้งหมด 112 หลักทรัพยและทําการศึกษา 36
ตัวอยางแสดงราคาปด ณ วันทําการสุดทายของแตละไตรมาสและอัตราสวนทางการเงินครบทั้ง
9 ประเภทที่เลือกทําการศึกษาและครบทุกไตรมาสตลอดชวงระยะเวลาระหวางไตรมาสที่ 3 ใน
ปพ.ศ.2552 ถึงไตรมาสที่ 2 ในปพ.ศ.2557 รวม 20 ไตรมาสเปนระยะเวลา 5 ป บนเว็บไซต
http://www.setsmart.com โดยทํ าการศึ ก ษาโดยใชขอมูลทุติ ยภูมิร ายไตรมาสทั้ งหมดและ
นําเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา สถิติที่ใ ชวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา
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ไดแก ค าต่ํ า สุ ด ค าสูงสุด ค าเฉลี่ ย และค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมานใชก าร
วิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
สรุปผลการวิจัย
อัตราสวนทางการเงินของ 36 หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอระหวางไตรมาสที่ 3 ในปพ.ศ.2552
ถึงไตรมาสที่ 2 ในปพ.ศ.2557 พบวา
P/B
หลักทรัพย ADAM มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 13.749 เทา)
BVPS
หลักทรัพย TMW มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 27.182 บาทตอหุน)
EPS
หลักทรัพย TMW มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 0.875 บาทตอหุน)
Current Ratio หลักทรัพย BROOK มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 17.764 เทา)
D/E
หลักทรัพย TIES มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 66.104 เทา)
NPM
หลักทรัพย AF มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 26.842%)
ROA
หลักทรัพย BOL มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 30.211%)
ROE
หลักทรัพย BOL มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 34.489%)
Total Assets Turnover หลักทรัพย UKEM มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 1.979 เทา)
ราคาปดหลักทรัพย TMW มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 23.025 บาทตอหุน)
อัตราสวนทางการเงิน สวนใหญ ไดแก BVPS, EPS, Current Ratio, NPM, ROA,
ROE และ Total Assets Turnover มี ค วามสัม พัน ธกับราคาหลัก ทรัพยเอ็ ม เอ ไอ อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต P/B และ D/E ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ
ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย P/B มีความสัมพันธ (เชิงบวก) มากที่สุดกับ
ราคาหลักทรัพยสวนใหญ (32 หลักทรัพย) ตามมาดวยอัตราสวน BVPS ซึ่งมีความสัมพันธ
(เชิงบวก) มากที่สุดกับราคาของ 2 หลักทรัพย
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคาปด
ของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบรายหลักทรัพย
Total
Current
D/E
NPM ROA ROE Assets
หลักทรัพย P/B BVPS EPS
Ratio
Turnover
ADAM
0.506 -0.196 0.263 0.019 0.460 0.339 0.280 0.072 -0.014
-0.466 -0.179
AF
0.852 -0.158 -0.460 -0.004 -0.003
0.342 0.524
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BGT
BOL
BROOK
BSM
CHUO
CMO
CPR
DIMET
E
FOCUS
ILINK
IRCP
KASET
MBAX
PICO
PPM
PYLON
SALEE
SIMAT
SLC
STAR

0.830 -0.571 0.090

-0.447 0.708

0.352
0.856 0.378 0.048 -0.377 0.349
0.106
0.847 0.827 0.427 -0.076 0.567
0.134
0.947 0.607 0.583 0.455 0.093 0.552
0.917 -0.329 -0.383 -0.362 0.329
0.487
0.944 0.455 -0.034 -0.002 -0.379 0.147
0.885 0.612 0.338 0.219 0.017
0.231
0.983 -0.755 -0.392 -0.657 0.731
0.411
0.813 0.385 0.115 -0.161 0.075 0.308
0.755 0.555 0.254 0.157 0.223 0.202

0.464 0.580 0.247
-0.014 -0.421
0.424
0.466 0.529

0.403

0.825 0.798 0.600
-0.312 -0.023
0.474
0.373 0.449 0.335
0.702 0.740

0.729
0.490
0.633
0.921 0.471 0.276 -0.867 0.853 0.244
0.282
0.571
0.909 0.357 -0.210 0.505 -0.498
0.080
0.922 0.292 0.542 -0.280 0.700 0.486 0.828
0.984 0.320 0.385 0.669 -0.482 0.359 0.769
0.904 -0.017 0.230 -0.276 0.476 0.327 0.697
0.983 0.788 -0.144 -0.724 0.275
0.205 0.054
0.922 0.759 0.632 -0.035 0.408 0.573 0.554
0.989 0.070 0.213 -0.089 0.364 0.344 0.549
0.015
0.952 -0.207 -0.283 -0.041 -0.526
0.081
0.461
0.381 0.540* -0.419 0.082 0.075
0.008
0.985 -0.338 0.142 -0.648 0.680 0.219 108
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0.704

-0.732 0.691
0.484
0.663

0.307
0.530

0.247

-0.575

0.224

0.574

0.836
0.792
0.631

0.431
0.751
0.363

-0.038 -0.089
0.702
0.709

0.429
-0.015

-0.134 0.133
0.375

0.028

-0.206 -0.107
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0.108

0.115 0.218
0.155
TAPAC 0.928 0.854 0.459 0.125 0.536 0.013 0.474 0.471
0.136 0.368
TIES
-0.532 0.776 -0.081 0.496 -0.617
0.061
0.029
TNDT
0.934 0.872 0.352 -0.543 0.368 0.045
0.200
-0.594
TNH
0.878 0.794 0.145 0.176 0.380
0.290 0.599
-0.554
0.145 -0.020
TPAC
0.552 -0.018
0.550 0.516
0.748*
TRT
0.562 0.114 -0.210 -0.014 0.214
0.143 0.239
0.298
TSF
0.630 -0.193 0.009 0.114 0.217
0.021 0.021
0.031
UKEM
0.890 0.580 0.405 0.603 -0.233 0.223 0.644 0.505
UMS
0.027 0.782 0.376 0.768 -0.684 0.437 0.734 0.788*
0.064 0.009
YUASA 0.925 0.842 -0.326 0.790 -0.804
0.330
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
SWC

0.946 0.901

0.057

0.733

-0.340

0.174
0.369
-0.336
-0.429
-0.565
0.088
0.352
-0.253
-0.154
-0.076
0.570

จากตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบคาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและราคา
ปดของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบรายหลักทรัพย พบวา P/B ของ 32 หลักทรัพยมีความสัมพันธ
(เชิงบวก) กับราคาหลักทรัพยมากที่สุด โดย BVPS ของ 2 หลักทรัพยมีความสัมพันธ (เชิงบวก)
กับราคาหลักทรัพยมากที่สุด ไดแก SLC และ TIES ในขณะที่ EPS ของหลักทรัพย TPAC มี
ความสั ม พั น ธ (เชิ ง ลบ) กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย ม ากที่ สุ ด และ ROE ของหลัก ทรั พ ย UMS มี
ความสัมพันธ (เชิงบวก) กับราคาหลักทรัพยมากที่สุด
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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
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01* N = 36 หลักทรัพย x 20 ไตรมาส
จากตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบคาสหสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและ
ราคาป ดของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอแบบโดยรวม พบวา อัต ราสว นทางการเงิน BVPS, EPS,
Current Ratio, NPM, ROA, ROE และ Total Assets Turnover ความสั มพั นธกั บราคา
หลั ก ทรั พ ย เ อ็ ม เอ ไอ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 แต P/B และ D/E ไม มี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
ผลการศึกษามีความสอดคลองกับสอดคลองกับแนวคิดของรัตนา พฤกษมาศวงศ (2546:
14-15 อางถึงในสุวัฒน จรดล, 2552: 7-8) ที่กลาวไววาตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงเปนตลาดที่
ราคาของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับขอมูลของบริษัททั้งในอดีตและในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
และแนวคิดของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2554) ที่กลาวไววาการวิเคราะหเชิงปริมาณเปน
อีกแนวทางการวิเคราะหหนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจที่ผานมาและในปจจุบันเปนสําคัญเพื่อ
นํามากําหนดตัวแปรตางๆ ซึ่งในที่นี้หมายความถึงราคาของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จึงสามารถ
ยืนยันไดวา P/B และ BVPS เปนอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่สามารถนํามาพยากรณราคา
ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอได เนื่องจากอัตราสวนทางการเงินทั้ง 2 ประเภท
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นี้คํานวณหรือสรางขึ้นจากขอมูลทางการเงินจากงบการเงินของบริษัทตางๆ ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการวิเคราะหตลาดทําใหเขาใจแนวโนมและโอกาสการลงทุนในหลักทรัพยที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของรัตนา พฤกษมาศวงศ (2546: 14-15 อางถึงในสุวัฒน จรดล, 2552: 78) ที่กลาวไววาตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงเปน ตลาดที่ราคาของหลักทรัพยมีความสัมพันธกับ
ขอมู ลของบริษัททั้งในอดีต และในอนาคตที่จ ะเกิดขึ้น และแนวคิด ของสถาบั นเพิ่มผลผลิ ต
แหงชาติ (2554) ที่กลาวไววาการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนอีกแนวทางการวิเคราะหหนึ่งจากงบ
การเงินของธุรกิจที่ผานมาและในปจจุบันเปนสําคัญเพื่อนํามากําหนดตัวแปรตางๆ ซึ่งในที่นี้
หมายความถึ งราคาของหลั ก ทรั พ ยเ อ็ม เอ ไอ โดยผลการศึก ษามีค วามสอดคล องกับ ผล
การศึกษาของสุวัฒน จรดล (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินและ
ราคาตลาดของหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา Current Ratio,
NPM และ ROE มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ไมมีความสอดคลองกับงานของสุวัฒน จรดล บางสวนซึ่ง
พบวาอั ต ราส ว น BVPS, ROA และ Total Assets Turnover ไมมีค วามสัมพัน ธกับราคา
หลั ก ทรั พ ย ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรัพ ยเ อ็ม เอ ไอ แตอั ต ราส ว น P/B และ D/E มี
ความสัมพัน ธกับราคาหลัก ทรัพยที่จ ดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งความไม
สอดคลองกันของผลการศึกษาระหวางงานวิจัยอาจเปนผลมาจากความแตกตางของขอมูลในแต
ละชวงเวลาที่ใชศึกษา จึงทําอัตราสวนบางตัวมีความสัมพันธและไมมีความสัมพนธกับราคา
หลักทรัพยแตกตางกัน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของเอื้อ อุปชฌาย
(2556) ที่ทําการศึ กษาป จจั ยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยใ นตลาดหลัก ทรัพยเอ็ม เอ ไอ พบวา
อัตราสวน EPS มีความสัมพันธตอราคาหลักทรัพยมากที่สุด
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ถึงแมผลการทดสอบสมมติฐานระบุวาอัตราสวนทางการเงินที่ศึกษาสวนใหญไมมี
ความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แตความเปนจริงในทางปฏิบัติ
ทุกอัตราสวนทางการเงินมีความเกี่ยวพันตอกัน นัก ลงทุนจึงควรศึกษาหลายอัตราสวนทาง
การเงินประกอบกันเพื่อใหเขาใจถึงศักยภาพในการดําเนินงานในดานตางๆ ของบริษัทที่จ ะ
เลือกลงทุน โดยอาจใหความสําคัญเปนพิเศษกับอัตราสวนความสามารถในการสรางผลกําไรที่
มีความเกี่ยวของกับการไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลและกับอัตราสวน P/B เนื่องจาก
ผลการศึก ษาบ งชี้ว าอั ต ราส วนประเภทนี้มีค วามสัมพันธอยางมากกับราคาหลัก ทรัพย โดย
ความสัมพันธเชิงบวกที่มีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนประเภทอื่นๆ กลาวคือ หาก
P/B สูงแสดงวาราคาหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ มีแนวโนมที่จะสูงตาม นัก ลงทุนจึงอาจพิจารณา
ชะลอการลงทุนและรอจนกวา P/B ลดลง ซึ่งสงสัญญาณวาราคาตลาดของหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
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มีแนวโนมที่จะลดลงที่เหมาะสมตอการลงทุน โดยสอดคลองกับบทความของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (2557) ที่ระบุไววานักลงทุนนิยมใชอัตราสวน P/B และ P/E ในการวิเคราะห
หลักทรัพยเพื่อตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยยั งสามารถนํ าอั ต ราส ว นทางการเงิ น ต า งๆ ของแต ล ะ
หลักทรัพยมาใชเปนขอมูลสวนหนึ่งประกอบการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพยของนักลงทุนและการทํางานของผูบริหารบริษัทไดอีกดวย
2. ในตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง นักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลในอดีต ปจจุบัน และ
แนวโนมในอนาคต ซึ่งเปนประโยชนตอการวิเคราะหกอนตัดสินใจเลือกลงทุนเพื่อลดความ
เสี่ยง อยางไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาเลือกใชเครื่องการวิเคราะหประเภทอื่นๆ ประกอบ
กันเพื่อสรางความมั่นใจมากขึ้น เชนการวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคทางการลงทุนที่เปน
ปจ จัยสภาพแวดล อมภายนอกที่ ค วบคุมไมไดแตสงผลกระทบตอการลงทุน เปน อยางมาก
รวมกับการวิเคราะหบริษัทในเชิงคุณภาพดวย ซึ่งแนวทางเหลานี้จะมีสวนชวยลดระดับความ
เสี่ยงแตเพิ่มความมั่นใจใหกับนักลงทุนในหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ได
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. จากผลการทดสอบความสัมพันธร ะบุวาทุกหลัก ทรัพยเอ็ม เอ ไอมีอัตราสวนทาง
การเงินที่มีความสัมพันธกันเอง (Multicollinearity) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตั้งแต .80
ขึ้นไป โดยหลั กทรั พย DIMET มี อัต ราสว นทางการเงินที่มีค วามสัมพัน ธกัน เองมากที่สุด
จํานวน 17 คู สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกันเองมากที่สุด คือ ROA vs ROE
จํานวน 31 คู ตามมาดวย NPM vs EPS จํานวน 25 คู ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเปนอัตราสวนที่
มีลักษณะคลายคลึงกันจากการนํารายการทางการเงินที่เหมือนกัน มาคํานวณ จึงสามารถนํา
อัต ราสว นที่ มีค วามสั มพั นธ กั น เองดังกลาวนี้มาใชแทนกัน ได อยางไรก็ต ามความสัมพัน ธ
กันเองนี้อาจไม เหมาะสมในการนํ ามาศึกษาสําหรับพยากรณพรอมกัน ผูวิจัยจึงแนะนําให
การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงความสัมพันธกันเองเหลานี้เพิ่มเติมอีกครั้ง
2. ควรทําการศึกษาอัตราสวนทางการเงินประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่ใชศึกษาใน
ครั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลทางการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบมากขึ้น
3. ควรทําการศึกษาหลักทรัพยในตลาดอื่นๆ เพิ่มเติม ไดแก SET100 และ SET50 ใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทยเพื่ อ ใหไ ด ขอ มู ล ในมุ มมองอื่ น ๆ ที่ เ ปน ประโยชน ท าง
การศึกษามากขึ้น
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ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาทองคําในประเทศไทย
ECONOMIC FACTORS INFLUENCING THE PRICE OF GOLD IN
THAILAND
วิศรุต สังขทอง1 ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ2 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
------------------------------------------------------------------------

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาทองคํา
ในประเทศไทย ป จ จั ย ทางเศรษฐกิจ ที่ศึ ก ษา ประกอบไปด ว ยราคาน้ํา มัน ดิบโลก อั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป ราคาทองคําในตลาดโลก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยเก็บขอมูลเปนรายเดือนยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน
พ.ศ.2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน และวิเคราะหมูลดวยเทคนิค วิธี
สมการถดถอยเชิงซอน
ผลการการวิเคราะหพบวา ราคาทองคําในตลาดโลก อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน บาทตอ
เงินดอลลารสหรัฐ และราคาน้ํามันดิบโลก มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ราคาทองคําใน
ประเทศไทย โดยตัว แปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร สามารถอธิ บายราคาทองคําในประเทศไทยได
99.9% อยางไรก็ตามดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่มีผลกระทบตอ 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) ทองคําเปนการออมชนิดหนึ่งที่อยูคูกับคนไทยมาชานาน โดย
การซื้อขายทองคําในประเทศไทยนั้นในอดีต จะเปนไปในลักษณะซื้อขายกันโดยตรงและมีการ
แลกเปลี่ยนสินคาเกิดขึ้นจริง ณ ราคาวันซื้อขายที่กําหนดในแตละวัน และการซื้อขายทองคําใน
ประเทศไทยนั้น จะอยูในรูปของเครื่องประดับ หรือทองรูปพรรณ เชน สรอยคอ กําไล ตางหู
สรอยขอมือเหลานี้เปนตน ตอมาการซื้อขายทองคําไดมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัฒน มี
ขอมูลขาวสารกระจายไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว การซื้อขายมีความสะดวก จึงนําไปสูการลงทุน
ในทองคํามากขึ้นทั้งการลงทุนในทองคําทางตรง ในทองคําแทง หรือในสัญญาซื้อขายทองคํา
ลวงหนา (Gold Futures) ในตลาดสัญญาซื้อขายลวงหนา (TFEX)
อนุชา กุลวิสุทธิ์ (2553) กลาววาความไมแนนอนตางๆที่เกิดขึ้นไมวาจะเปน สภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการผันผวน สถานการณราคาน้ํามัน สถานการณบานเมือง ดัชนีความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ สิ่งเหลานี้ลวน ทําใหราคาของ
ทองคํา ทั้งทองรูปพรรณและทองคําแทง ไดมีการปรับตัวขึ้นลงอยางตอเนื่องประกอบกับความ
ตองการในทองคําเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยความตองการบริโภคทองคําที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
การบริโภคเพื่อการลงทุน
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงราคาน้ํามันดิบโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ เงินดอลลารสหรัฐ ดัชนี
ราคาผูบริโภคทั่วไป ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน มีผลกระทบ
ตอราคาทองคําในประเทศไทย
สมมติฐานการวิจัย
ราคาน้ํามันดิบโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไป ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน มีผลตอราคาทองคําใน
ประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการศึก ษาถึงการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ ราคาทองคําใน
ประเทศไทย โดยเก็บขอมูลในรูปแบบขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดศึกษาถึงขอมูล
ตั้งแตเดือน กันยายน 2552 ถึง เดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 60 เดือน ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูล
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จากตํารา รายงานการวิจัย เว็บไซต ขอมูลจากสถาบันตางๆ ไดแก สมาคมผูคาทองคําแหง
ประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และสมาคมทองคําโลก ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1.1 เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวราคาทองคําในประเทศไทย เพื่อใช
ประมาณการแนวโน ว ของราคาทองคํ าในอนาคต และใช เป น แนวทางในการลงทุน ให มี
ประโยชนสูงสุด
1.2 เพื่อใชประกอบการวางแผนในการซื้อขายและใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใน
ทองคํา
กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
ราคาน้ํามันดิบโลก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลาร
สหรัฐ
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป

ราคาทองคําในประเทศไทย

ราคาทองคําในตลาดโลก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับทองคํา ทองคําเปนธาตุลําดับที่ 79 มีสัญลักษณ Au ทองคํา
เปนโลหแข็งสีเหลือง มีคุณสมบัติสําคัญเปนโลหะที่ออนและเหนียว ไมละลายใน
กรด ชนิดใดเลย แตสามารถละลายไดอยางชาๆ ในสารละลายผสมระหวางกรดดิน
ประสิ ว และกรดเกลื อ จุด เดน ของทองคําอยูที่สีเหลืองสว างสดใส และมีค วาม
สุกปรั่งมีประกายมันวาวสะดุดตา มีความคงทน หายาก นํากลับไปใชประโยชนได
คุณประโยชนของทองคําโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
หรือใชเปนความมั่นคงทาเศรษฐกิจการคลัง และใชประโยชนในดานอื่นๆอีกมาก
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อุปสงค และอุปทาน
แนวความคิดการกําหนดราคา
แนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุนในทองคํา
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคํา จะขึ้นอยูกับปจจัย
ตางๆ เชน คาเงินดอลลาร อัตราดอกเบี้ย ดีมานด ซัพพลายในตลาดโลก เงินเฟอ
สถานการณความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินตราตางประเทศ ปริมาณ
ทองคําในตลาดโลก หรือแมแตเทศกาลตางๆเปนตน

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปทมา ทองเปลวไพโรจน (2554) ไดศึก ษาถึงการวิเคราะหและการคาดการณร าคา
ทองคําแทงในประเทศไทย แบงการศึกษาออกเปนการศึกษาปจจัยที่ มีผลกระทบตอราคาทองคํา
แทงในประเทศไทย และปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาทองคําแทงในตลาดตางประเทศ และการ
คาดการณราคาทองคําแทงในประเทศ โดยใชการวิเคราะหแบบวิธี Two-stage Least Squares
และแบบวิธี Ordinary Least Squares (OLS) ขอมูลที่ใชในการศึกษาแบบทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต
เดือนมกราคม ป พ.ศ.2550 ถึง เดือนมิถุนานยน พ.ศ.2554 จํานวนทั้งสิ้น 54 เดือน ตัวแปรที่ใช
ในการศึกษาคือ ราคาขายทองคําแทงในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลารสหรัฐตอเงินบาท
ราคาทองคําในตลาดโลก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ราคาน้ํามันดิบเบรนท ดัชนี
ราคาผูบริโภค อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน อัตราการวางงานในสหรัฐอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน
เงินดอลลารสหรัฐตอเงินยูโร ดัชนีราคาผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา โดยผลการวิจัยพบวาราคา
ทองคําแทง ณ ตลาดโลกและ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ มีผลตอ ราคาทองคําแทงใน
ประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีคาความเชื่อมั่นรอยละ 99 และมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ราคาน้ํามันดิบเบรนท และดัชนีราคาผูบริโภคมีคา
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศ
ไทย สวนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนมีคาความเชื่อมั่นรอยละ 99 และมีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ราคาทองคําแทงในตลาดโลก พบวา อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน อัตราการวางงานในสหรัฐอเมริกา
ดัชนีราคาผูบริโภค มีผลกระทบตอราคาทองคําโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมีคาความเชื่อมั่น
รอยละ 99 และมีความสัมพันธกับราคาทองคําแทงตางประเทศในทิศทางเดียวกัน
เสาวรัจน อภิรักษเดชาชัย (2553) ไดศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอราคาทองคําแทงใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ การเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา
แทงในประเทศไทย และมีตัวแปรที่ใชคือ ราคาทองคําแทงในตลาดลอนดอน อัตราดอกเบี้ยเงิน
118

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ฝากประจํา 3 เดือน ดัชนีผูบริโภคทั่วไป ราคาน้ํามันดิบเบรนท และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ โดยขอมู ลที่ ใช เป นแบบทุติยภูมิร ายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2545 ถึงเดื อน
กันยายน 2552 รวมเปน 93 เดือน โดยใชการวิเคราะหความสัมพันธดวยวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยเชิงซ อน ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้สรุปไดวา ราคาทองคําแทงในตลาดลอนดอน อัต รา
แลกเปลี่ ยนเงิน ตราต างประเทศ และดัชนีผูบริโ ภคทั่วไป มีค วามสัมพันธเปน ไปในทิศทาง
เดียวกันกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ราคาน้ํามันดิบเบรนท มีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางตรงกัน ขามกับราคาทองคําแทงในประเทศไทย ส วนอัต ราดอกเบี้ ยเงิน ฝากประจํา 3
เดือน ไมมีผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อัคษราภัค ประภาพักตร (2555) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอราคาทองคําแทงในประเทศ
ไทย กอนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลอนุกรมเวลาแบบราย
เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 จํานวน 108 ขอมูล โดยใช
วิธีการวิเคราะหอรีแม็กซ (ARIMAX) โดยมีตัวแปรที่ใชคือ ดัชนีราคาผูบริโภคในประเทศไทย
ราคาน้ํามัน ในตลาดโลก ราคาทองคําแทง ณ ตลาดกรุงเทพ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก
ลวงหน า อัต ราดอกเบี้ยเงินกู ยืมระหวงาธนาคาร อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ
ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําแทง ในประเทศไทยที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติไดแก ดัชนีออุตสาหกรรมในประเทศไทย ราคาทองคําแทงในตลาดโลกลวงหนา และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สวนตัวแปรที่
แสดงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ ประเทศสหรัฐอเมริกา และการเปลี่ยนแปลงราคาทองคําแทง
ใน 2 ชวงเวลาที่ผานมา AR(2) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
พิไลพร กรโสภา (2555) ได ศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลกระทบตอราคา Gold Futures ใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 2 สวนดวยกัน คือ 1) ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
ราคา Gold Futures ในประเทศไทย โดยมีตัวแปรคือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ
ราคา London Gold AM Fixing ดั ชนีผูบริโ ภค ดัชนีเงิน ดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามัน ดิบใน
ตลาดโลก และปริมาณทองคําสํารองระหวางประเทศ 2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาใช
ประโยชนตอนักลงทุนในGold Futures และขอมูลที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนการใชขอมูล
ทุต ยภูมิ แบบอนุก รมเวลา ตั้ งแต เดื อน กุมภาพันธ 2552 ถึงเดือน ธั นวาคม 2554 รวมเป น
ระยะเวลา 35 เดือน โดยผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ราคาราคา
London Gold AM Fixing ดัชนีเงินดอลลารสหรัฐ ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน กับราคา Gold Futures ในประเทศไทย สวน ดัชนีผูบริโภค และ ปริมาณ
119

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ทองคําสํารองระหวางประเทศ ไมมีผลกระทบตอราคา Gold Futures ในประเทศไทย อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการทําการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูล
อนุกรมเวลา จัดเก็บเปนรายเดือนยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552 จนถึงเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน โดยขอมูลตางๆมีที่มาดังตอไปนี้
3.4.1ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX Crude Oil) โดยทําการเก็บขอมูลจาก Energy Information
Administration (http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_fut_s1_m.htm)
3.4.2อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ โดยเก็บขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
โดยมีหนวยเปนบาทตอดอลลารสหรัฐ (http://www.bot.or.th)
3.4.3ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปโดยเก็บขอมูลจาก สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/cpi)
3.4.4 ราคาทองคําในตลาดโลก โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก World Gold Council
(http://www.gold.org)
3.4.5อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน โดยทําการเก็บขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
(http://www.bot.or.th)
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการเก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหโดยนําขอมูล
มาสรางตารางเสนอผลการวิจัย แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกคือ การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (description statistics) และสว นที่สอง คือการวิเคราะหโ ดยใชสถิติเชิงอนุมาน
(inferential statistics) ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยนําขอมูลมาคํานวณสถิติ โดยวิธีสราง
สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) เพื่อประมาณคาสัมประสิทธของปจจัยที่มีผลตอ
ราคาทองคําในประเทศไทย โดยการใชการพยากรณที่มีตัวแปรอิสระหลายๆตัวมีแบบจําลอง
ดังตอไปนี้
แบบจําลองที่ใชในการศึกษา
GOLD = a + B1NYMEX + B2USDX + B3CPI + B4WG + B5IN
โดยที่ GOLD
=
ราคาทองคําในประเทศไทย
a
=
คาคงที่ของสมการถดถอย
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B
NYMEX
USDX
CPI
WG
IN

=
=
=
=
=
=
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คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ
ราคาน้ํามันดิบโลก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
ราคาทองคําในตลาดโลก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต นํามาตั้งสมมุติฐานไดดังนี้
ส ม ม ติ ฐ า น ตัวแปรอิสระ
สัญลักษ
งานวิ จั
ย
NYMEX
ราคาน้ํามันดิบโลก
1
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ USDX
2
CPI
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
3
WG
ราคาทองคําในตลาดโลก
4
IN
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
5

ทิศทาง

+
+
+
-

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis)
จํานวน คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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
จากตารางที่ 1 จะเห็นวาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งหมด 60 เดือน ราคาทองคําในประเทศ
ไทย (GOLD) มี ค า เฉลี่ ย อยู ที่ 21,031.1055 บาท มี ค า เบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู ที่
2,753.22138 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 25738.46 บาท และมีคาต่ําสุดเทากับ 15,942.31
บาท
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ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 91.7242 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 10.24537 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 110.04 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล และมี
คาต่ําสุดเทากับ 69.47 ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรล
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 31.34 บาท มีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยูที่ 1.11 โดยมีคาสูงสุดเทากับ 33.78 บาทและมีคาต่ําสุดเทากับ 29.07 บาท
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 101.51 บาท มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 4.25771
โดยมีคาสูงสุดเทากับ 107.90 บาท และมีคาต่ําสุดเทากับ 94.00 บาท
ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) มีคาเฉลี่ยอยูที่ 1418.88 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 214.79 โดย
มีคาจุดสูงสุดเทากับ 1,771.85 และมีคาต่ําสุดเทากับ 996.59
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.99 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู
ที่ 0.839 โดยมีคาสูงสุดเทากับ รอยละ 3.00 และมีคาต่ําสุดเทากับรอยละ .75
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหคาความสัมพันธของตัวแปร (Correlations Analysis)
GOLD NYMEX USDX CPI
WG
IN
Pearson Correlation 1
.390**
-.553** .381**
.984**
.623**
GOLD
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).
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหคาความสัมพันธของตัว แปร (Correlations Analysis)
พบวา จากตัวแปรทั้งหมด สามารถบรรยายไดดังนี้
ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง ราคาทองคํ า ในประเทศไทย และราคาน้ํ า มั น ดิ บ โลก
(NYMEX) มี ค าความสั ม พั น ธ เท ากั บ .390 หมายความว า ราคาทองคําในประเทศไทย มี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99
คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
เงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีค าความสัมพัน ธเทากับ -.553 หมายความวา ราคาทองคําใน
ประเทศไทย มีค วามสัมพันธเปน ไปในทิศทางตรงกัน ขามกับ อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน บาทตอ
เงินดอลลารสหรัฐ (USDX) ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
คาความสัมพัน ธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป
(CPI) มีคาความสัมพันธเทากับ .381 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
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คาความสัมพันธร ะหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และราคาทองคําในตลาดโลก
(WG) มีคาความสัมพันธเทากับ .984 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
คาความสัมพันธระหวาง ราคาทองคําในประเทศไทย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
3 เดื อน (IN) มี ค าความสั มพั น ธ เท ากับ .623 หมายความวา ราคาทองคําในประเทศไทย มี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) ที่ความ
เชื่อมั่นรอยละ 99
ผลจากการเลือกตัวแปรเขาสมการดวยวิธี (Stepwise Regression)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห (Stepwise Regression)
Model
Unstandardized Coefficients Standardized t
Coefficie
nts
B
Std. Error Beta
(Constant) -19227.209 531.254
-36.192
WG
14.738
.076
1.150
194.811
1
USDX
608.195
14.109
.247
43.107
NYMEX 3.068
1.210
.011
2.536
R = 1.000 R Square = 0.999 S.E.E = 87.08350 F = 19639.422 Sig = 0.000

Sig.

.000
.000
.000
.014

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลา รายเดือนยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552
จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ ราคา
ทองคําในตลาดโลก (WG) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX)
และราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ ราคาทองคํา
ในประเทศไทย โดยตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร สามารถอธิบายราคาทองคําในประเทศ
ไทยได 99.9% (R Square = 0.999) ซึ่งมีคา 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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ราคาทองคําในตลาดโลก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ
=
ราคาน้ํามันดิบโลก

สวนตัวแปรอีก 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 3 เดือน (IN) ผลการวิจัยสรุปไดวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีผลกระทบตอ ราคาทองคํา
ในประเทศไทย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานขอที่ 1 ราคาน้ํามันดิบโลกแปรผันในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย
ผลการทดสอบ พบวา ราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 14.738 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มี
นัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ แปรผันในทิศทางตรงกันขาม
กับราคาทองคําในประเทศไทย
ผลการทดสอบ พบวา อัต ราแลกเปลี่ยนเงิน บาทตอเงิน ดอลลารสหรัฐ (USDX) เมื่ อ
พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์เทากับ 608.195 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทาง
เดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 ซึ่งขัดแยงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวตอนแรก
สมมติฐ านข อ ที่ 3 ดัชนี ร าคาผู บริ โ ภคทั่ว ไป แปรผัน ในทิศทางเดียวกัน กับราคาทองคําใน
ประเทศไทย
ผลการทดสอบ พบว า ดั ชนีร าคาผูบริโ ภคทั่วไป (CPI) ไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่มี
ความสัมพันธ กับราคาทองคําในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ > 0.05
ดังนั้นจึงไดทดสอบโดยการตัดตัวแปร ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) ออกจากสมการ
ทดสอบการวิเคราะหอีก 1 ขั้น ตอน โดยไดปรับตัว แปรที่เหลือเขาสูสมการดวยวิธี
Stepwise Regressions
สมมติฐานข อ ที่ 4 ราคาทองคําในตลาดโลก แปรผัน ในทิศทางเดียวกัน กับราคาทองคําใน
ประเทศไทย
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ผลการทดสอบ พบวา ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์
เทากับ 14.738 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาทองคําในตลาดโลก (WG) มี
นัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานขอที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) แปรผันในทิศทางตรงกันขาม กับ
ราคาทองคําในประเทศไทย
ผลการทดสอบ พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่มีความสัมพันธ กับราคาทองคําในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ >
0.05 ดังนั้นจึงไดทดสอบโดยการตัดตัวแปร อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน (IN)
ออกจากสมการทดสอบการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน โดยไดปรับตัวแปรที่เหลือเขาสู
สมการดวยวิธี Stepwise Regressions
อภิปรายผล
การศึ กษาวิ จัยเรื่ อง “ป จ จัยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลตอราคาทองคําในประเทศไทย” ใช
แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และประชากรที่ใชใน
การวิจัยคือ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา โดยขอมูลจัดเก็บเปนรายเดือน
ยอนหลัง ตั้งแตเดือน กันยายน พ.ศ.2552 จนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน
แลวนํามาวิเคราะหมูลในรูปวิธีการวิเคราะห การหาคาความสัมพันธใชวิธีสรางสมการถดถอย
เชิงซอน (Stepwise Regressions) ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ราคาน้ํ า มั น ดิ บ โลก (NYMEX) เมื่ อ พิ จ ารณาจากค า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท า กั บ 3.068 มี
เครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาน้ํามันดิบโลก (NYMEX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศไทย ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ เมื่อราคา
น้ํามันดิบโลกเพิ่มขึ้น 1 ดอลลารสหรัฐ จะทําใหราคาทองคําแทงในประเทศไทย มีราคาเพิ่มขึ้น
3.068 บาทตอ 1 บาท ทองคํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา ทองเปลวไพโรจน (2554) ที่
กลาววา ราคาน้ํามันดิบโลกมีความสัมพันธเชิงบวก กับราคาทองคําในประเทศไทย กลาวคือ
เมื่อราคาน้ํามันดิบโลกเพิ่มขึ้น 1 ดอลลารสหรัฐ จะทําใหราคาทองคําแทงในประเทศไทย มีราคา
เพิ่มขึ้น 5.4132 บาทตอ 1 บาท ทองคํา
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทต อ เงิ น ดอลล า ร ส หรั ฐ (USDX) เมื่ อ พิ จ ารณาจากค า
สัมประสิทธิ์เทากับ 608.195 มีเครื่องหมายเปนบวก หมายความวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ
เงินดอลลารสหรัฐ (USDX) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียว กับราคาทองคําในประเทศ
ไทย ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 กลาวคือ ถาเงินดอลลารเพิ่มขึ้น 1 หนวย จะทําใหราคา
ทองคําแทงในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 608.195 หนวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัค ษราภั ค
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ประภาพักตร (2555) ที่กลาววา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ มีความสัมพันธ
เชิงบวก กับราคาทองคําในประเทศไทย
ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) เมื่อพิจ ารณาจากคาสัมประสิทธิ์เทากับ 14.738 มี
เครื่องหมายเปนบวก หมายความวาราคาทองคําในตลาดโลก (WG) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียว กั บราคาทองคํ าในประเทศไทย ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 กลาวคือ เมื่อ
ทองคําในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป 1 หนว ย จะสงผลให ราคาทองคําแทงในประเทศไทย
เปลี่ยนไป 14.738 บาทตอ 1 บาท ทองคํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัคษราภัค ประภาพักตร
(2555) ที่ก ลาวว า ราคาทองคําในตลาดโลก มีค วามสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กับราคา
ทองคําในประเทศไทย กลาวคือ เมื่อทองคําในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะสงผลให
ราคาทองคําแทงในประเทศไทยเปลี่ยนไป 13.87 หนวย
สวนตัวแปรอีก 2 ตัวแปร คือ ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป (CPI) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 3 เดือน (IN) ผลการวิจัยสรุปไดวาไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีผลกระทบ กับราคาทองคํา
ในประเทศไทย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของ เสาวรัจ น
อภิรักษเดชาชัย (2553) ที่กลาววา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน ไมมีผลกระทบตอราคา
ทองคําแทงในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิไลพร กร
โสภา (2555) ที่กลาววา ดัชนีผูบริโภค ไมมีผลกระทบตอราคาทองคําแทงในประเทศไทย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช
ผูลงทุน ควรใหความสําคัญกับ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ราคา
ทองคําในตลาดโลก และ ราคาน้ํามันดิบโลก มากกวาตัวแปรอื่นที่ใชเปนตัวแปรในการศึกษา
เนื่องจาก การศึกษาในครั้งนี้ พบวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ ราคาทองคํา
ในตลาดโลก และ ราคาน้ํามันดิบโลก มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตอราคาทองคําใน
ประเทศไทย ส ว นการวิจั ยในครั้ งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึก ษาเฉพาะ 5 ตัว แปรอิสระ คือ ราคา
น้ํามันดิบโลก (NYMEX) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (USDX) ดัชนีราคา
ผูบริโภคทั่วไป (CPI) ราคาทองคําในตลาดโลก (WG) และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือน
(IN) มาใชหาความสัมพันธ เพื่อใหทราบถึง การเคลื่อนไหวราคาทองคําในประเทศไทย ใชเปน
แนวทางในการประมาณแนวโนมของราคาทองคําในอนาคต และเพื่อเปนประโยชน ในการ
ลงทุน อยางไรก็ตาม ในการตัดใจการลงทุนนั้น ควรพิจารณาถึงปจจัยพื่นฐาน ทั้งในดานสภาพ
เศรษฐกิจ ปจจัยทางดานเทคนิคเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
ในการศึก ษาครั้งตอไป สามารถนําตัว แปรในการศึก ษาครั้งนี้ ไปเปน แนวทางใน
การศึกษาการหาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาทองคําในประเทศไทยไดอีก เนื่องจากขอมูล
แตละชวงเวลาอาจแสดงผลกระทบตอราคาทองคําในประเทศไทยที่แตกตางกัน จากปจจัยตางๆ
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งตอไปอาจเพิ่มชวงเวลาการศึกษาและอาจใชขอมูลรายวันเปน
การศึกษา เพื่อใหเหมาะสมในชวงนั้นๆ รวมถึงอาจใชตัวแปรอื่นๆเขามาประกอบดวย อันไดแก
เหตุการณความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศ ทองคําสํารองในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนใน
สกุลเงินอื่น และดัชนีหุนตางๆ รวมทั้งกระแสขาวลือของขอมูลระหวางวันก็มีสวนในการสงผล
กระทบตอราคาทองคําในประเทศไทย เปนตน
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รูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
ที่มีผลตอธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
Model Capability of customer relationship management Modern Trade
กุลเชษฐ สุทธินพรัตนกุล
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิชติ อูอน
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยทางการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อนําเสนอความรู จากการทบทวนวรรณกรรม อธิบาย
ศึกษารูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ปญ หาและอุ ปสรรคที่ สํ าคั ญ ของการดํา เนิ น ธุร กิจ คา ปลี ก ในประเทศไทยป จ จุ บ ั น คื อ
สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ ของประเทศ (ศู น ย พ ยากรณ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิจ 2557-2558)
และ คู แ ข ง ทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกี่ยวกับพฤติ ก รรมของ
ลู ก ค า ความคาดหวั ง ที่ สู ง ขึ้ น ของลู ก ค า และความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอธุรกิจลดลง
(ASTVผูจัดการออนไลน,2558) ซึ่งจากปญหาดังกลาวจึงทําใหผูประกอบการธุร กิจคาปลีก
สมัยใหม นําการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพมาใช ซึ่งเปนอีกหนึ่ง กลยุทธ ที่ถูกนํามาเพื่อ
สรางการจัดการลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูลที่ถูกตอง เนื่องจากการ
บริหารลูกคาสัมพันธสามารถนําไปสูการสรางความจงรักภักดีของลูกคา การรักษาลูกคาใหคง
อยู และผลประโยชนที่องคกร ซึ่งปจจุบันธุรกิจมีก ารแสวงหาเกี่ยวกับวิธีการใหม ๆ ในการ
ดําเนินธุรกิจดวยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางตอเนื่อง เนื่องจากธุรกิจมีความเชื่อวา
ความจงรักภักดีของลูกคาเปนแหลงสําคัญในการสรางผลกําไรใหกับธุรกิจ (Day & Van den
Bulte, 2002) และวรรณกรรมที่ผานมาแสดงใหเห็นวาความสามารถในการรักษาลูกคาสามารถ
นําไปสูผลการดําเนินงานที่ดีของธุรกิจ ซึ่งบทความนี้สามารถใชเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัย
ตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : การจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 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
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รูปแบบความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม โดย
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของตางประเทศและในประเทศ เพื่อนํามาพัฒนา
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) ซึ่งเกี่ยวของกับการการมุงเนนการตลาด
มุงเนนกลยุทธ การจัดการโครงสราง และมุงเนนการปฏิบัติการรวมมือในการดําเนินงานภายใน
ธุรกิจ 1.4)ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพัน ธภาพ ผูวิจัยใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Day
& Van den Bulte. (2002) 1.5) ผลความสามารถการจัด การลูก คาเชิงสัมพัน ธภาพที่มีผลตอ
การดําเนินงานของธุรกิจ ผูวิจัยใชแนวคิด ของ Kim et al. (2003) , Mamoun N. Akroush et
al. (2011) และ Christos Sarmaniotis et al. (2013) (2)ผลกระทบทางตรงคือ เทคโนโลยี
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สารสนเทศ สงผลตอผลการดําเนิน งานขององคก ร ผูวิจัยใชแนวคิด ของ Reza Jamali and
Asghar Moshabaki et al. (2011) และ Maryam Eskafi et al (2013) การจัด การความรู สงผล
ตอผลการดําเนิน งานขององคก ร Warin Chotekorakul et al.(2012) และ Shu-Mei Tseng and
Pin-Hong Wu (2014) และ การมุงเนน การตลาด สงผลการดําเนิน งานขององคก ร Dennis
Herhausen and Marcus Scho¨gel (2013) และ Alireza Rezghi Rostami (2014)
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การมุงเนน
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องคประกอบของความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพของ Day & Van den
Bulte. (2002) เพื่ ออธิ บายถึงความสามารถของธุรกิจในการสรางมูลคาตางๆ ไมวาจะเปน
ทางดานการตลาด ดานการเงิน และรักษาความสัมพันธกับลูกคา สงมอบ เพื่อใหเกิดผลการ
ดําเนินงานที่ดี โดยแนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002) เปนแนวคิดที่นิยมนํามาใชใน
การศึกษาถึงความสามารถการจั ดการลูกคาเชิงสัม พัน ธภาพกับผลการดําเนิน งานของธุร กิจ
เชน งานวิจัยของ Stan Maklan and Simon Knox (2009), Mamoun N. Akroush et al.
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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 กลา วไดวา ใน
ปจ จุบัน การทําธุ ร กิ จ ค าปลี ก สมั ยใหม คู แ ข ง ทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เกี่ย วกับ พ ฤติ ก ร รม ของลู ก ค า ค วาม คา ดหวั ง ที ่ ส ู ง ขึ ้ น ข อง ลู ก ค า และความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค า ที่ มี ต อ ธุ ร กิ จ ลดลง (ASTVผู จั ด การออนไลน ,2558) ซึ่ ง มีค ว า ม
เปลี่ยนแปลงอยู ต ลอดเวลา จากเดิ มที่องคก ร มุง เนน เพีย งการสรา งยอดขายใหม ากที่สุด
เทาที่จ ะทําได และ เพื่ อให องค ก รไดสว นแบง ทางการตลาดมากที่สุด ที่เ หนือ กวา คูแ ขง
โดยองค ก รแต ละองค ก รพยายามสรรหากลยุทธตางๆ เพื่อ ที่จ ะชว ยในการสรา งยอดขาย
นอกเหนือจากการโฆษณา และประชาสัมพัน ธ เพื่อใหผูบริโ ภคเปน ที่รูจัก ในสิน คา และ
บริก าร หรื อแม แต ก ระทั่ งการส งเสริมการขายดว ยรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน เรื่องการลด
ราคา ตลอดจนโปรโมชั่ น ต างๆ เพื่ อเปน ตัว กระตุน ใหเกิด การใชจายของผูบริโ ภค ซึ่งหาก
สังเกตให ดี จ ะเห็ น ว าการทํารายการสงเสริมการขายดว ยรูปแบบตางๆเหลานี้ลวนเปนหนึ่ง
ในการทํากลยุ ทธ ร ะยะสั้ น เพี ยงชั่ ว ครั้งคราว ซึ่งองคก รยังตองมีก ารวางแผนจัด การเรื่อ ง
กลยุทธ ใ นระยะยาว ซึ่ งหมายถึ งการสรางความสัมพัน ธ การรัก ษา ลูก คาเหลานี้ไว พรอม
ทั้งสรางความประทั บใจ ความภั ก ดีที่มีตอสิน คา และ บริก าร ใหเ กิด ขึ้น กับ ตัว ผูบ ริโ ภค
ซึ่งแตละองค ก ร พยายามสรรหาวิธีก ารในการสรรหากลยุทธตางๆ นานา เพื่อเขามาใชใน
การจัด การบริ หารงาน ดั งนั้ น การจั ด การลูก คาเชิงสัมพัน ธภาพถือเปน กลยุทธทางธุร กิจ ที่
เนน ความสั มพั น ธ ลูก ค า โดยการสรางความพึง พอใจใหลูก คา ควบคูกับ ความจงรัก ภัก ดี
โดยนําเสนอสิ น ค า และบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนอง H.Y. Lam et al (2014) , Ibrahim Elbeltagi et
al. (2014) และ Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014) เปนตน ซึ่งองคประกอบของ
ความสามารถการจัด การลูก คา เชิง สัม พัน ธภาพ (Customer Relationship Management
Capability: CRM) ตามแนวคิดของ Day & Van den Bulte. (2002) ประกอบดวย องคประกอบ
หลัก 3 ดาน ดังนี้
(1) การมุงเนน ลูก คาเปน ศูน ยก ลาง (Customer Centric) ถือวาเปนสวนสําคัญอยาง
มากของแต ละองค ก ร ซึ่ งแสดงถึ งความไดเ ปรีย บในการแขง ขัน ขององคก รในระยะยาว
หมายถึง การที่องคกรใหลูกคาเปนศูนยกลางของ การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ หรือ การบริการที่
ตอบสนองความต องการของลู ก ค าเฉพาะกลุมใหมากขึ้น การวิเคราะหทําความเขาใจกั บ
พฤติ ก รรม ซึ่ ง เกิ ด จากการคั ด สรรลู ก ค า ที่ มี มู ล ค าคุ ณ ค า สู ง สุ ด ซึ่ ง องค ก รไม ส ามารถให
ความสําคัญระหวางลูกคาเทากัน ได ซึ่งจําเปนที่จะตองมีก ารจัด ความสัมพันธระหวางลูกคา
134

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

และ เนนความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคา การรักษาลูกคาเปนสิ่งที่องคการ
จะตองใหความสนใจอยางมาก การดูแลเอาใจใสใ นความแตกตางของลูก คาแตละราย 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 การดึง ดูด ความสนใจลูก คา เพื่อ ลูก คา เกิด
ความพึ ง พอใจในสิ น ค า และ บริ ก าร ทางองคก รตอ งทราบถึง ความตอ งการของลูก คา
เพื่อสามารถตอบสนองความต องการของลูก คาไดถูก ตอง
(2) รูปแบบธุรกิจ ( Business Model ) หมายถึง แนวทางที่หนวยงานบริหารใชในการ
ที่จะกําหนดความสามารถ ในการแขงขัน และการดําเนินกิจกรรม ควบคูกับกระบวนการใน
การผลิต สินคา หรือ บริการ รวมถึง การควบคุม โดยเชื่อมตอการจัดการลูกคาสัมพันธ เพื่อใช
ในการกําหนดรูปแบบการนําเสนอสินคา และการบริหารเพื่อใหไดมาซึ่งรายได และโครงสราง
ตนทุนที่ทําใหเกิดกําไรที่นาพอใจรวมไปถึง สามารถสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในการ
ผลิตสินคา และบริการนั้นไดอยางนาพอใจ การสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความพึง
พอใจในตัวสิน คาและบริการใหลูกคาอยางตอเนื่อง การรัก ษาลูก คา เพื่อใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดีในตราสินคา และ สรางความสัมพันธอันดีตอองคกร โดยใหไดรับประโยชนทั้งสอง
ฝาย ทั้งตอตัวลูกคาและองคกร ( Win-Win Strategy ) อยางตอเนื่องเปนระยะยาวนาน ซึ่งการ
จัดการลูกคาสัมพันธถือเปนกลยุทธหลักที่สําคัญ ที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ Day &
Van den Bulte. (2002)
(3) สารสนเทศลูกคาในการสรางความสัมพันธ (Customer Information) การจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลของลูก คา สําหรับ สารสนเทศลูกคาแบงออกเปนหลายประเภท ไมวาจะเปน
ลูกคาบุคคล ลูกคาธุรกิจ และลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ซึ่งความสําเร็จของการจัดการลูกคาเชิง
สัมพัน ธภาพขึ้ น อยู กั บวิ ธีใ นการจั ด การแบงป น ขอมูลเกี่ยวกับลู ก คา และการแปลงขอมู ล
เกี่ยวกับลูกคาใหกลายเปนความรูเพื่อสามารถนําไปใชในการเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติกับ
ลูกคา โดยความสามารถในการจัดการขอมูลเกี่ยวกับลูกคา เปนการใชประโยชนจากโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ Day & Van den Bulte. (2002) โดยแนวทางใน
การจัด การลู ก ค าเชิ งสั มพั น ธภาพ ในการใหลูก คาเกิด ความพึงพอใจในสิน คาและบริก าร
อยูกับเราตลอดไป คงหนี ไม พน การสรางคุณ คาเพิ่มใหลูก คาเกิด ความรูสึก มากกวาลูกคา
ตองการ การบริ ก ารก อน และ หลั งการขายอยา งเต็ม ใจ และเปด เผย แสดงถึง ความเปน
กัน เอง โดยอาศั ยระบบการจั ด การสารสนเทศที่มีป ระสิท ธิภ าพ เชน ระบบ Call Center
การตลาดทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ด ว ยการสรา งเว็บ ไซดที่มีเ นื้อ หาสาระนา รูเ กี่ย วกับ สิน คา
พรอมแจ งรายละเอี ยดโปรโมชั่ น ของลูก คาแตละกลุม การใชโ ปรแกรมการสง เสริม การ
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ขายในระยะยาว ทราบถึ ง ความต อ งการของลูก คา โดยองคก รอาจแบง ลูก คา เปน หลาย
ประเภท เพื่ อ ให ส ะดวกในการจั ด การลูก คา เชิง สัม พัน ธภาพ เพื่อ ทํา ใหลูก คา เกิด ความ
พอใจ การให ค วามเสมอภาคในลู ก คาที่ร ะดับเดียวกัน Ibrahim Elbeltagi et al. (2014) และ
Daniel D. Cox and Scott McLeod (2014)
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงเนนศึกษาถึงความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่
มีผลกระทบตอผลการดําเนิน งานของธุร กิจ คาปลีก สมัยใหม โดยการใชแนวคิด ของ Day.
(2002) ประกอบดว ย (1) การมุงเนน ลูก คาเปน ศูน ยก ลาง (Customer Centric) (2) รูปแบบ
ธุร กิจ (Business Model) (3) สารสนเทศลูก คา ในการสรา งความสัม พัน ธ (Customer
Information) นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา กระบวนการ การพัฒ นากล
ยุทธการแขงขันระยะยาว การสรางมูลคา การจัดการชองทางความรู และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน ขั้นตอนการประเมิน รวมถึงกระบวนการอื่น โดยวิธีการมุงเนนไปที่ การจัดการ การ
โตตอบลูกคา เพื่อรัก ษาความสัมพันธลูกคาเพื่อทําใหเกิดกําไร Day & Van den Bulte.
(2002)
โดยผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม และทําการสังเคราะหวรรณกรรมเกี่ยวกับ
ความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM Capability) ประสิทธิภาพของการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (CRM Effectiveness) การนําเอาการจัด การลูก คาเชิงสัมพันธภาพไป
ปฏิบัติ (CRM Implementation) การดํา เนิน กิจ กรรมหรือ กระบวนการจัด การลูก คา เชิง
สัม พัน ธภาพ (CRM Activities / CRM Process) การบริหารการจั ดการลูก คาสั มพัน ธทาง
อินเตอรเน็ต (ECRM) และ การจัดการความรูลูกคาเชิงสัมพันธภาพ (KCRM) เพื่อใหทราบถึงตัว
แปรความสามารถการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การ
จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ หมายถึง กลยุทธในการมุงเนนสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ธุรกิจกับลูกคาในการยกระดับความสัมพันธที่เขมแข็งในระยะยาวและการรักษาความสัมพันธ
กับลูก คา เพื่อเปน การตอบสนองความตองการของลูกคาเปน รายบุคคล หรือรายธุรกิจ และ
สรางความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ความสามารถในการรักษาลูกคาเกา และแนะนําตอสูลูกคา
ใหม ซึ่งนําไปสูความสามารถในการทํากําไร การปรับปรุงผลการดําเนินงานทางการตลาดที่ดี
ของธุร กิจ 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)
ปจจุบันในโลกยุคใหมความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตคอนขางมากดวย ปจจัยหลายอยางไมวาจะเปน สภาพแวดลอม สภาพสังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง โดยเทคโนโลยีสารสนเทศเข ามามี บทบาทสํ าคั ญ ซึ่ งเทคโนโลยี สารสนเทศจะ
ประกอบดวย ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ทําใหธุรกิจสามารถนํามาใชเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานการจัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพ จะเห็นไดชัดเจนวาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอการจัดการลูกคาเชิงสัม พัน ธภาพอยา งมาก Coltman et al.
(2010) โดยเฉพาะการนําเอาระบบเทคโนโลยีมาใชในกิจกรรมทางการตลาด เชน การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร สารสนเทศมาพั ฒ นากั บระบบ Call Center มาใช ใ นการ
ดําเนินการ ทั้งระบบซอฟแวร CRM จะควบคุมจัดการกระบวนการบริหาร ณ จุดขาย และการ
บริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับลูกคา ซึ่งขอมูลดังกลาว
มีคุณคาอยางมากตอธุรกิจในการตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะราย
การใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นักวิจัยและ
นักวิชาการ หลายทาน ไดกลาวไวขางตน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมาย
หรือคําจํากัด ความของคํ าวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยี มาใชในการ
สรางมู ลค าเพิ่ มทางด านสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศที่เกิ ด ขึ้น มี ประโยชนม ากยิ่ง ขึ้น ซึ่ ง
ประกอบด ว ย โครงสร างพื้น ฐานด านเทคโนโลยีสารสนเทศของธุร กิจ ได แก ฮารด แวร
(Hardware) ซึ่งเปนอุปกรณในการประมวลผลสารสนเทศ ซอฟตแวร (Software) โปรแกรมใน
ระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวย ซอฟตแวรระบบ และ ซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น และขอมูล
(Data) ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญที่สุด เพราะขอมูลตองถูกตอง แมนยํา เชื่อถือได จะชวยทําให
ระบบการบริหารการจัดการไดงายขึ้น โดยธุรกิจตองพัฒนาความสามารถของพนักงาน ใน
การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เข า ใจในการดํา เนิน การ และจัด การเกี่ย วกับ สารสนเทศ
ทั้งหมด ซึ่ งส งเสริ มและสนั บ สนุ น ตอ ความสามารถการจัด การลูก คา เชิง สัมพันธภาพใน
การสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา เพื่อตอบสนองความตองการเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือ
การบริ ก ารของลู ก ค า ที่ สอดคล องกั บความต องการของลู ก คา และนําไปสูก ารสรางความ
จงรักภักดีใหเกิดขึ้น Chen & Ching. (2002), Coltman et al. (2010)
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การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู วิ จั ยจึ งสรุ ปความหมายหรือคํ าจํ ากัด ความของคําว า เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึ ง โครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของธุ ร กิ จ และ
ความสามารถของพนั กงาน ในการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง สง เสริม สนับ สนุน ตอ
ความสามารถการจัด การลูก คาเชิงสัมพันธภาพในการสรางและรักษาความสัมพันธกับลูกคา
โครงสร า งพื้ น ฐานที่ สํา คั ญ ของธุ ร กิ จ ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ การประยุก ตใ ช
เทคโนโลยี สารสนเทศให เ ป น ประโยชนตอ ธุรกิจถือเปนสิ่งสําคัญ โดยโครงสรางพื้นฐาน
ด านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป น การใชประโยชนจ ากฮาร ด แวร (Hardware) ซอฟต แวร
(Software) และขอมูล (Data) เพื่ออํานวยความสะดวก หรือสนับสนุน ใหมีก ารแบงปนและ
สื่อสารขอมูลตลอดทั่วทั้งธุรกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตองมี
การพั ฒ นาทั ก ษะและความรู ทั้ ง นี้ เพื่อ สนับ สนุ น ให บุค ลากร มี ค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีศักยภาพที่ดีขึ้น (Chen & Ching, 2002) สอดคลองกับ Coltman et
al. (2010) ที่ ก ล าวว าโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ประกอบดวย 2 สวนคือ
ฮารดแวร (Hardware) ซอฟต แ วร (Software) ซึ่ ง ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ต อ ความสามารถ
ในการจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย และองคก าร และมีผ ลกระทบตอ ความสามารถการจัดการ
ลูกคาเชิงสัมพันธภาพ การจั ด การลู ก คาเชิงสัมพัน ธภาพโดยนําระบบสารสนเทศ มาใชใ น
ธุร กิจ ความสามารถของเทคโนโลยี ส ารสนเทศป จ จั ย เดี ย วไม เ พี ย งพอต อ การทํา ให
ธุ ร กิ จ ประสบความสํา เร็ จ ได ความตองการเกี่ยวกับความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอมูลของ
ลูกคาเปนสิ่งที่ทําใหธุรกิจสามารถตัดสินใจไดดี บนพื้นฐานของการมีขอมูลที่เพียงพอ ธุรกิจจึง
จําเปน ต องคํ านึงถึ งและควรให ค วามสนใจเกี่ยวกับการทําใหบุค ลากรมีทัก ษะและความรู
ตลอดจนการกํ า หนดกลยุ ท ธ ท างธุร กิ จ ขององค ก ร และ การจั ด การดา นเทคโนโลยี ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และการสรางการรักษาความสัมพัน ธกับลูกคาแบบบูร ณาการ ซึ่งทําใหธุรกิจ
ไดรับข อมู ลเชิงลึ กกั บลู กค า เพื่อตอบสนองความตองการลูกคา นํามาซึ่งผลกําไรของธุรกิจ
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)
การจัดการความรูเกิดจากกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูที่เกิดจากประสบการณ
และการเรียนรู หรือการเรียนรูใหมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดขององคกรโดยผานกระบวนการ
ตางๆ เชน การคนหาสรางใหม รวบรวมจัดเก็บใหเปนระบบ มีการถายโอนความรู จากบุคคล
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หนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง วิเคราะห สังเคราะห ยกระดับความรูใหม และ ประยุกตใชความรู ซึ่ง
สอดคลองกับ Ikujiro Nonaka(1991) ที่กลาวไววา การจัดการความรู เกิดจากการปลูกฝงคานิยม
และ พฤติกรรมที่ชวยใหคนในองคกร ใชสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู และ คิดคน เพื่อประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาองคการโดยนําการจัดการความรูมาประยุกตใชกับรูปแบบการบริหารลูกคา
สัมพัน ธ ซึ่ งป ญหาที่ เกิ ด ขึ้ น เสมอ คือ บุค ลากรยังขาดความพรอม โดยเฉพาะการคัด เลือ ก
พนักงานทีม่ ีความรู ความเขาใจทั้งทางธุรกิจและการบริการ ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติอยูเสมอคือ การรับ
พนักงานใหมและวาจางบริษัทภายนอกเขามาทําการฝกอบรมซึ่งในความจริงถือเปนการลงทุน
ที่ยังขาดประสิทธิภาพในดานการบริหารทรัพยากร Phanu Limmanont(2005)
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัด ความของคําวา การ
จัดการความรู หมายถึง กระบวนการ การจัดการโครงสรางทางความรู ที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน และ ภายนอกขององค ก ร ซึ่ งอาจจะเกิ ด จากการเรีย นรู คิด ค น วิเ คราะห ค น หา
ประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนารูปแบบ ระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิด
ความรู เพื่อประโยชนสูงสุดตอตนเอง 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)
ปจ จุ บัน การมุ งเน น การตลาดเปน อีก หนึ่งแนวความคิดที่ใ ชกัน มาก โดยยึด หลัก
ความสําคัญที่จะชวยใหองคกรธุรกิจบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายทางการตลาด องคกรจะตอง
พิจารณากําหนดความตองการที่แทจ ริงของตลาดที่เปนเปาหมายได และตองปรับตัวเองให
สามารถสรางหรือสนองความพอใจ ตามที่ตองการเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และโดยมี
ประสิทธิผลสูงกวาคูแขงขัน โดยประกอบดวยการมุงเนนลูกคา การตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing) การแสวงหากําไรจากความพึงพอใจของลูก คา ซึ่งสอดคลองกับ
แนวความคิด ของ Deshpande & Webster (1989) ที่ก ลา วไวว า สว นประกอบทาง
วัฒ นธรรมขององค ก ารได แก ค วามเชื่อ และ คานิยมที่ใ หค วามสําคัญ กับลูก คาเปน สิ่งแรก
ในการวางแผนการดําเนิ น งานขององคก าร ซึ่ง จะทํา ใหอ งคก ารประสบความสํา เร็จ โดย
แนวคิดทางการตลาดไดรับการยอมรับวาเปนกลยุทธที่สามารถทําใหธุรกิจสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน Gang Xiang and Ying Wu (2012) และ ถาความสัมพันธ
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เชิงบวกระหวางองคกรกับลูกคา ซึ่งประกอบดวย การแบงปนขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลทาง
การตลาด และ การตอบสนองความตองการลูกคา Liem Viet Ngo (2010)
จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงทําการสรุปความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา การ
มุงเนนการตลาด หมายถึง การรวบรวม การกําหนดทิศทางกลยุทธ โดยการมุงเนนลูกคา การ
มุงเนนคูแขงขัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของลูกคา 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
ดําเนินงานขององคก ร หมายถึง ผลของกระบวนการจัด การลูก คา และ การจัด การลูก คา
สัมพันธ โดยอาศัยกลยุทธ จริยธรรม คานิยม และ วัฒ นธรรม ซึ่งจะตองมี ระบบตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนินการ การบริการหลังการขาย ซึ่งธุรกิจจะไดเปรียบคูแขงก็ตอเมื่อลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ นําสูผลของการดําเนินงานที่ดี 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
จัดการลูกคาเชิงสัมพันธภาพที่มีผลตอธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 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 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2) ดานการจัดการ
ความรู ผู วิ จั ยใช แนวคิ ด จากงานวิ จั ยของ IkujiroNonaka (1991) และ Chun Wei Chooand
Rivada´viaCorrea Drummond de AlvarengaNeto (2010) ประกอบดวย การจัดการความรูของ
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พนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย และ โครงสรางพื้นฐานสังคม 1.3) ดานมุงเนนการตลาด
ผูวิจัยใช แนวคิ ดของ Deshpande & Webster (1989) ซึ่งเกี่ยวของกับการการมุงเนนการตลาด
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)
และสารสนเทศลูก คาในการสรางความสัมพัน ธ Mamoun N. Akroush et al.(2011),Yonggui
Wang &HuiFeng (2012) 1.5) ผลความสามารถการจัด การลูก คาเชิงสัมพัน ธภาพที่มีผลตอ
การดําเนินงานของธุรกิจ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Kim et al , (2003) และ Mamoun N. Akroush
et al. (2011) ซึ่งประกอบดวย 1.5.1)ผลการดําเนินงานทางดานการเงิน ซึ่งวัดผลทางการเงิน
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) ผลการดําเนิน งานทางดานการตลาด
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด ยอดขาย 1.5.3) ผล
การดําเนิน งานดานสิ่งแวดลอม เนน เรื่องการสรางความสัมพัน ธค น วิถีชิวิต คานิยม การ
สรางประโยชนใ หแกสังคม ชุมชน การเปน มิต รตอสิ่งแวดลอม 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 คื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลตอผลการดําเนิน งานขององคก ร
ผูวิจัยใชแนวคิด ของ Reza Jamali and AsgharMoshabakiet al. (2011) และ Maryam Eskafi et
al (2013) การจัดการความรู สงผลตอผลการดําเนิน งานขององคก ร Warin Chotekorakul et
al. (2012) และShu-Mei Tseng and Pin-Hong Wu (2014) และ การมุงเนนการตลาดสงผลการ
ดําเนิน งานขององคก รDennis 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
การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ ยงของอัต ราผลตอบแทน และจํานวนหลักทรัพยที่ค วรลงทุน ซื้อของ
หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 12 หลักทรัพย กอนและหลังการ
ไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต ทําการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน
ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 รวมเปน 545 วันทําการ และตั้งแตวันที่
7 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวมเปน 136 วันทําการ โดยใชตัวแบบจําลองการ
กํา หนดราคาหลั ก ทรั พ ย เ ป น แนวคิ ด ในการพิจ ารณา ผลการศึ ก ษาพบว า หลั ง การได รั บ
ใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่อัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 10
หลัก ทรั พย ได แ ก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS,
SAMTEL, SVOA, และ SIM และจํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ควรลงทุนซื้อ มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 10 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC,
INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM
คําสําคัญ : ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คา
สัมประสิทธิ์เบตา
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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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
ที่นาสนใจ ซึ่ งผู มีเงิ น ออมมี โ อกาสที่จ ะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่สูงกวา
สถาบั น การเงิ น และหลากหลายรู ป แบบกว า ทั้ ง ประเภทของสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น และ
ผลตอบแทน ซึ่งออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจในหลายประเภทอุตสาหกรรมให
เลื อกลงทุ น ได ต ามความต อ งการของนัก ลงทุน แต เนื่ องจากราคาของหลั ก ทรั พย มีก าร
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นการลงทุนในหลักทรัพยนักลงทุนจึงตองวิเคราะห
แตละหลักทรัพยถึงอัตราผลตอบแทน โดยขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางการเมือง ปจจัย
ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราเงินเฟอ เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้เปน
สาเหตุใหเกิดความเสี่ยงที่เรียกวา ความเสี่ยงที่เปนระบบ ดังนั้นการที่จะควบคุมความเสี่ยงหรือ
ลดความเสี่ยงจากการลงทุน ในหลักทรัพยจึงตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใหนักลงทุน
สามารถที่จ ะกํ าหนดกลยุ ทธก ารลงทุน ได ตามระดับความตองการหรือระดับความเสี่ยงที่
ยอมรั บ ได ข องนั ก ลงทุ น การลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย จึ ง ควรมี เ กณฑ ใ นการพิ จ ารณาถึ ง
ความสัมพันธร ะหวางคาความเสี่ยงและอัต ราผลตอบแทนในการลงทุน กอนการลงทุน เพื่อ
ประเมินคากอนการลงทุนไดอยางเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ไดนําหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่ อสารมาเป น กรณีศึก ษา เนื่องจากการที่ไดรับใบอนุญ าต 3จี บนคลื่น
ความถี่ 2.1 กิ ก ะเฮิ ร ต ถื อ เป น ป จ จั ยสํ าคั ญ ที่ส งผลกระทบตอ หลัก ทรั พ ยก ลุ มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเลือกหลักทรัพยจากขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทในชวง
ไตรมาสที่ 1 ป 2556 สูงสุดจํานวน 12 หลักทรัพย มาทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
หลัก ทรั พย กอนและหลั งการไดรั บใบอนุญาต 3จี บนคลื่ นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัว
แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (capital asset pricing model : CAPM) เปนแนวคิดใน
การพิจารณา
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับอัตราผลตอบแทนของตลาด กอนและหลังการไดรับ
ใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ย นแปลงของความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของ
ตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
3. เพื่ อศึ ก ษาเปรี ยบเที ยบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหลัก ทรัพยก ลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ค วรลงทุน ซื้อ กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่น
ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
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กรอบแนวความคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

เงินปนผลของ
หลักทรัพย

ราคาปดแตละวันทําการของ
หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

จุดปดของดัชนี
SET Index
แตละวันทําการ

อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
อัตราผลตอบแทนของตลาด
ตัวแปรตาม

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
ของหลักทรัพย

การเปรียบเทียบ

อัตราผลตอบแทนของ
ตั๋วเงินคลังระยะสั้น 3 เดือน

อัตราผลตอบแทนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง

คาสัมประสิทธิ์เบตา
อัตราผลตอบแทนที่ตองการ
ของหลักทรัพย

1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกอนและหลังการไดรับ
ใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
2. ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอนและ
หลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลืน่ ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
3. คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
4. จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ควรลงทุน
กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต

ขอบเขตของการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้เปนขอมูลที่รวบรวมจากรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งจุดปดของดัชนีSET Index ราคาปดของหลักทรัพยกลุม
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยเลื อ ก
หลักทรัพยที่มีขนาดของสินทรัพยรวมของบริษัทในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2556 สูงสุดจํานวน 12
หลักทรัพย ไดแก (1.)TRUE: บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (2.)ADVANC: บริษัท
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (3.)DTAC: บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน) (4.)INTUCH: บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (5.)THCOM: บริษัท
ไทยคม จํากัด (มหาชน) (6.)SAMART: บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (7.) JAS:
บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (8.)SAMTEL: บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด
(มหาชน) (9.)SVOA: บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) (10.)SIS: บริษัท เอสไอเอส ดิสทริ
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บิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)(11.)SIM: บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน)
(12.)SYNEX: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห จ ะเป น ขอ มู ล ทุ ติย ภู มิ (secondary data) ช ว งเวลาที่
ทําการศึกษาแบงออกเปน 2 ชวง เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกันคือ ชวงเวลากอนการไดรับ
ใบอนุ ญาต 3จี บนคลื่น ความถี่ 2.1 กิก ะเฮิรต เริ่มตั้งแตวันที่ 20 กัน ยายน 2553 ถึงวัน ที่ 6
ธันวาคม 2555 รวมเปน 545 วั นทําการ และชวงเวลาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่น
ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต เริ่มตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวมเปน 136
วันทําการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจถึงวิธีการวิเคราะหความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ซึ่งจะเปน
แนวทางในการตัดสินใจลงทุนอยางมีเหตุผล
2. ใชเปน ขอมูลประกอบการตัดสิน ใจในการกําหนดกลยุทธและทิศทางการลงทุน
สําหรับนักลงทุน วาควรจะลงทุนหรือไมลงทุนในหลักทรัพยที่ทําการศึกษา
3. ทําใหเขาใจวาเมื่อมีปจจัยภายนอกเขามากระทบโดยตรงกับกลุมอุตสาหกรรมแลว
หลักทรัพยในกลุมอุตสาหกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกอนและหลัง
การมีปจจัยภายนอกมากระทบ
4. ทําใหนักลงทุนมีการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยที่ดีขึ้น
2.แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัว
แบบจําลองการกําหนดราคาหลัก ทรัพย (CAPM) ผูศึกษาไดนําหลักการและทฤษฎีที่มีสว น
เกี่ยวของตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการลงทุน
ผูมีเงิน ออม ซึ่งเปนเงินที่ไดมาจากการเก็บออมรายไดสวนเกิน จากการใชจายเอาไว
หรือการชะลอการใชเงินจํานวนหนึ่งในปจจุบันเพื่อมุงหวังที่จะใชจายในวันขางหนา หากเก็บ
เงิน ออมเอาไว เฉยๆ นอกจากไม ก อใหเกิดรายไดแลว คาของเงิน ออมที่เก็บไวนั้น จะลดลง
ตลอดเวลาตามภาวะเงินเฟอ ดังนั้นจึงควรที่จะนําเงินออมนั้นไปหาประโยชน โดยการลงทุนใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหเงินจํานวนนั้นงอกเงยสามารถใชจายในอนาคตไดมากขึ้น
2. แนวความคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน
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เมื่อนักลงทุนตัดสินใจที่จะนําเงินออมที่มีอยูมาลงทุน สิ่งสําคัญที่นักลงทุนนั้นมุงหวังก็
คือผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากการลงทุนใดๆ นั้น นักลงทุนคาดหวังวาจะมีความมั่งคั่ง
เพิ่มขึ้นและสามารถใชจายในอนาคตไดมากขึ้น ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนจึงเกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ซึ่งเกิดจากกระแสเงินสดรับที่เพิ่ม
มากขึ้น เชน เงินปนผล การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย
3. แนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง
ความเสี่ยง คื อความไมแนน อนของเหตุก ารณใดๆ ที่เกิด ขึ้น จริงในอนาคตนั้นคาด
เคลื่อนไปจากที่คาดหวังไว ดังนั้นความเสี่ยงจากการลงทุนก็คือ ความไมแนนอนที่นักลงทุนจะ
ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ค าดหวังไว โดยสามารถวัดไดจาก การคํานวณหาคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน เปนการวัดการกระจายตัวของอัตราผลตอบแทน
ที่คาดหวังซึ่งจะสะทอนถึงโอกาสที่อัตราผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจริงนั้นจะไมเปนไปตามอัตรา
ผลตอบแทนที่คาดหวังไว หากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง หมายถึงอัตราผลตอบแทนมีการ
กระจายตัวไปจากคาเฉลี่ยมากจึงมีความเสี่ยงสูง หากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ํา หมายถึง
อัตราผลตอบแทนมีการกระจายตัวไปจากคาเฉลี่ยนอยจึงมีความเสี่ยงต่ํา
ความเสี่ยงในการลงทุนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก
3.1. ความเสี่ยงที่เปนระบบ คือความเสี่ยงที่มีผลกระทบในเชิงมหภาพ ความเสี่ยงที่เปน
ระบบนั้นจะมีผลกระทบตอหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ทําใหผลตอบแทนจากการ
ลงทุนและราคาของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือปองกันดวย
การกระจายการลงทุนได เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวมที่หลักทรัพยทุกตัว
ตองมีผลกระทบรวมกันแตอาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ
3.2. ความเสี่ ยงที่ ไม เป น ระบบ คือ ความเสี่ยงเฉพาะที่มี ผลกระทบต อบริษัท หรื อ
หลักทรัพยนั้นๆ โดยไมมีผลตอบริษัทอื่น เชน การบริหารงานผิดพลาดของบริษัท การตัดสินใจ
ทางการเงินผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ซึ่งนักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงหรือปองกันดวยการกระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมหรือ
บริษัทอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ
4. แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักทรัพย
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้น มีทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดังนั้น ก อนการลงทุ น นั ก ลงทุ น ควรมีก ารวิเคราะหหลัก ทรัพยที่จ ะลงทุน ซึ่งการวิเคราะห
หลักทรัพยเปนการวิเคราะหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นที่เปดเผยตอสาธารณะเพือ่
ใชในการตัดสินใจในการลงทุนวาควรจะซื้อหรือขายหลักทรัพยนั้น
การวิเคราะหหลักทรัพยสามารถแบงออกไดดังนี้
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4.1. การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้น ฐาน เปน การวิเคราะหหลัก ทรัพยที่ใ ช
ปจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน
โดยปจจัยพื้นฐานตางๆ ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ปจจัยดาน
อุต สาหกรรม ปจ จั ยที่ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาใชใ นการหามูลคาที่แทจ ริงของ
หลักทรัพย
4.2. การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชเทคนิค เปนการวิเคราะหหลักทรัพยที่ใชขอมูลการ
ซื้อขายในอดีต คือราคาหลักทรัพยและปริมาณซื้อขาย ประกอบการวิเคราะห จัดทําเปนกราฟ
หรือคํานวณเปนคาทางคณิตศาสตร เพื่อคาดการณแนวโนมของราคาหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
4.3. การวิ เคราะห หลัก ทรั พยโ ดยใชเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหโดยการนําขอมูล
ตัวเลขตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย มาทําการคํานวณโดยใชสมการทางคณิต ศาสตร ตัว
แบบจําลองทางทฤษฎีการเงิน เทคนิคทางสถิติ และเศรษฐมิติ เพื่อหามูลคาที่เหมาะสมและ
นํามาเปรี ยบเที ยบกั บ ราคาตลาด ซึ่ งสามารถใชใ นการตัด สิน ใจในการลงทุน ซื้อหรือขาย
หลักทรัพยนั้น
5. ตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย
แนวคิดการวิเคราะหการลงทุนนี้เปนการวิเคราะหความเสี่ยงของหลักทรัพยรายตัว
นักลงทุนจะพิจารณาความสัมพันธระหวางคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนตลาด และ
คาความแปรปรวนรว มของอัต ราผลตอบแทนหลัก ทรัพยกับอัต ราผลตอบแทนตลาด และ
วิเคราะหหาระดับอัตราผลตอบแทนที่ตองการที่คุมคากับคาความแปรปรวนดังกลาวหรือก็คือ
คาสัมประสิ ทธิ์ เบต าของหลั ก ทรั พย ตัว แบบที่บงชี้ค วามสัม พัน ธนี้คือ ตัว แบบจําลองการ
กําหนดราคาหลักทรัพย (capital asset pricing model : CAPM) จากตัวแบบจําลองการกําหนด
ราคาหลักทรัพย นักลงทุนจะสามารถกําหนดไดวาหลักทรัพยที่วิเคราะหนั้นมีราคาสูงกวาที่ควร
จะเปน (overpriced) หรือมีราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน (underpriced)
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กฤตวร ตังประเสริฐผล (2553) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยง และการตัดสิน ใจลงทุน ในหลักทรัพยก ลุมธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
จํานวน 10 หลักทรัพย ไดแก CPF, TUF, STA, MINT, TVO, KSL, OISHI, TF, SSC, GFPT
ทํา การศึ ก ษาใช ข อมู ลทุ ติ ย ภู มิท างการเงิ น ยอ นหลัง 3 ป ตั้ งแต ป พ.ศ. 2551-2553 โดยมี
ผลการวิ จัยสรุ ป ดั งนี้ พบวาหลั กทรัพย TVO, SSC, GFPT เมื่อนําราคาหุน ที่เหมาะสมมา
เปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพยแลว ราคาหลัก ทรัพยเกิด Undervalue คือราคาหุน
สามัญที่ซื้อขายในตลาดต่ําเกิน กว ามูลคาที่แทจริงที่คํานวณได นัก ลงทุนจึงควรซื้อหุนของ
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บริษัทเหลานี้ เพราะราคาจะปรับตัวสูงขึ้น สวนหลักทรัพย CPF, TUF, STA, MINT, KSL,
OISHI, TF เมื่อนําราคาหุนที่เหมาะสมมาเปรียบเทียบกับราคาของตลาดหลักทรัพยแลว ราคา
หลั กทรัพยเกิด Overvalue คือราคาหุน สามัญที่ซื้อขายในตลาดสูงเกินกวามูลคาที่แทจริงที่
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 ตั้งแตวันที่ 9
ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ หลักทรัพย
กลุมธนาคารทุกหลักทรัพยมีความเสี่ยงสูงกวาความเสี่ยงตลาด หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควร
ตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 6 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคา
ตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาที่ควรจะเปน คือ ACL, BT, SCIB, KTB, TISCO,
TMB หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจซื้อหรือลงทุนมี 6 หลักทรัพยเปนหลักทรัพยใน
กลุม undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ํากวาราคาที่ควรจะเปน 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 ทําการศึกษาหลักทรัพยในกลุ มพลังงาน 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
วัน ที่ 9 ธัน วาคม พ.ศ. 2548 ถึ งวัน ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้
หลักทรัพยที่มีคาเบตามากกวา 1 ไดแก หลักทรัพย AI, LANNA, PICNI, SOLAR หลักทรัพย
เหลานี้มีความเสี่ยงที่เปนระบบมากกวาตลาด หลักทรัพยที่มีคาเบตานอยกวา 1 ไดแก BANPU,
RPC และ SCG หลักทรัพยเหลานี้จะมีอัตราผลตอบแทนต่ํากวาตลาด ผลการวิเคราะหตาม
แบบจําลอง CAPM เพื่อการประเมินราคาสินทรัพยทุนพบวาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
ในกลุมธุรกิจครอบครัวมีคาเปนบวก ซึ่งมีคาแตกตางอยางสิ้นเชิงกับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้น
จริง โดยอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมีคาเปนลบ ไดแก หลักทรัพย AI, PICNI, RPC และ
SOLAR ในขณะที่หลักทรัพย BANPU, LANNA และ SCG มีคาเปนบวก
Weera Weerakhajornsak (2550) ไดศึก ษางานวิจัยเรื่อง Asset Pricing in Energy
Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand ทําการศึกษาหลักทรัพยกลุมพลังงาน
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18 หลัก ทรัพยไดแก AI, BAFS, BANPU, BCP, EASTW, EGCOMP, GLOW, LANNA,
PICNI, PTT, PTTEP, RATCH, RPC, SCG, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC ใชขอมูลทุติยภูมิ
เป น รายวั น ตั้ งแต วั น ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึ งวั น ที่ 18 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
ผลการวิจัยสรุป ดังนี้ หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ควรตัดสินใจขายหรือไมลงทุนมี 10 หลักทรัพย
เปนหลักทรัพยในกลุม overvalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันสูงกวาราคาที่
ควรจะเปน คือ AI, BCP, EASTW, PICNI, PTTEP, RPC, SOLAR, SUSCO, TOP, IRPC
หลักทรัพยกลุมพลังงานที่ค วรตัดสินใจซื้อหรือลงทุน มี 8 หลักทรัพยเปนหลัก ทรัพยในกลุม
undervalued แสดงวาราคาตลาดของหลักทรัพยในปจจุบันต่ํากวาราคาที่ควรจะเปน คือ BAFS,
BANPU, EGCOMP, GLOW, LANNA, PTT, RATCH, SCG
กฤติยา นวรัตน (2549) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพยกลุมเงินทุนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน
32 หลักทรัพย ทําการศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายวัน ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมีผลการวิจัยสรุป ดังนี้ ความสี่ยงที่วัดจากสวนเบี่ยงมาตรฐาน
ของหลักทรัพยทุก ตัว มีความเสี่ยงหรือสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกวาตลาดทั้งหมด ผลการ
วิเคราะหเพื่อการตัดสินใจลงทุน พบวามีหลักทรัพยจํานวน 5 หลักทรัพยที่ควรลงทุน ซึ่งไดแก
ASL, GBX, GL, MFC และTHANI สําหรับความเสี่ยงที่เปนระบบและความเสี่ยงที่ไมเปน
ระบบ พบวาหลัก ทรั พยโ ดยส วนใหญมีค วามเสี่ยงที่ไมเปน ระบบมากกวาความเสี่ยงที่เปน
ระบบ
3.วิธีดําเนินการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ
1. ราคาป ดในแต ละวั นทํ าการของหลัก ทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเลือกหลักทรัพยที่มีขนาดของสินทรัพยรวม
ของบริษัทในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2556 สูงสุดจํานวน 12 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC,
DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM, และ SYNEX
แบงเปน 2 ชวงเวลา คือ ตั้งแตวันที่ 20 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 รวมเปน 545
วันทําการ และตั้งแตวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รวมเปน 136 วันทําการ
2. จุดปดของดัชนีSET Index ในแตละวันทําการ จากรายงานการซื้อขายหลักทรัพย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงเวลาเดียวกัน
3. อัต ราผลตอบแทนของตั๋ ว เงิน คลังระยะสั้น 3 เดือน รวบรวมจากฐานขอมูลของ
ธนาคารแหงประเทศไทยในชวงเวลาเดียวกัน
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ทําการวิ เคราะห โ ดยใช สูต รในการคํานวณหาอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุน ใน
หลักทรัพย อัตราผลตอบแทนของตลาด ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย ความ
เสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของตลาด คาสัมประสิทธิ์เบตา อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และ
อัตราผลตอบแทนที่ตองการโดยการใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM)
4.การวิเคราะหและสรุปผล
ผลจากการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้
1. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บน
คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต แสดงผลจากวิเคราะหดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทน
กอนไดรับใบอนุญาต 3 จี
หลังไดรับใบอนุญาต 3จี
หลักทรัพย
อัตรา
ความเสี่ยงของ
อัตรา
ความเสี่ยงของ
ผลตอบแทน อัตราผลตอบแทน ผลตอบแทน
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
จากตารางที่ 1 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต พบวา JAS เปนหลักทรัพย
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ที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 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
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลั ง
การไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต พบวา SAMART เปนหลักทรัพยที่ให
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
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลการคํ า นวณเฉพาะการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต สรุปไดวาหลัง
การไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่อัตราผลตอบแทนสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด มีจํานวน
เพิ่มขึ้นเปน 10 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART,
JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM จากกอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิ
กะเฮิรต มีจํานวน 8 หลักทรัพย ไดแก ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART,
JAS, SAMTEL และ SYNEX
ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต พบวา JAS เปนหลักทรัพย
ที่มีความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 3.53 รองลงมาไดแก TRUE, THCOM,
SIS, SAMTEL, DTAC, SYNEX, SVOA, INTUCH, SAMART, ADVANC, SIM มีความเสี่ยง
รอยละ 3.07, 2.87, 2.11, 2.07, 2.04, 1.97, 1.87, 1.78, 1.77, 1.75, 1.20 ตามลําดับ
ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลั ง การได รั บใบอนุ ญ าต 3จี บนคลื่ น ความถี่ 2.1 กิก ะเฮิร ต พบวา SVOA เป น
หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 5.02 รองลงมาไดแก TRUE,
SIS, SIM, SAMART, JAS, THCOM, SAMTEL, SYNEX, DTAC, ADVANC, INTUCH มี
ความเสี่ยงรอยละ 3.82, 3.58, 3.32, 3.30, 3.03, 2.96, 2.56, 2.43, 2.41, 2.31, 1.98 ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลการคํ า นวณเฉพาะการวิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
สรุปไดวาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพย
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความเสี่ยง
ของอัตราผลตอบแทนของตลาด มีจํานวน 12 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC,
INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ SYNEX จากกอนการ
ไดรับใบอนุ ญาต 3จี บนคลื่น ความถี่ 2.1 กิก ะเฮิรต มีจํานวน 12 หลัก ทรัพย ไดแก TRUE,
ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIS, SIM และ
SYNEX
2. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต แสดงผล
จากวิเคราะหดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์เบตา
คาสัมประสิทธิ์เบตา
กอนไดรบั
หลักทรัพย
หลังไดรบั
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต 3จี
3 จี
TRUE
1.03
1.86
ADVANC 0.74
1.18
DTAC
0.66
0.94
INTUCH 0.78
1.09
THCOM 1.23
1.41
SAMART 0.63
1.40

หลักทรัพย
JAS
SAMTEL
SVOA
SIS
SIM
SYNEX

คาสัมประสิทธิ์เบตา
กอนไดรบั
หลังไดรบั
ใบอนุญาต
ใบอนุญาต 3จี
3 จี
1.57
1.51
0.74
1.08
0.77
1.97
0.62
0.78
0.13
0.87
0.72
0.85

จากตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต พบวาหลักทรัพยที่มีคา
สัมประสิ ทธิ์ เบต ามากกว า 1 มี จํ านวน 3 หลัก ทรัพยไดแก JAS, THCOM, TRUE ใหคา
สัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 1.57, 1.23, 1.03 ตามลําดับ หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอย
กวา 1 มีจํานวน 9 หลักทรัพยไดแก INTUCH, SVOA, ADVANC, SAMTEL, SYNEX, DTAC,
SAMART, SIS, SIM ใหคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.78, 0.77, 0.74, 0.74, 0.72, 0.66, 0.63,
0.62, 0.13 ตามลําดับ
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คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลัง
การไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต พบวาหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตา
มากกวา 1 มีจํานวน 8 หลักทรัพยไดแก SVOA, TRUE, JAS, THCOM, SAMART, ADVANC,
INTUCH, SAMTEL ใหคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 1.97, 1.86, 1.51, 1.41, 1.40, 1.18, 1.09,
1.08 ตามลําดับ หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตานอยกวา 1 มีจํ านวน 4 หลัก ทรัพยไดแก
DTAC, SIM, SYNEX, SIS ใหคาสัมประสิทธิ์เบตาเทากับ 0.94, 0.87, 0.85, 0.78 ตามลําดับ
การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับตลาด กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่น
ความถี่ 2.1 กิก ะเฮิรต สรุปไดวาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต
จํานวนของหลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารที่ คาสั มประสิทธิ์ เบต า
มากกวา 1 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 8 หลักทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, INTUCH, THCOM,
SAMART, JAS, SAMTEL และ SVOA จากกอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1
กิกะเฮิรต มีจํานวน 3 หลักทรัพย ไดแก TRUE, THCOM และ JAS
3. การวิ เคราะห อัต ราผลตอบแทนที่ค าดหวังกับอัต ราผลตอบแทนที่ตองการของ
หลักทรัพยก ลุมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชแบบจําลองการกําหนดราคา
หลัก ทรั พย (CAPM) กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่น ความถี่ 2.1 กิก ะเฮิรต
แสดงผลจากวิเคราะหดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะหอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังกับอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
กอนไดรบั ใบอนุญาต 3 จี
หลังไดรบั ใบอนุญาต 3จี
ความ
ความ
หลักทรัพย เสี่ยง E(Ri R(Ri การ
การ
เสี่ยง
E(Ri) R(Ri)
ตัดสินใจ
ที่เปน
)
) ตัดสินใจ ที่เปน
ระบบ
ระบบ
19.1 ไ
ม
TRUE
1.36
2.05 4
ลงทุน 5.16
67.94 26.71 ลงทุน
56.6 14.6
ADVANC
0.72
2
6
ลงทุน 2.07
67.22 17.90 ลงทุน
62.3 13.3
DTAC
0.57
0
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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THCOM
SAMART
JAS
SAMTEL
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ลงทุน

2.94

ลงทุน

2.92

65.92 20.82 ลงทุน
223.1
8
20.77 ลงทุน

ลงทุน

3.41

97.53 22.21 ลงทุน

ลงทุน 1.74
ไ
ม
ลงทุน 5.78

47.75 16.65 ลงทุน
163.3
5
28.11 ลงทุน

ไ
ม
ลงทุน 0.90
ไ
ม
0.23 4.93 ลงทุน 1.12
32.2 14.2
9
9
ลงทุน 1.08

51.04 12.72 ไมลงทุน
185.9
5
13.85 ลงทุน
37.18 13.67 ไมลงทุน

จากตารางที่ 3 จํ านวนหลั ก ทรั พยที่ค วรลงทุน ซื้ อของหลัก ทรัพย ก ลุม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่ นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต มี
จํานวน 8 หลัก ทรั พย ได แก ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS,
SAMTEL, SYNEX จากจํานวนหลักทรัพยที่ควรลงทุนซื้อทั้ง 8 หลักทรัพย เมื่อนํามาพิจารณา
ถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงในชวงระยะเวลาที่ถือ
ครอง พบวา JAS เป น หลั กทรัพย ที่ใ หผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 87.64 รองลงมาได แก
THCOM, DTAC, INTUCH, ADVANC, SAMTEL, SYNEX, SAMART มีผลตอบแทนเทากับ
รอยละ 78.29, 62.30, 61.15, 56.62, 40.31, 32.29, 28.94 ตามลําดับ
จํานวนหลักทรัพยที่ควรลงทุนซื้อของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต มีจํานวน 10 หลักทรัพย
ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA,
SIM จากจํ านวนหลั ก ทรั พย ที่ค วรลงทุน ซื้อทั้ง 10 หลัก ทรัพย เมื่อ นํามาพิจ ารณาถึง อัต รา
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ผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง ซึ่ งก็ คื ออั ตราผลตอบแทนที่เกิด ขึ้นจริงในชวงระยะเวลาที่ถือครอง
พบวา SAMART เปนหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงสุดคือรอยละ 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
การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหลักทรัพยที่ควรลงทุนซื้อของ
หลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี
บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต สรุปไดวาหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิ
กะเฮิรต จํานวนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ควรลงทุนซื้อ มี
จํานวนเพิ่มขึ้น เปน 10 หลัก ทรัพย ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM,
SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, และ SIM จากกอนการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่น
ความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต มีจํานวน 8 หลักทรัพย ไดแก ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM,
SAMART, JAS, SAMTEL และ SYNEX
5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การวิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงของอัตรา
ผลตอบแทน คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
ตลาด และการเปลี่ ย นแปลงของจํ า นวนหลั ก ทรั พ ย ที่ ค วรลงทุ น ซื้ อ ของหลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอนและหลังการไดรับใบอนุญาต 3จี บนคลื่นความถี่
2.1 กิกะเฮิรต สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อทํา
การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทั้งสองชวงเวลาแลว พบวาหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทน
เพิ่มขึ้น ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART, JAS, SAMTEL, SVOA, SIM
หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนลดลงไดแก THCOM, SIS, SYNEX
2. ความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทั้งสองชวงเวลาแลว พบวาหลัก ทรัพยที่มี
ความเสี่ ยงของอั ต ราผลตอบแทนเพิ่ม ขึ้น ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH,
THCOM, SAMART, SAMTEL, SVOA SIS, SIM, SYNEX หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงของ
อัตราผลตอบแทนลดลงไดแก JAS
3. คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ
ทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทั้งสองชวงเวลาแลว พบวาหลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์
เบตาเพิ่มขึ้น ไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, THCOM, SAMART, SAMTEL,
SVOA SIS, SIM, SYNEX หลักทรัพยที่มีคาสัมประสิทธิ์เบตาลดลงไดแก JAS
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4. อัตราผลตอบแทนที่ค าดหวังของหลัก ทรัพย กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เมื่อทําการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนทั้งสองชวงเวลาแลว พบวาหลัก ทรัพยที่มี
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเพิ่มขึ้นไดแก TRUE, ADVANC, DTAC, INTUCH, SAMART,
JAS, SAMTEL, SVOA, SIM หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังลดลงไดแก THCOM,
SIS, SYNEX
อภิปรายผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาความเสี่ ยงของอั ต ราผลตอบแทนของหลั ก ทรัพ ยก ลุม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งกอนและหลังการไดรับในอนุญาต 3จี บนคลื่น ความถี่ 2.1 กิ
กะเฮิรต พบวาทั้ง 12 หลักทรัพยที่ทําการศึกษามีความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความ
เสี่ยงของอัต ราผลตอบแทนตลาด ซึ่งมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของLawan Kerdnoy
(2550) ศึกษาเรื่อง The Capital Asset Pricing Model: A comparison study of securities in
banking sector on the Stock Exchange of Thailand ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพยกลุมธนาคาร
ทั้ง 12 หลักทรัพยที่ทําการศึกษามีความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความเสี่ยงของอัตรา
ผลตอบแทนตลาด และผลงานวิจัยของกฤติยา นวรัตน (2549) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลัก ทรัพยก ลุมเงิน ทุน หลัก ทรัพยใ นตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทย ผลการวิ จั ย พบว า หลั ก ทรั พ ย ก ลุ ม เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง 32 หลั ก ทรั พ ย ที่
ทําการศึกษามีความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนสูงกวาความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนตลาด
2. คาสัมประสิทธิ์เบตาเปนดัชนีที่ชี้วัดความเสี่ยงที่เปนระบบ หากหลักทรัพยใดที่มีคา
สัมประสิทธิ์เบตามากกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยนั้นมีความเสี่ยงที่เปนระบบมากกวาตลาดและ
เปนหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง (Aggressive Stock) ซึ่งมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
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
คาสัมประสิทธิ์เบตาของหลักทรัพยกลุมธุรกิจครอบครัวที่มีคามากกวา 1 ไดแก หลักทรัพย AI,
LANNA, PICNI, SOLAR หลั ก ทรัพยเหลานี้มีค วามเสี่ยงที่เปน ระบบมากกวาตลาด และ
ผลงานวิ จั ยของอุ ไรวรรณ โชติสิทธิฤทธิ์ (2549) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลตอบแทนของ
หลัก ทรั พย หมวดธุ ร กิ จ วั สดุ ก อสร า งในตลาดหลั ก ทรัพย แหงประเทศไทย ผลวิจั ยพบว า
หลัก ทรั พยที่ให คาสั มประสิทธิ์ เบตามากกวา 1 มีจํานวน 4 หลักทรัพยไดแก TASCO, SSI,
TPIPL, SCC ดังนั้นหลักทรัพยกลุมนี้จัดเปนหลักทรัพยประเภทความเสี่ยงสูง (Aggressive
Stock)
3. การวิเคราะหการตัดสินใจลงทุนซื้อของหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กอนและหลั งการได รับใบอนุญาต 3จี บนคลื่ นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรต โดยใชตัว
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แบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพย (CAPM) ในการตัดสินใจ จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย
ที่ใหอัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ํากวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เปนหลักทรัพยที่มีมูลคา
ต่ํากวาที่ควรจะเปน (Undervalue) ซึ่งมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของกฤตวร ตังประเสริฐ
ผล (2553) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และการตัดสินใจลงทุนใน
หลักทรัพยกลุมธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพย TVO, SSC,
GFPT ราคาหลักทรัพยเกิด Undervalue คือมีมูลคาต่ํากวาที่ควรจะเปน นักลงทุนจึงควรซื้อหุน
ของบริษัทเหลานี้ ผลงานวิจัยของWeera Weerakhajornsak (2550) ศึกษาเรื่อง Asset Pricing in
Energy Sector: The Evidence from Stock Exchange of Thailand ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพย
กลุมพลังงานที่อัตราผลตอบแทนที่ตองการต่ํากวาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังควรตัดสินใจซื้อ
หรื อลงทุน มี 8 หลั ก ทรั พ ย เ ป น หลั ก ทรัพ ยใ นกลุ ม undervalued แสดงว าราคาตลาดของ
หลักทรัพย ในปจ จุ บัน ต่ํากวาราคาที่ ควรจะเปน คือ BAFS, BANPU, EGCOMP, GLOW,
LANNA, PTT, RATCH, SCG และผลงานวิจัยของกรกนก วัฎิสุ (2548) ศึก ษาเรื่ องการ
วิเคราะหอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปจจัยที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
โรงแรมและบริการทองเที่ยว 9 หลักทรัพย ไดแก CENTEL, DTC, LRH, MANRIN, OHTL,
RGR, RHC, ROH, SHANG ผลการวิจัยพบวาหลักทรัพยทั้ง 9 หลักทรัพยมีอัตราผลตอบแทน
คาดหวังมากกวาอัตราผลตอบแทนที่ตองการ แสดงวาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยเปนหลักทรัพย
ที่สมควรลงทุน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. ควรจะศึกษาวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพยกลุมอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยไปลงทุนในหลักทรัพยกลุมอื่นๆ ดวย
2. การใชตัวแบบจําลองการกําหนดราคาหลักทรัพยในการวิเคราะห เปนเพียงสว น
หนึ่งของการวิ เคราะห หลัก ทรั พย เชิงปริมาณ ซึ่งชว ยในการตัดสิน ใจไดร ะดับหนึ่งเทานั้น
ดังนั้นควรใชการวิเคราะหที่หลากหลายวิธีเพื่อชวยในการตัดสิน ใจลงทุน ในการศึก ษาครั้ง
ตอไปอาจใชทั้งการวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน การวิเคราะหทางเทคนิค และปจจัยอื่นๆ เพื่อใหการ
ตัดสินใจลงทุนมีเหตุผลสนับสนุนและมีความถูกตองแมนยํามากขึ้น
3. ผู ศึก ษาอาจใช ทฤษฏี แ ละแนวคิด อื่น ๆ เชน ทฤษฎีก ารเก็งกําไรราคา (arbitrage
pricing theory: APT) หรือ Fama 3 Factors (F-3-F) มาใชเพิ่มเติมในการหาคําตอบใหแมนยํา
และชัดเจนยิ่งขึ้น
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การเพิ่มประสิทธิภาพ การขนสงทางถนน ของกรมการขนสงทหารเรือ
THE EFFICIENCY IMPROVEMENT ON ROAD TRANSPORTATION OF
NAVAL TRANSPORTATION DEPARTMENT
นาวาโทภาสกร บุษราคัม
pasakorn35@hotmail.com
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางตางๆ รวมทั้งเสนอแนะ
วิธีก ารและแนวทางที่เป น ไปได ใ นการบริห ารจั ด การขนสง และลดปริม าณการใชน้ํ ามั น
เชื้อเพลิงของกิจกรรมการใชรถยนตของกรมการขนสงทหารเรืออยางเหมาะสม การวิจัยครั้งนี้
มุงศึกษาวิธีการและการจัดการขนสงรวมถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือ โดยขอบเขตในการศึกษาทําการศึกษาเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดการขนสงของกรมการขนสงทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน
400 นาย โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางถึงการใหความสําคัญกับวิธีการและแนวทางตางๆ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขนสงวิธีและรูปแบบใดถึงสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง
ทางถนนโดยลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง จากการศึกษาพบวา วิธีการและแนวทางในการ
จัดการขนสง ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภ าพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสง
ทหารเรือทิศทางลบไดแก การขนสงเที่ยวกลับ( Back Haul ) และ การจัดตั้งสถานีขนสงและจุด
จัดสงสินคา( Transport Terminal and Goods Delivery ) วิธีการและแนวทางในการจัดการ
ขนสง ที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือ
ทิศทางบวกไดแก ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management system;
TMS) , การเลือกใชรถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน , พฤติกรรมของพลขับ
คําสําคัญ: วิธีการและแนวทางการบริหารจัดการขนสง,ลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง, เพิ่ม
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
ภาคธุรกิจเกิดความไมมั่นใจในการลงทุน สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี)
ลดลง ทําใหรัฐบาลตองมีมาตรการการเพิ่มศั กยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยหนึ่งใน
มาตรการคือการปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนเพื่อให
การใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภคระมัดระวังที่จะไมใชอยางฟุมเฟอย โดยรัฐบาล
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มุงเนน ไปที่ ภ าคการขนส งโดยกํ าหนดใหมีมาตรการประหยัด การใชพลังงาน และการใช
พลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(จีดีพี) เพิ่มขึ้น กรมการขนสงทหารเรือเป นหนวยงานหนึ่ งในกองทัพเรื อ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงานภาครัฐที่ ต องมี หน าที่ ตองปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการประหยัดการใช
พลังงาน และการใชพลั งงานให เกิ ดประสิทธิภาพสูงสุดให เป นไปตามเปาหมายและตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของกรมการขนสงทหารเรือมีแนวโนมที่สูงขึ้น
เนื่องมาจากมีจํานวนรถที่มากขึ้น ปริมาณงานที่มากขึ้น หากไมมีการบริหารจัดการขนสงยังไม
มีประสิทธิภาพจะสงผลใหการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ซึ่งจะสวนทางกับนโยบายของ
รัฐบาล เพื่ อใหก ารใช น้ํ ามั น เชื้ อเพลิงของกรมการขนสงทหารเรือเกิด ประสิทธิภ าพสูงสุด
กิจกรรมดานโลจิสติกสจึงมีความจําเปนอยางมากที่จะเขามาเพิ่มประสิทธิการการขนสง เพื่อให
เกิดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการขนสง เปนกิจกรรมที่มีบทบาท
สําคั ญตอการจัดการโลจิสติกส โดยผานกิจกรรมยอยๆ เกี่ยวกับการจัดการขนสง อาทิ วิธีการ
ขนสง ตนทุนการขนสง การบริหารงาน ขนสง แบบจําลองการขนสง การเลือกทําเลที่ตั้งของ
สถานีและจุ ดจั ดส งสิน คา เปน ตน ซึ่งระบบการจัดการขนสงที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิด
ประโยชนตอองคการเปนอยางมาก และทําใหกองทัพเรือสามารถนํางบประมาณที่เหลือจาก
กิจกรรมที่บริหารจัดการดวยระบบโลจิสติกสไปดําเนินการในสวนอื่นๆที่เปนประโยชนตอ
กองทัพเรือไดอีก
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาปจ จัยประชากรศาสตร ประกอบดว ย เพศ อายุ ชั้น ยศ ระดับการศึก ษา
ตําแหน ง อายุ งาน ที่ มีผลต อการใหค วามสําคัญ ตอประสิทธิภ าพการขนสงทางถนนของ
กรมการขนสงทหารเรือ
2.เพื่อศึกษาวิธีการและแนวทางตางๆที่เปนไปไดในการบริหารจัดการขนสงของกรมการ
ขนสงทหารเรืออยางเหมาะสม
3. เพื่ อ เสนอแนะวิ ธีก ารและแนวทางในการบริ หารจัด การขนสงของกรมการขนส ง
ทหารเรืออยางเหมาะสม
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สมมติฐานการวิจัย
1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันทําใหประสิทธิภาพของการขนสงทาง
ถนนตางกัน
2 2 วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการ
ขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือ
ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ชใ นการศึ ก ษาค น คว าในครั้ งนี้ คื อ ข าราชการของกรมการขนส ง
ทหารเรือที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการขนสงของกรมการขนสงทหารเรือ ของกองทัพเรือใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยขาราชการกองรถยนต จํานวน 627 นาย ขาราชการกอง
โรงงานจํานวน164 นาย ขาราชการกองจัดการขนสงจํานวน40 นายขาราชการกองบังคับการ
จํานวน 174 นายรวมจํานวน 1,005 นาย จากกลุมตัวอยางจํานวนประชากรที่ใชในการวิจัย
ดังกลาว ผู วิ จั ย ได กํ าหนดขนาดของกลุมตัว อยางโดยใชต ารางกํา หนดขนาดตัว อยางของ
Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และกําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไม
เกินรอยละ 5 ดังนั้น จะไดกลุมประชากรตัวอยางจํานวน 400 นาย โดยไดแจกแบบสอบถาม
ดังนี้ขาราชการกองรถยนตจํานวน 250 นาย ขาราชการกองโรงงานจํานวน 64 นาย ขาราชการ
กองจัดการขนสง16 นายและขาราชการกองบังคับการ70 นาย รวม 400นาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชใ นการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
(Questionnaires) แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมู ลทั่วไปเกี่ยวกั บ
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ขอ เปนคําถามแบบสํารวจรายการ (Check
List) และคําถามแบบปลายเป ด ส วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการใหค วามสําคัญ
วิธีการและการจัดการขนสง (Transport Management)จํานวน 24 ขอ สวนที่ 3แบบสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ของประสิทธิภาพการขนสงทางถนนของกรมการขนสง
ทหารเรือจํานวน 8 ขอ และสวนที่4 เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม โดยในสวนที่ 2
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และสวนที่3 เปนการสอบถามถึงการใหความสําคัญกับวิธีการและการจัดการขนสง (Transport
Management)และประสิทธิภาพการขนสงทางถนนโดยแบงระดับการใหความสําคัญออกเปน
5 ระดับ คือ ระดับ 1หมายถึงใหความสําคัญอยูในระดับไมใหความสําคัญ ระดับ 5 หมายถึง ให
ความสํ าคั ญอยู ใ นระดั บสูงมาก การทดสอบเครื่องที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ทดสอบโดยนํ า
แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัดกับคําถามที่
สรางขึ้น รวมถึงความถูกตองในการใชภาษา ตลอดจนความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ซึ่งทั้ง 3
ทานมีความเห็นวาขอคําถามมีความเที่ยงตรงเชื่อถือไดและผูวิจัยไดนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด
นําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัม
ประสิทธความเชื่อมั่นของ

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการทดสอบ

คาวัดระดับความเชื่อมั่นของครอนบาคอยูระหวาง 0.739 – 0.959 ซึ่งคาสถิติของตัว วัดมีคา
มากกวา 0.7 แสดงวามีความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดและสามารถนําไปใชในการศึกษาตอไป
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุงาน
ที่แตกตางกันมีผลตอการใหความสําคัญตอประสิทธิภาพการขนสงทางถนนที่แตกตางกันกัน
แบงออกเปนสมมติฐานยอย เพื่อทดสอบตัวแปรรายตัวได ดังนี้ เพศ ทําการทดสอบ ดวยสถิติ
ทดสอบ T – test สวนตัวแปร อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุงาน ทําการทดสอบ
ดวยสถิติทดสอบ F – Test กรณีพบความแตกตางจะทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเปนราย
คู (Multiple Comparisons) ดวยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) ในสวนของวิธีการและแนวทางใน
การจัดการขนสงไดแก การรวบรวมสินคาตามเสนทางเดินทางแลวนําสงปลายทาง ( Milk Run ) ,
การขนส งเที่ ยวกลั บ

( Back Haul) , ระบบบริหารจั ดการการขนสงสิ นค า (Transportation

management system; TMS) , การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal transportation ), การ
จัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสง ( Transport Terminal and Goods Delivery ) , เลือกใชรถยนตที่มี
ขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน , การปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องยนตและ
ขนาดบรรทุก และพฤติกรรมของพลขับ ทดสอบดวยสถิติทดสอบ Multiple Linear Regression
Analysis
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ผลการวิจัย
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่มี
จํานวนมากที่สุดคือ เพศชาย คิดเปนรอยละ91.5 มีชวงอายุระหวาง 40 – 49 ปคิดเปนรอยละ 35
ชั้นยศ พ.จ.ต. – พ.จ.อ.คิด เปนรอยละ 55.8 ระดับการศึก ษาที่ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 51
ตําแหนงงานพลขับและเจาหนาที่ซอมบํารุงคิดเปนรอยละ37.5ทั้ง 2 ตําแหนงงาน และมีอายุ
ของงานในชวง 1 – 10 ป คิดเปนรอยละ38.5 และในสวนของวิธีการและแนวทางในการจัดการ
ขนสงมีผลการวิจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละตัวแปรยอยดังนี้
วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง

คาเฉลี่ย

1.การรวบรวมสินคาตามเสนทางแลวนําสง(Milk Run)
- การขนสงแบบมิลครันจากผูผลิต หลายรายไปใหลูกคา 3.860
หลายราย : Direct Shipment with Milk runs from Multiple
Suppliers to Multiple Customers

ส ว น ร ะ ดั บ
เบี่ยงเบน ความสําคัญ
1.157

ระดับสูง

1.048

ระดับสูง

3.ระบบบริ ห ารจั ด การการขนส ง สิ น ค า (Transportation
management system;TMS)
- โปรแกรมคํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทาง 4.015
การวิ่ ง รถรั บ และส ง สิ น ค า ตารางเวลารถเข า -ออกให
สอดคลองกับปริมาณงานของหนวยที่ขอใชบริการรถยนต

0.861

ระดับสูง

4. การขนส ง ต อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ (Multimodal
3.770
transportation)
- การขนสงสินคาจากผูสงไปถึงผูรับที่ใชการขนสงโดยใช

0.913

ระดับสูง

2.การขนสงเที่ยวกลับ (Back Haul)
- ระบบบริหารจัดการรถขนสงเที่ยวเปลาแบบบูรณาการ 3.962
ดวยการสรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดยการ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหลักในการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
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การขนสงทางถนนและทางอากาศ

5. การจั ดตั้ งสถานี ข นส งและจุ ดจั ด สงสิน คา (Transport
4.275
Terminal and Goods Delivery)
- สถานีตองตั้งในทําเลที่เดินทางไป-มาสะดวกสะอาดและ
ปลอดภัย มีระบบขนยายสัมภาระที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง

คาเฉลี่ย

6. การเลือกใชรถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน
4.260
- การใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญลําเลียงสิ่งของที่มีขนาด
ใหญและน้ําหนักมากตามความสามารถของรถยนต
7.การปรับปรุงรถยนตใหมีประสิทธิภาพทั้งเครื่องยนตและ
ขนาดบรรทุก
4.137
- การปรับปรุงขนาดบรรทุกทําใหสามารถบรรทุกสินคา
ไดเพิ่มขึ้น
8. พฤติกรรมของพลขับ
- พลขั บ ที่ รู เส น ทางในการเดิ น ทางจะทํ าให ก ารขนส ง
4.360
รวดเร็วขึ้น

0.781

ร ะ ดั บ สู ง
มาก

ส ว น ร ะ ดั บ
เบี่ยงเบน ความสําคัญ
0.760

ร ะ ดั บ สู ง
มาก

0.886

ระดับสูง

0.530

ร ะ ดั บ สู ง
มาก

จากตารางแสดงใหเห็นถึงวิธีการและแนวทางในการจัดการขนสงนั้น กลุมตัวอยางให
สําคัญมาก คือ การขนส งแบบมิ ลค รันจากผูผลิต หลายรายไปใหลูก คาหลายราย : Direct
Shipment with Milk runs from Multiple Suppliers to Multiple Customers , ระบบบริหาร
จัดการรถขนสงเที่ยวเปลาแบบบูรณาการดวยการสรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดย
การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหลักในการแลกเปลี่ยนขอมูล (การขนสงเที่ยว
กลับ (Back Haul)) , โปรแกรมคํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทางการวิ่งรถรับและสง
สินคา ตารางเวลารถเข า-ออกใหสอดคลองกับปริมาณงานของหนวยที่ขอใชบริการรถยนต
172

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

(ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา(Transportation management system;TMS)) , การขนสง
สินคาจากผูสงไปถึงผูรับที่ใชการขนสงโดยใชการขนสงทางถนนและทางอากาศ(การขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)) , การปรับปรุงขนาดบรรทุกทําใหสามารถ
บรรทุก สิ น ค าได เพิ่ ม ขึ้ น (การปรั บปรุงรถยนตใ ห มีประสิทธิ ภ าพทั้งเครื่องยนต และขนาด
บรรทุก) และใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก สถานีตองตั้งในทําเลที่เดินทางไป-มาสะดวก
สะอาดและปลอดภัย มีระบบขนยายสัมภาระที่มีประสิทธิภาพ (การจัดตั้งสถานีขนสงและจุด
จัดสงสินคา (Transport Terminal and Goods Delivery)) , การใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญ
ลําเลียงสิ่ งของที่มีข นาดใหญ และน้ํ าหนัก มากตามความสามารถของรถยนต (การเลื อกใช
รถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน) , พลขับที่รูเสนทางในการเดินทางจะทําใหการ
ขนสงรวดเร็วขึ้น (พฤติกรรมของพลขับ) ที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการขนสงทางถนนทีด่ ขี นึ้
และใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และทดสอบสมมติฐานโดยมีผลการทดสอบ
ตามตารางแสดงผลการทดสอบ
ตารางแสดงผลการทดสอบดานประชากร
ป จ จั ย ส วน บุ ค ค ล T
F
ดานตางๆ
-6.713 1. เพศ
5.548
2. อายุ
15.253
3. ชั้นยศ

Sig.

จํานวนคู
ที่แตกตาง
0.002 0.001 1
0.000 2

4. ระดับการศึกษา
5. ตําแหนงงาน

-

9.909 0.000 1
11.879 0.000 3

6.อายุงาน

-

0.453

0.715 -

คูที่แตกตางทดสอบดวย
Scheffe
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
-

สรุปไดวาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันที่มีผลทําใหประสิทธิภาพของ
การขนสงทางถนนตางกันไดแก เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน โดยทีชวงอายุที่
แตกตางไดแก ชวงอายุ 40-49 กับ 50-60 ชั้นยศที่แตกตางไดแก จ.ต.-จ.อ. กับ ร.ต.-ร.อ. และ
จ.ต.-จ.อ. กับ น.ต.-น.อ. ระดับการศึกษาที่แตกตางไดแก ต่ํากวาปริญญาตรี กับ ปริญญาตรี
ตําแหนงงานที่แตกตางไดแก พลขับ กับ เจาหนาที่จัดรถ , พลขับ กับ เจาหนาที่ซอมบํารุง และ
พลขับ กับ ฝายอํานวยกา
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ตารางแสดงผลการทดสอบดานวิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง
Unstandardized
Collinearity
Independent
Coefficients
t
Sig
Statistics
Factors
B
Std. Error
Tolerance VIF
(คาคงที่)
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
Unstan
Sig
dardize t
Independent
d
Factors
Coeffic
ients
Multimodal transportation (X4) 0.033 0.028
1.178
Transport Terminal and Goods -0.102 0.036
-2.807
Delivery (X5)
การเลือกใชรถยนต (X6)
0.121 0.031
3.925
การปรับปรุงรถยนต (X7)
0.018 0.025
0.725
พฤติกรรมของพลขับ (X8)
0.364 0.033
10.992
R=0.662 R²=0.438 S.E.E.=0.31784 F-Test=38.154

Unstan
Colline
arity Independe dardize
d
Statisti nt
Coeffic
Factors
cs
ients
0.239 0.633
1.508
0.005 0.445
2.249
0.000 0.566
0.469 0.626
0.000 0.877
Sig.=0.00

1.768
1.598
1.141

จากผลการวิเคราะหพบวาคา VIF ที่มากสุดคือการจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงมีคา
2.249 ซึ่งไมเกิน 10 และคา Tolerance ที่นอยที่สุดมีคา 0.445 ซึ่งไมเขาใกล 0 ดังนั้นแสดงวาตัว
แปรอิ ส ระไม มี ค วามสั มพั น ธ ต อ กั น และวิ ธี ก ารและแนวทางในการจั ด การขนส ง ที่ มี
ความสัมพั น ธ ตอประสิ ทธิ ภ าพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีตัวแปรของวิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง
ที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนของกรมการขนสงทหารเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร 5 ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอ ตัวแปรตาม(ประสิทธิภาพของการขนสงทาง
ถนน)ที่มีคานัยสําคัญ นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก การขนสงเที่ยวกลับ ระบบบริหารจัดการการ
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ขนสงสินคา การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสง เลือกใชรถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของ
งาน พฤติกรรมของพลขับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันที่มีผลทําใหประสิทธิภาพของการขนส ง
ทางถนนตางกันไดแก เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ธนากร กรวัชรเจริญ (2555) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของ
พนักงาน บริษัทควอลิตี้เฮาส จํากัด ( มหาชน )ซึ่งไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และ
ณกฤตชัย เตี้ ยสุ ด ( 2553 ) ที่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจซึ่งไดแกชั้นยศ โดยกลุมตัวอยางที่มีจํานวนมากที่สุดคือ เพศชาย ที่มีชวงอายุ
ระหวาง 40 – 49 ป ชั้นยศ พ.จ.ต. – พ.จ.อ. ระดับการศึกษาที่ปริญญาตรี ตําแหนงงานพลขับและ
เจาหนาที่ซอมบํารุง มีอายุของงานในชวง 1 – 10 ป
วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสงที่ประกอบดวยการขนสงเที่ยวกลับ( Back
Haul ) , ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management system; TMS) ,
การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา( Transport Terminal and Goods Delivery ) , เลือกใช
รถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงาน , พฤติกรรมของพลขับ มีค วามสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพของการขนสงทางถนนโดยกลุมประชากรใหความสําคัญในระดับสูง (คาเฉลี่ยที่วัดได
อยูระหวาง 3.41 – 4.20 ) ไกแก ระบบบริหารจัดการรถขนสงเที่ยวเปลาแบบบูรณาการดวยการ
สรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
หลักในการแลกเปลี่ยนขอมูล , โปรแกรมคํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทางการวิ่งรถ
รับและสงสินคา ตารางเวลารถเขา-ออกใหสอดคลองกับปริมาณงานของหนวยที่ขอใชบริการ
รถยนต , พลขับที่รูเสนทางในการเดินทางจะทําใหการขนสงรวดเร็วขึ้น และ ใหความสําคัญใน
ระดับสูงมาก (คาเฉลี่ยที่วัดไดอยูระหวาง 3.41 – 4.20 ) ไดแกสถานีตองตั้งในทําเลที่เดินทางไป-มา
สะดวกสะอาดและปลอดภัย มีระบบขนยายสัมภาระที่มีประสิทธิภาพ , พลขับที่รูเสนทางใน
การเดินทางจะทําใหการขนสงรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้การขนสงเที่ยวกลับ( Back Haul ) สอดคลอง
กับงานวิจัยของ วศิน แยมชื่นพงศ ( 2554) ที่ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงเที่ยวกลับ
ของรถกึ่งพวงหางเปลือย ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (Transportation management
system; TMS) สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน งามสุขเกษมศรีและสุชาดา เวียงหฤทัย (2554 )
ที่ศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการรถบรรทุกขนสินคาดวยอารเอฟไอดี การจัดตัง้ สถานี
ขนสงและจุดจัดสงสินคา( Transport Terminal and Goods Delivery )ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ (
2550) ที่ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการจัดเก็บและการกระจายผลไมของ
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก เลือกใชรถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะของงานสอดคลองกับ
เกวลี หริจันทรวงศ (2551) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชรถขนสง ของบริษัท ABC
พฤติกรรมของพลขับบทความของ MARY SHACKLETT(2013) กลาววา การใชน้ํามันใหเกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุดและลดปริมาณการใชน้ํามันลงตัวแปรที่สําคัญคือพฤติกรรมการขับรถของ
พนักงาน และ Rosa Amelia, Fernando, & José Luis(2014) ที่ศึกษารูปแบบการพยากรณการ
บรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ํามัน และกลุมตัวอยางใหสําคัญมาก คือ การขนสง
แบบมิลครันจากผูผลิตหลายรายไปใหลูกคาหลายราย : Direct Shipment with Milk runs from
Multiple Suppliers to Multiple Customers , ระบบบริหารจัดการรถขนสงเที่ยวเปลาแบบบูรณา
การดวยการสรางเครือขายใหผูบริการรถขนสงสินคาโดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือหลักในการแลกเปลี่ยนขอมูล (การขนสงเที่ยวกลับ (Back Haul)) , โปรแกรม
คํานวณและจัดสรร รถยนต คนขับ เสนทางการวิ่งรถรับและสงสินคา ตารางเวลารถเขา-ออกให
สอดคล องกับปริมาณงานของหน วยที่ขอใชบริก ารรถยนต( ระบบบริหารจัดการการขนสง
สินคา(Transportation management system;TMS)) , การขนสงสินคาจากผูสงไปถึงผูรับที่ใช
การขนส ง โดยใช ก ารขนส ง ทางถนนและทางอากาศ(การขนส ง ต อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ
(Multimodal transportation)) , การปรับปรุ งขนาดบรรทุก ทําใหส ามารถบรรทุก สิน คาได
เพิ่มขึ้น (การปรั บปรุ งรถยนต ใ หมีประสิทธิภ าพทั้งเครื่องยนตและขนาดบรรทุก ) และให
ความสําคัญมากที่สุด ไดแก สถานีตองตั้งในทําเลที่เดินทางไป-มาสะดวกสะอาดและปลอดภัย
มีระบบขนยายสัมภาระที่มีประสิทธิภาพ (การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา (Transport
Terminal and Goods Delivery)) , การใชรถยนตบรรทุกขนาดใหญลําเลียงสิ่งของที่มีขนาดใหญ
และน้ํ าหนัก มากตามความสามารถของรถยนต (การเลือกใชร ถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน) , พลขับที่รูเสนทางในการเดินทางจะทําใหการขนสงรวดเร็วขึ้น (พฤติกรรม
ของพลขับ) ที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการขนสงทางถนนที่ดีขึ้นและใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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จากผลการวิจัยสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดไดดังนี้
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ชั้นยศ
- ระดับการศึกษา

ประสิทธิภาพของการ

- ลักษณะงานที่ทํา

ขนสงทางถนนของกรมการ

วิธีการและแนวทางในการจัดการขนสง

ขนสงทหารเรือ

- การขนสงเที่ยวกลับ( Back Haul )
- ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา
(Transportation management system; TMS)
- การจัดตั้งสถานีขนสงและจุดจัดสงสินคา
( Transport Terminal and Goods Delivery )
- เลือกใชรถยนตที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน
- พฤติกรรมของพลขับ

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาทบทวนเปนระยะตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ
ทันสมัยตลอดเวลาเนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยูเปนประจํา หากหยุดนิ่งไมมีการศึกษา
ทบทวนจะกาวตามเทคโนโลยีไมทัน
2. ควรทําการศึกษาตัวแปรที่สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลเพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิ ภ าพของการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการขนสง ทางถนนของกรมการขนสงทางถนน
กรมการขนสงทหารเรือ
3 หนวยงานควรกําหนดตัวชี้วัดในแตตัวแปรและแนวทางการปฏิบัติใหกับหนวยงานผู
ปฏิบัติเชน กองรถยนต เพื่อใหเกิดการนําไปใชอยางเปนรูปธรรมและแทจริง
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ประสิทธิภาพโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
Logistics performance of food industry in Thailand
อาธิตญา ฉวีวงษ1* และ พัฒน พิสิษฐเกษม2*

บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความแตกตางของป จจัยดานประชากรศาสตร และ
ปจจัยดานองคกร กับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส 3 ดาน ไดแก ดานตนทุน ดานเวลา และดาน
ความนาเชื่อถือ และความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย จํานวน 397
ราย ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหความแตกตางดวย t-test oneway ANOVA และวิเคราะหความสัมพันธดวย Correlation ของ Pearson Production Moment Correlation
ผลการวิ เคราะห ป จจั ยด านประชากรศาสตร และป จจั ยด านองค กร พบว า พนั กงานที่
ปฏิบัติงานในอุ ตสาหกรรมอาหารส วนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25 ป หรือนอยกวา ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และตําแหนงในการทํางานเปนอื่นๆ เชน ผูควบคุมงาน หัวหนางาน และพนักงาน เปนตน
และผูประกอบการส วนใหญ มีทุ นจดทะเบียน 1 - 50 ล านบาท มี จํ านวนพนั กงาน 51 - 100 คน มี
ระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 6 - 10 ป โดยปจจัยดานประชากรศาสตร ในสวนเพศ อายุ ตําแหนงใน
การทํางาน และปจจัยดานองคกร ที่แตกตางกันนั้น สงผลตอ ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทั้ง 3
ดาน ไมแตกตางกัน ปจจัยดานประชากรศาสตร ในสวนระดับการศึกษา ที่แตกตางกันนั้นสงผลใหมี
ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสในด านต นทุ น ด านเวลา ไม แตกต างกัน แต สงผลในดานความ
นาเชื่อถือแตกตางกัน และจากผลการวิเคราะหความสัมพันธของกิจกรรมโลจิสติกสกับประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกส พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมของโลจิสติกสโดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง และทุกกิจกรรมของโลจิสติกส
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทั้งในดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเชื่อ
คําสําคัญ: กิจกรรมของโลจิสติกส อุตสาหกรรมอาหาร ประสิทธิภาพโลจิสติกส
1* นัก ศึกษาปริ ญญาโท หลั กสู ตรบริหารธุรกิจ มหาบัณ ฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต
2* อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระ
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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. ที่มาและความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญในเวทีการคาโลก และนับ
ได วา เป น อุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารส งออกลํา ดับ ตน ๆของประเทศไทย (สํา นัก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม, 2557) ซึ่งจากกระแสเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนที่เกิดขึ้นกอใหเกิดการแขงขัน
ในการดําเนินธุรกิจที่คอนขางสูง สงผลใหผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและกาวหนา ซึ่งปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งในการพัฒนาองคกรนั่นคือ การประเมินประสิทธิภาพการแขงขันดานโลจิสติกส
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เนื่องจากกิ จ กรรมของโลจิ สติ ก ส นั้ น ครอบคลุมกิจ กรรมตางๆ ของภาคธุร กิจ และเพื่อให
ผูประกอบการไดทราบถึงแนวทางในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีความสามารถ
ทางการแข ง ขั น ที่ สูงขึ้ น ทั้ งนี้ เพื่ อ ใหอ งคก รสามารถเปรีย บเที ยบกั บเกณฑม าตรฐานของ
อุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร สํานักโลจิสติกส, 2556)
2. วัตถุประสงค
1. ป จ จัยด านประชากรศาสตรที่สงผลตอประสิทธิภ าพการจัด การโลจิสติก สข อง
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
2. ปจจัยดานองคกรที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทย
3. ศึก ษากิจกรรมของโลจิสติกสที่สงผลตอประสิทธิภ าพการจัด การโลจิสติกสของ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
3. สมมติฐานการวิจัยสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ตางกัน มีผลทําใหประสิทธิภาพการจัด การโลจิสติก ส
แตกตางกัน
 ปจจัยดานองคกรที่ตางกัน มีผลทําใหประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสแตกตางกัน
 กิ จ กรรมของโลจิ สติ ก ส ข องผูประกอบการอุต สาหกรรมอาหารในประเทศไทยมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส
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4. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่นําผลผลิตจากภาคการเกษตรมาใชเปนวัตถุดิบ
หลักในการผลิตอาหาร โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร เพื่อการ
นําไปใชในขั้นตอนถัดไปหรือบริโภค และยังเปนการยืดอายุการเก็บรักษา (พิมเพ็ญ พรเฉลิม
พงษ และนิธิยา รัตนาปนนท, www.foodnetworksolution.com, กุมภาพันธ 2558) ซึ่งในป พ.ศ.
2550 ประเทศไทยมีการสงออกอาหารเปนลําดับที่ 7 ของโลก ดวยมูลคาประมาณ 19 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตอมาในป พ.ศ. 2553 ตกลงมาเปนอันดันที่ 8 ของโลก ดวยมูลคาประมาณ 25
พันลานเหรียญสหรัฐฯ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552) ซึ่งแนวโนมของมูลคาในการสงออกที่
เพิ่มขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ. 2547นี้ เปนผลมาจากจํานวนประชากรที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น และ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นภาคการผลิตจําเปนตองมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงในสวนตางๆ เพื่อใหเพียงพอตอความตองการบริโภคที่จะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส
การบริหารจัดการโลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการระบบหวงโซอุปทาน
ซึ่งรวมเรื่องของการวางแผน การดําเนินการ การควบคุม การไหลเวียน และการจัดเก็บสินคา
บริการ และสารสนเทศ อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มตนจนถึงจุดของการ
บริโ ภค เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค (กมลชนก สุทธวานทนฤพุ ฒิ และคณะ,
2547)
การศึ กษาประสิทภาพโลจิ สติก สข องอุต สาหกรรมอาหารในประเทศไทยครั้งนี้ได
ประยุกตใชกิจกรรมของโลจิสติกสของสภาอุตสาหกรรม (2550) 8 กิจกรรม ดังนี้
การวางแผนหรือการคาดการณความตองการของลูกคา (Demand and Forecasting and
Planning) เป น กิ จ กรรมที่ ส ามารถวางแผนความต อ งการในการใช ท รั พ ยากรในแต ล ะ
กระบวนการไดอยางเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
การใหบริการแกลูกคา และกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support) เปนที่
ดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการถูกตอง
ปริมาณครบ ตรงตามเวลาและเงื่อนไข รวมถึงกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับลูกคา
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การสื่อสารดานโลจิสติกส และการจัดการคําสั่งซื้อ (Logistics Communication and
Order Processing) เปนกิจกรรมที่เชื่อมตอระหวางลูกคากับองคกร ครอบคลุมตั้งแตคําสั่งซื้อ
จากลูกคา ติดตอสื่อสารกับลูกคา ตรวจสอบยอดสินคาคงคลัง รวมถึงรายละเอียดของลูกคา
การจัดซื้อจัดหา (Procurement) เปนกิจกรรมในการจัดหาและประเมินแหลงวัตถุดิบ
เพื่อจัดซื้อ รวมตั้งแตการคัดเลือกผูขาย เจรจาตอรองปริมาณในการสั่งซื้อ และประเมินคุณภาพ
ของผูขายสินคา ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารวัตถุดิบ (Supply Management) เขาไดดวย
การบรรจุหีบหอ (Packaging) เปนการบงบอกรายละเอียดของสินคาและสรางการรับรู
ในตัวสินคา อีกทั้งยังปองกันตัวสินคาจากความเสียที่เกิดจากการเคลื่อนยาย การขนสง และชวย
อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายและการขนสงอีกดวย
การเลื อ กสถานที่ ตั้ ง ของโรงงานและการจั ด การคลั ง สิ น ค า (Facilities Site
Warehousing and Storage) กิจกรรมนี้เปนการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่จะสงผลกระทบตอตนทุน
ในการขนสง ระดับการใหบริการลูกคา และความเร็วในการตอบสนองความตองการของลูกคา
และยังชวยใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงและมีระยะทางในการขนสงที่เหมาะสม
การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เปนกิจกรรมที่ตองมีการบริหาร
อยางเหมาะสม และจําเปนตองพิจารณาควบคูกับกระบวนการอื่นที่อาจสงผลกระทบได
การขนสง (Transportation) เปนการเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือสินคา ตั้งแตจุดเริ่มตนไป
ยังจุดที่มีการบริโภค จนกระทั่งสินคาเหลานั้นอยูในความรับผิดชอบของลูกคา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วราภรณ ศรี สุ ข (2551) ได ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ การจัด การโลจิส ติ ก ส ใ นอุต สาหกรรม
เฟอรนิเจอร โดยมีการประยุกตใช กิจกรรมของโลจิสติกส 6 กิจกรรม ไดแก การบริการลูกคา
การดําเนิน การตามคําสั่งซื้อ การบริหารสิน คาคงคลัง การจัดซื้อ การขนสง และการบริหาร
คลังสินคา เปนตน ซึ่งผลจากการศึกษาพบวาควรมุงเนนในการปรับปรุงในสวนของตนทุนใน
การขนสง
นิภาพร ทิพยเดโช (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสในอุตสาหกรรมปลา
สวยงาม โดยแบงกิจกรรมของโลจิสติกสออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของการจัดการวัตถุดิบ
และสวนของการกระจายสินคา ซึ่งพบวาระยะเวลาในการสื่อสารดานโลจิสติกส และการขนสง
นั้นยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ แตยังมีประสิทธิภาพที่สามารถจะสูกับคูแขงได
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5. ระเบียบวิธีการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.1.1 ประชากร ได แก ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยที่จ ด
ทะเบีย นกั บกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม จํา นวน 51,891 ราย (กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม,
www.diw.go.th, 28 มกราคม 2558)
5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยที่จด
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 397 ราย
5.2 เครื่ องมื อที่ใ ช ใ นการวิ จัย ไดแก แบบสอบถามที่ค รอบคลุมวัต ถุประสงคข อง
การศึกษา โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
5.2.1 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
อาหาร มีลักษณะแบบคําถามปลายปด เลือกได 1 คําตอบ โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณในการทํางาน จํานวน 5 ขอ
5.2.2 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมอาหาร มีลักษณะแบบคําถามปลายปด
เลือกได 1 คํ า ตอบ โดยครอบคลุ มข อมูลเกี่ยวกับ ทุน จดทะเบียน จํา นวนพนัก งาน และ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวน 3 ขอ
5.2.3 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับโลจิสติกส มีลักษณะแบบประ
มานคา โดยครอบคลุ มเนื้อหา 8 ดาน ไดแก การคาดการณค วามตอ งการของลูก คา การ
ใหบริก ารลู ก ค า การสื่ อสารด านโลจิสติก ส การจัด ซื้อจัด หา การบรรจุหีบหอ การจัด การ
คลังสินคา การบริหารสินคาคงคลัง และการขนสง ทั้งหมดจํานวน 22 ขอ
5.2.4 ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส มีลักษณะ
แบบประมาณคา โดยครอบคลุมเนื้อหาของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส 3 ดาน
ไดแก ดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเชื่อถือ จํานวน 26 ขอ
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
5.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควาจาก ตํารา บทความงานวิจัย บทความ
วิชาการ วารสาร รายงานการวิจัย ขอมูลโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถิติของ
หนวยงานที่เชื่อถือได
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5.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งกระทําโดยผูวิจัย
โดยแบบสอบถามที่ใชใ นการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 397 ชุ ด และชุด ที่
สํารองไว 40 ชุด รวมทั้งสิ้น 437 ชุด
5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และ
การทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ ดังนี้
5.4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารและ
ขอมูลทั่ว ไปของอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีลัก ษณะแบบปลายปด แบบเลือก 1 คําตอบ นํามา
วิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS For Window ดวยการแจกแจงความถี่ และคํานวณรอยละ และ
ทดสอบสมมติฐานความแตกตางดวย t-test และ one-way ANOVA
5.4.2 ข อ มู ล การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส และ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิ ภ าพของการจั ด การโลจิ สติก ส ที่มีลัก ษณะแบบประมาณคา นํามาวิเคราะหโ ดย
โปรแกรม SPSS For Window ด ว ยค าเฉลี่ย และส ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานความสัมพันธดวย Correlation
6. ผลการวิจัย
6.1 พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 25 ป
หรือนอยกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และตําแหนงในการทํางานเปนอื่นๆ ไดแก ผูควบคุม
งาน หัวหนางาน และพนักงาน เปนตน โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารที่มี
เพศ อายุ ตําแหนงในการทํางาน ที่แตกตางกัน สงผลใหมีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทั้ง
ในดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเชื่อถือ ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาที่แตกตาง
กันนั้นสงผลในดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน
6.2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมีทุนจดทะเบียน 1 - 50 ลานบาท มี
จํานวนพนักงาน 51 - 100 คน และมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 6 - 10 ป โดยผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารที่มีทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการดําเนินกิจการ
แตกตางกัน สงผลใหมีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทั้งในดานตนทุน ดานเวลา และดาน
ความนาเชื่อถือ ไมแตกตางกัน
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6.3 ผูประกอบการอุต สาหกรรมอาหารสวนใหญมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจ กรรม
ของโลจิสติกสโดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง นอกจากนี้ทุกกิจกรรมยังมีระดับ
ความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ดังแสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความสัมพัน ธระหวางกิจกรรมของโลจิสติก สกับประสิทธิภาพการ
จัดการโลจิสติกสในดานตนทุน ดานเวลา และดานความนาเชื่อถือ
ระดับความสัมพันธกับ

กิจกรรมของ

ด า น ค ว า ม

โลจิสติกส

ดานตนทุน

ดานเวลา

1. การคาดการณความตองการของลูกคา

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

ปานกลาง

2. การใหบริการแกลูกคา

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

3. การสื่อสารดานโลจิสติกส

คอนขางต่ํา

ปานกลาง

คอนขางต่ํา

4. การจัดซื้อจัดหา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

5. การบรรจุหีบหอ

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

6. การจัดการคลังสินคา

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

7. การบริหารสินคาคงคลัง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

8. การขนสง

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

คอนขางต่ํา

นาเชื่อถือ

7. อภิปรายผล
ผูประกอบการอุ ตสาหกรรมอาหารนั้น มีก ารปฏิบัติเกี่ยวกับการจัด การโลจิสติก ส
โดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง เนื่องจากปจจุบันในภาคอุตสาหกรรมอาหารมี
การเจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว และมี ก ารแข ง ขั น ที่ สู ง มากจึ ง ทํ า ให ธุ ร กิ จ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง
กระบวนการวางแผน การปฏิบัติการและการควบคุม การเคลื่อนยาย และการจัดเก็บสินคาอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงในสวนการใหบริการและสารสนเทศที่เกี่ยวของ ตั้งแต
จุดกําเนิดถึงจุดบริโภคสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) ที่ไดกลาวไววา
ปจจุบันปจจัยแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูประกอบการจึงจําเปนตองใหความสําคัญ
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กับสิ่งเหลานี้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก ารจัด การโลจิสติกสก็มีความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการ
จัดการโลจิสติกสที่ดี ไมเพียงแตสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ได อีกทั้งยังสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการลดตน ทุน และยัง
สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและบริการไดอีกดวย โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนที่
การคาตางประเทศมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ผสานกับแนวโนมนโยบายในการการทําขอตกลง
การคาเสรี (Free Trade Agreement) ของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย สงผลทําใหการ
จัดการโลจิสติกส ในระดับประเทศและระดับอุตสาหกรรมตองพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันใหเพิ่มมากขึ้น
8. บทสรุป
การศึ ก ษาประสิ ทธิภ าพโลจิสติก สข องอุต สาหกรรมอาหารในประเทศไทยครั้ง มี
วัตถุ ประสงคเพื่อศึกษา 1. ปจจัยดานประชากรศาสตร 2. ปจจัยดานองคกร และ 3. ศึกษา
กิจกรรมของโลจิสติกสที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหาร
ในประเทศไทย โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการอุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดวยแบบสอบถาม ซึ่งแบง
ออกเปน 4 ตอน และนํามาวิเคราะหเบื้องตน ดวยโปรแกรม SPSS For Window ดวยการแจก
แจงความถี่ คํานวณรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานความ
แตกตางดวย t-test one-way ANOVA และทดสอบสมมติฐานความสัมพันธดวย Correlation
โดยพบวา พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25 ป หรือ
นอยกวา ระดับการศึกษาปริญญาตรี และตําแหนงในการทํางานเปนอื่นๆ ไดแก ผูควบคุมงาน
หัวหนางาน และพนักงาน เปนตน และผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญมีทุนจด
ทะเบียน 1-50 ลานบาท มีจํานวนพนักงาน 51-100 คน และมีระยะเวลาในการดําเนินกิจการ 610 ป โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารที่มี เพศ อายุ ตําแหนงในการทํางาน และ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่มีทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการ แตกตางกัน มีประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสทั้งในดานตนทุน ดานเวลา และ
ดานความนาเชื่อถือ ไมแตกตางกัน แตระดับการศึกษาของพนักงาน ที่แตกตางกันนั้นสงผลใน
ดานความนาเชื่อถือแตกตางกัน ในสวนของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมของโลจิสติกสนั้น
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ผูประกอบการมีการปฏิบัติงานโดยรวม และแตละกิจกรรมอยูในระดับทุกครั้ง นอกจากนี้ทุก
กิจกรรมยังมีระดับความสัมพันธกันตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
9. ขอเสนอแนะ
9.1 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
9.1.1 ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารควรใหค วามสํา คัญ ในกิจ กรรมการ
คาดการณค วามตองการของลูกคา โดยมุงเนนในสวนการคาดการณที่จะเกิดขึ้น ใหไดอยาง
แมนยํา
9.1.2 ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารควรใหความสําคัญในกิจกรรมการบริหาร
สิน คาคงคลังในส วนคลั งวัต ถุดิ บใหเหมาะสมในการผลิต และการหมุนเวียนสิน คาภายใน
คลังสินคาใหเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
9.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
9.2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการโลจิสติกสในกลุมธุรกิจอื่นๆ เชน อุตสาหกรรม
บริการ
9.2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส กั บ ตั ว ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพใน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อจะไดทราบประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสที่เกิดขึ้นอยางแทจริง
9.2.3 ควรมีการศึกษาตัวแปรดานอื่น ๆ ภายในระบบการจัดการโลจิสติกส เชน โลจิ
สติกสยอนกลับ
10. กิตติกรรมประกาศ
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปได ด ว ยดี ผู วิ จั ย ต อ งขอขอบพระคุ ณ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลเพื่อนํามาใช
ศึกษาครั้งนี้ โดยไดรับคําปรึกษาจาก ผศ. พัฒน พิสิษฐเกษม ซึ่งใหเกียรติเปนที่ปรึกษา ไดกรุณา
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย
กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ROYAL THAI ARMED FORCES’ READINESS
FOR THE ASEAN COMMUNITY
CASE STUDY : NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE
มานัส พุมพะเนิน1 ดร.ณกมล จันทรสม2

บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยมีขอบเขตดาน
ประชากร คือ ขาราชการของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ความพรอมในการ
กาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ซึ่งมี
ลัก ษณะเป นมาตราส วนประมาณค า 10 ระดับ และวิเคราะหขอมูลโดยคาความถี่รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที่แบบอิสระ (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) การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาช(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 และชวงชั้นยศ นั้น มีเพียง อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทางทหาร ที่มีผลตอความ
พรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปจจัย
ภายใน ประกอบดวย ทัศนคติ ทักษะ ความรู ความสามารถ และการสงเสริม สนับสนุนภายใน
องค ก ร มี เ พี ย งแค ทั ก ษะ ความรู ความสามารถ ที่ มี ผ ลต อ ความพร อ มในการก า วเข า สู
“ประชาคมอาเซี ย น” อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และ 3) ป จ จั ย ภายนอก
ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอื่นๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเพียง นโยบาย
ของรัฐบาล และหนวยงานอื่ นๆ ที่ มีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 statisticallysignificant 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) คื อ องคก รเพื่อสงเสริมความรว มมือระหวางประเทศ ดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคง
ในแง ป ระวั ติ ศาสตร ก ารเมื องยุ ค สงครามเย็น อาเซีย นคือ อี ก กลไกหนึ่ง ที่ฝ ายโลก
ตะวันตกไดผลักดันใหเกิดขึ้น โดยหวังวาอาเซียนจะชวยตานการรุกคืบของลัทธิคอมมิวนิสต
ตามทฤษฎีปฏิวัติโดมิโนในภูมิภาคนี้ได อยางไรก็ดี สิ่งที่นาสนใจก็คือ มหาอํานาจฝายตะวันตก
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ใหการสนับสนุนประเทศในอาเซียน โดยไมสนใจวาประเทศเหลานั้น
จะปกครองดวยระบอบการเมืองแบบใด จะมีคณะรัฐบาลทหารปกครอง โดยเวนวรรคระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม ขอเพียงตอตานคอมมิวนิสตก็พอแลว
หลังจากที่อาเซียนกอตั้งไดไมนาน การเมืองยุคสงครามเย็นก็มีเหตุตองพลิกผัน เมื่อจีน
เกิด แตกหั ก กั บ โซเวี ยตในช ว งปลายทศวรรษที่ 1960 ทํา ใหอ เมริ ก าฯ เห็น ชองทางสรา ง
ดุลอํานาจ สามเสา ดวยการสรางสัมพันธทางการทูตกับจีนในชวงตนทศวรรษที่ 1970 การ
หันมาจับมือกันของโลกตะวันตกกับจีน ทําใหประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตอง
ปรับตัวกันขนานใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อจีนในชวงปลายทศวรรษที่ 1970 ตามมาดวยโซ
เวียตรวมทั้งกลุมประเทศบริวารทั้งหลาย ในชวงทศวรรษที่ 1980 ถือเปนการสิ้นสุดอยางเปน
ทางการของสงครามเย็น และเริ่มเขาสูยุคของการคาเสรีแทบจะในทันที
ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
อาเซียนเห็นวา สันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองเปนพื้นฐานสําคัญตอการพัฒนาใน
ดา นต างๆ จึ ง มุ งเน น การส งเสริ ม ให มีค วามไว เนื้ อเชื่อ ใจระหวา งกั น ตลอดจนการสร า ง
เสถียรภาพ และสันติภาพในภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 41 ป อาเซียนสามารถระงับขอพิพาท
ไมใหขยายตัวเปนความตึงเครียด โดยการเจรจาหารือทางการเมืองและการสรางในการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อันมีจุดมุงหมายในการสรางความมั่นใจวาประเทศ
ในภูมิภาคจะอยูรวมกันและรวมกับประเทศอื่นๆ ในโลกดวยความสงบสุขในสภาพแวดลอมที่
เปนประชาธิปไตย และมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความคิดริเริ่มเพื่อการรวมตัวกัน
การที่อาเซียนมีประเทศสมาชิก 2 กลุม คือ สมาชิกเกา 6 ประเทศ(บรูไนฯ อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย หรือ ASEAN 6) และสมาชิกใหม (กัมพูชา ลาว พมา
และเวียดนาม หรือ CLMV) โดยกลุมสมาชิกใหมเปนประเทศในกลุมประเทศดอยพัฒนาที่สุด
จึงเกิดชองวางการพัฒนาระหวางกลุมประเทศสมาชิกเกาและประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน
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ดังนั้น เพื่ อใหอาเซี ยนสามารถก าวเดิน ทางไปพรอมกัน ใหมากที่สุด จึงตองลดชองวางการ
พัฒนานี้ ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียนอยางไมเปนทางการ ครั้งที่ 4 ที่สิงคโปร ไดเห็นพองใหมี
“ความริเริ่ม เพื่อการรวมตัวของอาเซียน” (Initiative for ASEAN Integration - IAI) เพื่อลด
ชองวางการพัฒนาอันจะชวยเรงรัดการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดแก ไทย สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส บรูไน กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม ไดเห็นชอบกับการรวมกลุมเศรษฐกิจ ไปสู
การเปนประชาคมอาเซียนหรือ AEC ภายในป 2015
ถึงแมวาจะมีการประชาสัมพัน ธ และตื่นตัว กับการเปลี่ยนแปลง ในการกาวเขาสูการ
รวมตัวของ “ประชาคมอาเซียน” ในป 2015 ทําใหประชาชนของประเทศไทยมีการรับรูและ
เตรียมพรอมกั นในหลายๆ ด านมากขึ้นอยางเปนที่นาพอใจ ในทางทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ ซึ่งเปนหนึ่งในหนวยงานราชการทางทหาร อยูภายใตการบังคับบัญชาของ
กองบัญ ชาการกองทั พไทย ที่ มีก ารใหค วามสําคัญ ในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
เชน กัน โดยถื อไดว าเป น หนว ยงานที่มีค วามเกี่ยวของโดยตรงกับการสรางความสัมพัน ธ
ระหวางหนวยงานทางทหารของประเทศตางๆ อีกทั้งเปนหนวยที่ตองใหการสนับสนุนดาน
การศึกษา อบรม สัมมนา และปฏิบัติงาน ทั้งตางประเทศและภายในประเทศ ใหกับขาราชการ
ทหารมิตรประเทศ และขาราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ดังนั้น ขาราชการทหารทุก
นาย ของสถาบัน วิชาการปองกันประเทศ จําเปน ที่จ ะตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไปในทิศทางเดียวกันอยางพรอมเพรียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” ทั้งในดานหนาที่ของประชาชน และในหนาที่รั่วของชาติอีกหนาที่หนึ่ง
ดวย
จากการปฏิบัติงาน ผูวิจัยเห็นวา สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีก ารปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง ใหเกิดความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558 เปนอยางดีเยี่ยม
จึงตองการที่จะศึกษาความพรอมของขาราชการ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีความเขาใจ
และมีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2015 หรือไม และสามารถ
นําผลที่ไดไปพัฒนา สงเสริมในการกําหนดวาระงานอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ยส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย เพศ อายุ คุ ณ วุฒิ ก ารศึก ษา
สถานภาพ ทางทหาร และชวงชั้นยศ มีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
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1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยภายใน ประกอบดวย ทัศนคติ ทักษะ ความรู - ความสามารถ
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภายในองค ก ร มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพร อ มในการก า วเข า สู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอื่นๆ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม มีความสัมพันธกับความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม
อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
สมมติฐานของการวิจัย
1.3.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ คุณวุฒิการศึกษา สถานภาพทางทหาร
และช ว งชั้ น ยศ ที่ แตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพร อ มในการก าวเขา สู “ประชาคมอาเซีย น”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ที่แตกตางกัน
1.3.2 ปจจัยภายใน ประกอบดวย ทัศนคติ ทักษะ ความรูความสามารถ การสงเสริม
สนับสนุนภายในองคกร มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
1.3.3 ป จ จั ย ภายนอก ประกอบด ว ย นโยบายของรัฐ บาล หน ว ยงานอื่น ๆ 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 และชวงชั้นยศ
- ปจจัยภายใน ประกอบด วย ทัศนคติ ทัก ษะ ความรูความสามารถ การ
สงเสริมสนับสนุนภายในองคกร
- ปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอื่น ๆ 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. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC อยางเต็มที่
2. ผลจากการวิจัยสามารถเปนแนวทางในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ระหว า งกลุ ม ประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ให เ กิ ด เหมาะสมในการประสานงานหรื อ การสร า ง
ความสัมพันธของประเทศ
ประโยชนตอองคกร
1. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในดานการเตรียมความพรอม และแสวงหา
ชองทางในการเพิ่มขีดความสามารถขององคกร ในการเปด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในป
2558
2. เพื่ อนํ าผลการวิ จัยไปใชประโยชนใ นดานกําหนดนโยบาย หรือวิสัยทัศนข อง
องคกรในป 2558 ใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการเปด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ได
3. ผลจากการวิจัยจะสามารถทําใหองคกรกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน รวมทั้งการ
กําหนดเปาหมายขององคกร ในการกาวเขาสู “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ไดอยางสมบูรณแบบ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- คุณวุฒกิ ารศึกษา
- สถานภาพทางทหาร
- ชวงชั้นยศ
ความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ปจจัยภายใน
- ทัศนคติ
- ทักษะ ความรู ความสามารถ
- การสงเสริม สนับสนุนภายในองคกร
ปจจัยภายนอก
- นโยบายของรัฐบาล
- หนวยงานอืน่ ๆ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดการจัดการความเปลี่ยนแปลง
(Black and Porter, 2000) ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองคการ โดยให
ความสําคัญปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโดยมีการแบงเปนปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในองคการ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงขององคกร และนอกจากนี้สิ่งที่จะสงเสริมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี มีกิจกรรมที่สงเสริมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
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กิจกรรมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1. การปรั บเปลี่ยนดานวิ สัยทั ศน (change vision) เปนกิจ กรรมที่สําคัญที่องคก รตอง
คํานึงถึงในการบริหารการเปลี่ย นแปลง การปรับวิสัยทัศน เปน การจัด การดานวิสัยทัศนที่
องคกรตองการมุงสูกลยุทธที่ตองการในอนาคต ซึ่งการปรับเปลี่ยนดานวิสัยทัศนขององคกรจะ
เกี่ยวของกับประโยชน ที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นดวย
2. การออกแบบองคก ร (organization design) เมื่ อองคก รมีก ารเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร กิจกรรมของการออกแบบองคกรจะเกี่ยวของกับการกําหนดสายงาน
การบังคับบัญชา (reporting structure) การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของงานใหมที่
เกิดขึ้นใหม การกําหนดทักษะ (skills) ที่ตองการสําหรับงานที่เกิดขึ้นใหมหรือที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม การกําหนดผลการปฏิบัติงาน (performance measurers) และรวมถึงการกําหนดความ
ตองการอื่น ๆ
3. การสรางวัฒนธรรมองคกร (corporate culture) การจัดการดานวัฒนธรรมองคกรเปน
กิจกรรมที่สําคัญในการผลักดันใหองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จที่ตองการไดเปนกิจกรรม
หนึ่งของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การสื่ อสาร (communication) การสื่อสารที่มีประสิทธิภ าพอยูที่ระดับการไหลเวียน
ของขาวสาร ที่ผูบริการตองการสื่อไปยังพนักงานหรือกลุมเปาหมายอื่น ๆ ไดอยางครบถว น
และชั ด เจน รวมทั้ ง ระดั บ ของการเข าใจในสารที่ ถู ก สื่ อของพนัก งานหรื อกลุม เปา หมาย
ประสิทธิภาพของการสื่อจะมีผลกระทบตอคุณคา (values) พฤติกรรมความคิดของพนักงาน
ดังนั้น องคกรที่ประสบความสําเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะใหความสําคัญตอการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาเปนลําดับตน ๆ ของกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ทฤษฎีการเรียนรู
การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือจากการฝกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน งาน
ที่สําคัญ ของครูก็ คื อช ว ยนั ก เรี ยนแตละคนใหเกิด การเรียนรู หรือมีค วามรูและทัก ษะตามที่
หลั ก สู ต รได ว างไว ครู มีห น าที่ จั ด ประการณ ใ นหอ งเรี ย น เพื่ อ จะช ว ยใหนั ก เรี ยนเปลี่ ย น
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน นักจิตวิทยาไดพยายามทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนรูของทั้งสัตวและมนุษย และไดคนพบหลักการที่ใชประยุกต เพื่อการเรียนรูในโรงเรียนได
ทฤษฎีของการเรียนรูมีหลายทฤษฎีแตจะขอนํามากลาวเพียง 3 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรมนิยม
2. ทฤษฎีการเรียนรูพุทธิปญญานิยม
3. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา
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Bloom’s Taxonomy กลาวถึงการจําแนกการเรียนรูตามทฤษฎีของ บลูม ซึ่งแบงเปน 3
ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทัก ษะพิสัย โดยในแตละดานจะมีก ารจําแนก
ระดับความสามารถจากต่ําสุดไปถึงสูงสุด เชน ดานพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู ความเขาใจ การ
นําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมิน ดานจิตพิสัย จําแนกเปน การรับรู , การ
ตอบสนอง, การสรางคานิยม, การจัดระบบ และการสรางคุณลักษณะจากคานิยม ดานทักษะ
พิสัย จําแนกเปน ทักษะการเคลื่อนไหวของรางกาย, ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองสวนหรือ
มากกวาพรอมๆกัน, ทักษะการสื่อสารโดยใชทาทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด
Bloom ไดแบงการเรียนรูเปน 6 ระดับ (Bloom’s Taxonomy)
1.ความรูที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซึ่งเปนระดับลางสุด
2.ความเขาใจ (Comprehend)
3.การประยุกต (Application)
4.การวิเคราะห ( Analysis) สามารถแกปญหา ตรวจสอบได
5.การสังเคราะห ( Synthesis) สามารถนําสวนตางๆ มาประกอบเปนรูปแบบใหมไดให
แตกตางจากรูปเดิม เนนโครงสรางใหม
6.การประเมิน คา ( Evaluation) วัด ได และตัด สิน ไดวาอะไรถูกหรือผิด ประกอบการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑที่แนชัด
ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory)
การรับรูเปนพื้น ฐานการเรียนรูที่สําคัญของบุค คล เพราะการตอบสนองพฤติก รรม
ใดๆ จะขึ ้น อยู ก ับ การรับ รูจ ากสภาพแวดลอ ม ของตน และความสามารถในการแปล
ความหมายของสภาพนั้น ๆ ดัง นั ้น การเรีย นรูที ่มีป ระสิท ธิภ าพจึง ขึ้น อยู ก ับ ปจ จัย การ
รับรู และสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยการรับรูประกอบดว ยประสาทสัมผัส และปจ จัย
ทางจิต คือ ความรู เ ดิม ความตอ งการ และเจตคติ เปน ตน การรับ รู จ ะประกอบดว ย
กระบวนการสามดาน คือ การรับสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530 : 487) กลาวถึง บทบาทของการรับรูที่มีตอการเรียนรูวา บุคคลจะ
เกิด การเรี ยนรู ได ดี และมากน อยเพียงใด ขึ้ น อยูกับการรับรูและการรับรูสิ่งเราของบุค คล
นอกจากจะขึ้นอยูกับตัวสิ่งเราและประสาทสัมผัสของผูรับรูแลว ยังขึ้นอยูกับประสบการณเดิม
ของผูรู และ
พื้น ฐานความรูเดิ มที่มีตอสิ่งที่เรียนดว ย จิต วิทยาการเรียนรู เมื่อทราบถึง
ความสัมพันธของการรับรู ที่จะนําไปสูการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพแลว ผูบรรยายจึงตองเปนผู
กระตุน หรือเสนอสิ่งตาง ๆ ใหผูเรียน เพราะการเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัว
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปาจรี ย รุ จิ แสวง (2555) ศึ กษาเรื่องการเตรียมตัว ดานการศึก ษาเพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการ
เตรียมตัวหาความรูดานการศึกษา กอนที่จะเปดประชาคมอาเซียน ในป 2558 หรือไมอยางไร
โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรีตั้งแตปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ซึ่งลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2555
ผลการศึกษาพบวา ผลการสํารวจปจจัยที่สงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซี ย น โดยจํ า แนกตามปจ จั ยด านทัศนคติ สว นบุ ค คล พบว าโดยรวมมีร ะดั บ
ความสําคัญอยูใ นระดับมาก และปจจัยดานทัศนคติสวนบุคคลที่สงผลตอการเตรียมตัวดาน
การศึกษามากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือสามารถนําความรูที่เตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสู
AEC เพิ่มชองทางและเพิ่มโอกาสในการทํางาน รองลงมาคือชวยใหมีการตัดสินใจในทางเลือก
ตางๆ ทางการศึกษามากขึ้นและสามารถนําความรูที่เตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสู AEC เพื่อ
ชวยตัดสินใจในเรื่องการศึกษาตอ สวนปจจัยดานสังคมพบวา โดยรวมมีระดับความสําคัญอยู
ในระดับมากเชน กัน โดยปจจัยที่มีร ะดับความสําคัญที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะมีการให
ขอมูลดาน AEC มาก สงผลใหเกิดความสนใจตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสู AEC
รองลงมาคือ สื่อสาธารณะ เสนอขาวสารมากขึ้น สงผลตอการเตรียมตัวดานการศึกษาเพื่อเขาสู
AEC และมหาวิทยาลัยมีการใหความสําคัญกับการเปด AEC จึงสงผลตอการเตรียมตัวดาน
การศึกษาเพื่อเขาสู AEC ตามลําดับ
กานดาวรรณ แกวผาบ (2555) ศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของนักศึกษาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความพรอม
ของนั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นการเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ความสั มพั น ธ ร ะหว างคะแนนจี พีเ อของนัก ศึก ษากั บความพรอ มในการกา วสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปนแนวทางใหคณะบัญชีบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมนักศึกษา
ในการก าวสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซีย น โดยเก็ บข อมู ลจากกลุ มตั ว อยา งคื อ นัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี 2
ผลจากการศึกษาพบวา จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนดานวิชาชีพบัญชีที่จะเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ความรู ดานภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ตองเตรียมความพรอมมาก
ที่สุด และในดานของการเตรียมความพรอม นักศึกษาคิดวา ภาษาอังกฤษนั้นเปนสิ่งที่นักศึกษา
มีค วามพร อมน อยที่ สุด ส ว นความรูทางวิชาชีพบัญ ชีข องนัก ศึก ษา พบวา มีค วามพรอม
พอสมควร คือ
มีความพรอมลําดับ 6 จาก การจัดลําดับดานความพรอม 15 ลําดับ อาจ
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เนื่องมาจากคณะบัญชีไดมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสากล ซึ่งครอบคลุมอาเซียน
อยูแลว โดยจัดตามกรอบของสภาวิชาชีพบัญชี ในวงการวิชาชีพบัญชีของไทยไดมีการพัฒนา
และปรับตัว เพื่อยกระดับบุคคลในวงการวิชาชีพบัญชีใหมีคุณภาพ สามารถแขงขันกับคนบัญชี
ในประเทศตาง ๆ ได โดยการกําหนดบรรทัดฐานของคนบัญชีใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ ไมวาจะเปนสหพันธนักบัญชีนานาชาติ (International Federation
of Accountants: IFAC) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International
Accountants Standards Committee: IASC)
3. ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ซึ่ง
ไดแก ขาราชการ และพนักงานราชการ ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน 400 คน
โดยใชการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางและไดใชสูตร Taro Yamane (1967) ในการคํานวณขนาด
ตัวอยาง โดยระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติเบื้องตนและใชโปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน
ดังนี้
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจก
แจงคาความถี่ และคารอยละ
2. ขอมูลปจจัยภายใน โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ขอมูลปจจัยภายนอก โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ขอมูลความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย
กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที่ 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
1.
ป จ จั ย ด า น ส ว น วุฒิการศึกษา
บุคคล
สถานภาพทางทหาร
ชวงชั้นยศ
ทัศนคติ
2.
ทักษะ ความรู ความสามารถ
ปจจัยภายใน
การสงเสริม สนับสนุนภายใน
องคกร
นโยบายของรัฐบาล
3.
หนวยงานอื่นๆ
ปจจัยภายนอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถิติ
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
r
r

Sig.
0.319
0.038
0.020
0.000
0.319
0.355
0.000

ผลลัพธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

r

0.142

ปฏิเสธ

r
r
r

0.000
0.000
0.859

ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

จากตารางที่ 1จํ านวนสมมติฐานที่ Sig และไม Sig จากผลการวิเคราะหพบวา การ
ทดสอบทางสถิ ติ เ กี่ ย วกั บป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ประกอบดว ย เพศ อายุ คุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
สถานภาพทางทหาร และช ว งชั้ น ยศ ที่แตกตา งกัน มี ผลต อ ความพรอมในการกาวเขา สู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
พบการยอมรับสมมติฐาน 3 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 2 สมมติฐาน ไดแก เพศ และ
ชว งชั้นยศ ซึ่งหมายถึ ง เพศและช ว งชั้น ยศที่แตกตางกัน ไมสงผลใหบุค ลากรของสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เกิดความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ฯ ที่แตกตางกัน
ในขณะที่ ก ารทดสอบสมมติฐานดานปจจัยภายใน ประกอบดว ย ทัศนคติ ทัก ษะ
ความรูความสามารถ การสงเสริมสนับสนุนภายในองคกร มีความสัมพันธตอ ความพรอมใน
การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ
ปอ งกั น ประเทศ
มี ก ารยอมรั บ สมมติฐ าน 1 สมมติฐ าน และปฏิ เสธสมมติ ฐ าน 2
สมมติฐาน ไดแก ดานทัศนคติ และการสงเสริม สนับสนุนภายในองคกร ซึ่งหมายถึง ทัศนคติ
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ของบุคลการ และการสงเสริม สนับสนุนภายในองคกร ไมมีความสัมพันธตอความพรอมใน
การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
และการทดสอบสมมติฐ านด านป จ จัย ภายนอก ประกอบดว ย นโยบายของรั ฐบาล
หนวยงานอื่นๆ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการ
กาวเขาสู “ประชาคมกิจอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ มีการยอมรับสมมติ ฐาน 2 สมมติฐาน และปฏิเสธสมมติฐาน 1 สมมติฐาน
ไดแก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง การติดตอสื่อสาร หรือการรับรูขาวสารผานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตาง ไมสงผลใหบุคลากรของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เกิด
ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”ฯ แตกตางกัน
5. สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพทาง
ทหาร และชวงชั้นยศ ที่แตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
จากการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม
อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับสูงกวา 0.05 จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม
อาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาพบวา สถานภาพทางทหาร ที่แตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาว
เขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึก ษาพบวา ชว งชั้ นยศ ที่แตกตางกันมีผลตอ ความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับสูงกวา 0.05 จึง ไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติ ฐานที่ 2 ปจ จัยภายใน ประกอบดว ย ทัศนคติ ทัก ษะ ความรูความสามารถ
การส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ภายในองค ก ร มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความพร อ มในการก า วเข า สู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
จากการศึกษาพบวา ปจ จัยภายใน มีค วามสัมพัน ธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีตัวแปรปจจัยภายใน ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ความพรอมใน
การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ ทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธตอตัวแปรตามที่มีคานัยสําคัญ นอยกวา
หรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานทักษะ ความรู ความสามารถ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.000
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย นโยบายของรัฐบาล หนวยงานอื่นๆ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
จากการศึกษาพบวา ปจจัยภายนอก มีความสัมพันธตอ ความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 มีตัวแปรเงื่อนไขปจจัยภายนอก ที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม ความ
พรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบัน
วิชาการปองกัน ประเทศ ทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีค วามสัมพัน ธตอตัวแปรตามที่มีคานัยสําคัญ
นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานหนวยงานอื่นๆ และ ดานนโยบายของรัฐบาล โดยมีคา
สัมประสิทธิ์เทากับ 0.000
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย ความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการ
กองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน ประเทศ ไดนําแนวความคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
ดานปจจัยสวนบุคคล
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
สถานภาพทางทหาร และช ว งชั้ น ยศ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อความพร อ มในการก า วเข า สู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ดังนี้
เมื่ อพิจ ารณาด านเพศ พบว า เพศที่แตกตางกัน มีผลตอความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัย
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มองวา ในกระบวนการทํ า งาน ไม ว าจะเป น เพศใดก็ ต าม สามารถปฏิ บั ติง านและพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองใหเหมาะสมกับการทํางานได จึงไมมีความแตกตางกันตอความพรอม
ในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัดดา หิรัญยวา (2555) ที่พบวา นักการบัญชีไทยที่
มีเพศแตกตางกันไมทําใหมีความพรอมในการใชมาตรฐานการบัญชีตามกรอบมาตรฐานกลุม
เศรษฐกิจอาเซียนตางกัน
เมื่อพิจารณาดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอความความพรอมในการกาวเขาสู
“ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
แตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรั บสมมติฐานที่ตั้ งไว ผูวิจัยมองวา
แตกตางกันหลากหลายมุมมอง แตที่คิดวาชัดเจนที่สุด นั่นก็คือประสบการณทํางาน บุคลากรที่
มีอายุมากกวายอมมีประสบการณทํางานที่ชํานาญกวา บุคลากรที่มีอายุนอยกวา ซึ่งสงผลตอ
ความพรอมในการทํางานอยางแนนอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ สมรั ก ษ
(2555) ชวงอายุที่แตกตางกันมีทัศนคติตอเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ตางกัน คือผูที่มีอายุ
ในชวง 21 – 30 ป มีทัศนคติตอเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา ผูที่มีอายุในชวง 41 –
50 ป
เมื่อพิจารณาดานวุฒิการศึกษา พบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพรอมใน
การกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความชํานาญและความสามารถในการทํางาน ผูที่มีวุฒิก ารศึก ษาใน
ระดับที่สูงกวาโดยสวนใหญแลวมักมีความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทํางานที่มากกวาผูที่
มีวุฒิการศึกษาที่นอยกวา อาจจะดวยความรู ความเขาใจจากการศึกษาที่มีมากกวานั่นเอง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุมรรคา (2554) ที่พบวา ความแตกตางกันดานวุฒิการศึกษา
มีผลตอความพรอมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อพิจารณาดานสถานภาพทางทหาร พบวา สถานภาพทางทหารที่แตกตางกันมีผลตอ
ความพรอมในการกาวเข าสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึก ษา :
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัยมองวา ดวยภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาอยาง
ชัดเจน สงผลใหบุคลากรที่มีสถานภาพทางทหารแตกตางกัน มีหนาที่ในการทํางานที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลใหบุคลากรที่ตองรับผิดชอบภาระหนาที่การทํางานที่สําคัญกวา ตองมีความพรอม
ในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ที่แตกตางจากบุคลากรที่มีหนาที่สําคัญรองลงมา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ รสริน อินสวาง (2556) พบวา สถานภาพแตกตางกัน มีระดับความ
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คิดเห็นตอการบริหารจัดการของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ดานการจัดองคกร และดาน
การควบคุมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาดานชวงชั้นยศ พบวา ชวงชั้นยศที่แตกตางกันมีผลตอความพรอมในการ
กาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสิติที่ระดับ .05 จึงไม ยอมรั บสมมติฐานที่ตั้งไว
ผูวิจัย มองวา แมวาบุคลากรจะมียศที่แตกตาง แตดวยหนาที่การทํางานที่ตองปฏิบัติไปอยาง
พร อ มเพรี ย งกั น ดั ง นั้ น ในด า นการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให เ กิ ด ความพร อ มในการก า วเข า สู
“ประชาคมอาเซี ย น” จึ งต องมี ค วามพรอมที่ จ ะกาวไปอยางพร อมเพรีย งกัน จึง ไมมีค วาม
แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชิดชนก ทองไทย(2556) ที่พบวา นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีระดับตําแหนงงานแตกตางกัน มีความพรอมในการเขาสู
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนโดยรวม ไมแตกตางกัน
ปจจัยภายใน
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจ จัยภายใน มีเพียงดานทัก ษะ ความรู ความสามารถ
เท า นั้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความความพร อ มในการก า วเข า สู “ประชาคมอาเซี ย น”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ เมื่อพิจารณา พบวา มี
ความสั มพั น ธ อยู ใ นระดั บมาก และอยูใ นทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความวา ทัก ษะ ความรู
ความสามารถ ในการทํางานของบุคลากรของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนสวนหนึ่งที่
จะทํา ให บุค ลากรสามารถทํ า งานร ว มกัน ได อย างรวดเร็ว อีก ทั้ง ยัง สามารถแก ไขปญ หา
อุปสรรคการดําเนินงาน และสนับสนุน การดําเนิน งานของผูบังคับบัญชาไดอยางทันทวงที
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคของการทํางานไดอยางมี
คุณภาพ สงผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” เปนอยางมาก ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ(2555 : 64) พบวา พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมโดยรวม ดานสมาชิกในทีมมีความพึงพอใจในการทํางาน ดาน
การสื่อสารที่ดี ดานการแกไขปญหาอุปสรรไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมมีความเกี่ยวของกันกับกรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารงานทําใหภารกิจของหนวยงานบรรลุผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว
ปจจัยภายนอก
เมื่ อพิ จ ารณาถึ ง ป จ จั ย ภายนอก พบว า มี เพี ย งด านนโยบายของรัฐ บาล และด า น
หนวยงานอื่นๆ เทานั้นที่มีความสัมพันธกับความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน”
กองบัญชาการกองทัพไทย กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีความสัมพันธอยูใน
ระดับมาก และอยูในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความวา นโยบายของรัฐบาล และหนวยงานอื่นๆ
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มีค วามสําคัญ ในการก าวเข าสู “ประชาคมอาเซียน” และมีค วามสั มพัน ธต อกระบวนการ
ดําเนิน งานของสถาบั น วิชาการปองกัน ประเทศ ดว ยกระบวนการดําเนิน งานของสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ ตองเปน ไปตามนโยบายของกองบัญชาการกองทั พไทย ซึ่งรองรั บ
นโยบายของรัฐบาลในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” ดวยเชนกัน ดังนั้นทุกกระบวนการ
ดํ า เนิ น งานที่ มี ส ว นในการสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในการก า วเข า สู
“ประชาคมอาเซี ยน” ทุ ก ๆนโยบาย จึง มีค วามสํ าคัญ ตอ กระบวนการดํา เนิน งานและการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันวิชาการปองกันประเทศ อาทิ การเขารวมประชุม สัมมนา
หรือการกํ าหนดยุทธศาสตรต างๆ ในการรองรับ “ประชาคมอาเซียน” รวมถึงการวางแผน
รวมกันกับมิตรประเทศในอาเซียนเพื่อใหเกิดความรวมมือในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ลวนเปน การสนองตอบตอนโยบาย และความรวมมือจากหลายหนวยงาน ในการกอใหเกิด
ความรวมมือในการกาวเขาสู “ประชาคมอาเซียน” อยางมีประสิทธิภาพรวมกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (2556 : 322)การเขาสูประชาคมอาเซียนดานประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลการวิจัยในเชิงปริมาณพบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
โดยมีเรื่อง อบต. มีกิจกรรมตางๆ เชน การรับเรื่อง รองทุกข การแจกสิ่งของแกผูประสบภัย เพื่อ
ชว ยแก ไขปญ หาความเดื อดร อนใหแกประชาชน มีคาเฉลี่ยมากกวาทุก เรื่องซึ่งชี้ใ หเห็น วา
องคการบริ หารสว นตํ าบลให ความสําคัญกับแกไขปญหา ความเดือดรอนใหแกประชาชน
มากกวาเรื่องอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาที่ดีและมีประสิทธิภาพใน การดําเนินงานนั้นจะตอง
ไดรับความรวมมือ และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
กระทรวงมหาดไทย (2555, หนา 52-59) ไดกลาวไวในแนวทางการพัฒนาทองถิ่น ภายใต
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา ประชาคมเศรษฐกิจยอมกอใหเกิดผลกระทบตอ
การพัฒนาพื้นที่ และชีวิตความเปนอยูของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การพัฒนาใน
มิติตางๆ เพื่ อรองรั บผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนนั้น สว นราชการในพื้น ที่
จําเปนตองแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับพื้นที่ และการบริหารราชการ
สวน ทองถิ่นจะตองเตรียมการวางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพไดพบวา นโยบายดานประชาคมการเมือง
และความมั่นคงของอาเซียนเปนเรื่องของการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข และการพัฒนา
ความรวมมือในการรวมรวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทองถิ่น/ชุมชน รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นดวย ซึ่งผลวิจัยมีความสอดคลองกับที่กรมอาเซียน (2554, หนา 30) ไดกลาววา การรวมตัว
กันดานประชาคม การเมืองและความมั่นคงอาเซียนไดมีความพยายามที่จะหาจุดยืนรวมกันใน
หลายเรื่องเพื่อสรางฐาน ที่มั่นคงสําหรับสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
- เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจมีการทําการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ การทําวิจัย
เชิงลึกใหมากขึ้น กวาเดิม เพื่อระบุปจจัยที่สงผลตอความพรอมในการกาวเขาสู “ประชาคม
อาเซียน” หรือการเปน “ประชาคมอาเซียน” อยางเต็มตัว ในป 2016 เปนตน
- ในการดําเนินการวิจัยในหนวยงานเดียวอาจไมเพียงพอ หรือยืนยันไดไมแนนอน
ควรมีการทําการวิจัยของหนว ยงานอื่นๆ ที่สอดคลองกัน หรือองคกรที่ตองการพัฒนาความ
พรอมในการเปน “ประชาคมอาเซียน”
เนื่องจาก “ประชาคมอาเซียน” มีการสรางความมั่นคงในหลายๆดาน และตองการ
พัฒนาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดความสมบูรณของการเปน “ประชาคมอาเซียน” ดังนั้น อาจมี
การทําวิจัยในดานอื่นๆ เพื่อวิเคราะหความสอดคลอง หรือปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 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
------------------------------------------------------------------------

บทคัดยอ

Suntharee Lukvararak (MBA., Rangsit University)

การวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค คือ 1.เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ
เพศ การศึกษา ตําแหนงงาน และรายได มีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี
โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ในดาน
สภาพแวดลอม ผลตอบแทน ความสัมพันธระหวางบุคคล การยอมรับนับถือในองคกร และ
ความกาวหนาในอาชีพ
ผลการวิจัยพบวา 1.ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงาน ไดแก อายุ การศึกษา และตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการ
ของพนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 2.ตัวแปรดาน
แรงจูงใจในการทํ างานที่ มีผลต อคุ ณ ภาพการใหบริก ารของพนัก งาน ไดแก ความสัมพัน ธ
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 เปนอีกบริษัทหนึ่งที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือแบบครบวงจรมาเปนเวลากวา 21 ป มีสาขาคอย
ใหบริการทั่วประเทศกวา 150 สาขา เปนสาขาในกรุงเทพ 58 สาขา มีการรวมมือกันกับบริษัท
มือถือรายใหญจํานวนมาก ราน ทีจี โฟน เนนการขายควบคูกับการใหบริการที่ประทับใจกับ
ผูบริโภคตามนโยบาย “ความสุขงายๆ ของคนรักมือถือ” เพื่อเปนการสงมอบความสุขและ
ตอบสนองความตองการใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการ แตการที่บริษัทจะประสบผลสําเร็จได
ตามนโยบายทีค่ าดหวังไว ตองอาศัยความรู ความสามารถ ความรวมมือของคนในบริษัท ตอง
ใชพนักงานจํานวนมากในการดําเนินงาน
โดยเนนงานดานการบริการที่ดตี องมีการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง การทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพการบริการใหไดมาตรฐานนั้นตอง
อาศัยองคประกอบ ไดแก องคประกอบแรงจูงใจในการทํางานเปนองประกอบหนึ่งทีจ่ ะ
สามารถชวยใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานได คือ แรงจูงใจในการทํางาน
พนักงานไดรับแรงจูงใจในการทํางานที่ดีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหกับพนักงาน
สงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของพนักงานแตละทาน
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ การศึกษา ตําแหนงงาน
และรายได มีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจ จัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานทางดานประชากรศาสตร ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานครที่ตางกัน
2. ปจจัยทางดานแรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานครที่ตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
-ดานประชากรศาสตร คือ อายุ เพศ การศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน
-ดานแรงจูงใจในการทํางาน คือ ดวย สภาพแวดลอม ผลตอบแทน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล การยอมรับนับถือในองคกร และความกาวหนาในอาชีพ
2. ตั ว แปรตาม คื อ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของพนั ก งานร า น ที จี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับทางวิชาการ เพื่อนํางานวิจัยครั้งนีไ้ ปศึกษาตอในดาน
คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความสําเร็จในหนาทีก่ ารงานของพนักงานราน ทีจี โฟน
2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับทางธุรกิจ
2.1 เพื่อใหผูบริหารราน ทีจี โฟน ไดทราบถึงแรงจูงใจที่สงผลตอการใหบริการ
ของพนักงาน จะไดนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของพนักงานตอไป
2.2 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีในดานการใหบริการกับลูกคา
2.3 เพื่อสงเสริมใหพนักงานอยากที่จะทํางานดานบริการ และมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ใหบริการ
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจมีสวนสําคัญ จะเปนตัวกระตุนใหพนักงานมีความตองการที่จะทํางานมาก
ยิ่งขึ้น การสร างแรงจู งใจนั้ นเป น หนาที่ข ององคกรที่จ ะตองมองหาสิ่งตางๆมาสงเสริมให
พนักงานอยากทํางานมากขึ้น เมื่อแรงจูงใจที่องคกรสรางขึ้นมานั้นตรงกับความตองการของ
พนักงานมาเทาไร พนักงานก็ยิ่งจะมีความตองการพัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหไดในสิ่ง
ที่ตนเองตองการ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
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การใหบริการที่ดี คือ การมอบความสะดวก สบายดวยความเต็มใจใหกับผูที่เขามาใช
บริการ สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี โดยผูใหบริการนั้น
จะตอ งมี ทั ก ษะ กระบวนการ ความรูและความพรอมในสิ่ง ที่จ ะใหบริ ก าร พยายามสรา ง
เอกลักษณในการใหบริการของตนดูเดนกวาคูแขง เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูใชบริการอยากที่จะ
มาเขามาใชบริการและเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น
3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน
กลุมผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาประสิทธิภาพการทํางานเปนสิ่งสําคัญที่องคกรและตัวพนักงาน
เองควรที่ จ ะให ค วามร ว มมื อกั น เพื่ อสงเสริ มใหเกิด การพัฒ นาคุณ ภาพการใหบริก ารของ
พนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร เปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับรานทีจี โฟน ชวยสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการภาพในราน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อัญชลี มันตะรักษและสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล (2556) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน: กรณีศึ ก ษา องคก ารมหาชนแหง หนึ่ งใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานตางกัน ปจจัยดานเพศ อายุ ประสบการณ และรายได ตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แสดงวา ความตางดานเพศ อายุ ประสบการณ และรายได เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ
ทํางาน สวนปจจัยอื่น ๆ ไดแก สถานภาพสมรส และวุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน
ดานการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ผูมาใชบริการ โอกาสกาวหนา ลักษณะ
งาน การบั งคั บบั ญชา ส งผลต อ การพั ฒ นาตนเองของพนั ก งานโรงแรมห าดาวจัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณการพัฒนาตนเอง
ได 70.5% โดยตัวแปรทั้งหมดมีความสัมพันธตอการพัฒนาตนเองชิงบวก
กัลยา วงษลมัย (2556) ไดทําการศึก ษาเรื่อง “ปจ จัยที่มีผลตอประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดิต(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ผลการวิจัย
พบวา
1. พนักงานของหนวยงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ที่ มีอายุตางกันมีประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานอายุมี
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ความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แสดงวา พนักงานที่มีอายุ
มากมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาพนักงานที่มีอายุนอย จึงยอมรับ สมมติฐาน
2. พนักงานของ หนวยงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ผลการวิจยั พบวาปจจัย
ดานระดับการศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน แสดง
วาพนักงานที่มีการศึกษาสูงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาพนักงานที่มีระดับ การศึกษา
ต่ํา จึงยอมรับสมมติฐาน

พนักงาน ของหนวยงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ที่มีตาํ แหนงหนาทีต่ างกันมี ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ผลการวิจัย
พบวาปจจัยดานตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน แสดงวาพนักงานที่มีตาํ แหนงหนาที่สูงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา
พนักงานทีม่ ี ตําแหนงงานต่ําจึงยอมรับสมมติฐาน
3.

การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 300 ชุด
2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลที่ใชประกอบในงานวิจัย โดยผูวจิ ัย
ทําการคนควาจากวิทยานิพนธ เอกสารงานวิจัยเชิงวิชาการตางๆ เอกสารการเรียนที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้
3.เมื่อรวบรวมแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย จะทําการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ
แบบของแบบสอบถาม เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยในครั้งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
พนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยได
ทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน ที่ผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือแลวมาทํา
การวิเคราะห ข อมู ล โดยมี วิ ธีก ารวั ด สถิ ติต ามวั ต ถุป ระสงค ข องการวิจั ย โดยเสนอผลการ
วิเคราะหแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30
ป คิดเปนรอยละ 63 เปนเพศชาย รอยละ 56.7 การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน
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รอยละ 83.7 ตําแหนงงานเปนพนักงานขาย คิดเปนรอยละ 55 รายไดเฉลี่ยอยูที่ 10,001-20,000
บาท คิดเปนรอยละ 74
2. ผลการวิเคราะหปจ จัยดานแรงจูงใจในการทํางาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน
ดานสภาพแวดลอม
ความพรอมของเครื่ องมื อ อุ ปกรณและเครื่ องอํานวย
ความสะดวก เช น คอมพิ ว เตอร อุ ปกรณ สํา นัก งาน
อุปกรณเก็บเงิน
ดานผลตอบแทน
สวัสดิการที่บริษัทไดกําหนดใหมีผลตอความตองการ
ในการทํางานของทาน
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล
ผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือซึ่งกัน
และกันในการปฏิบัติงาน
ดานการยอมรับ
การได รั บ ยกย อ ง ชมเชย จากหน ว ยงาน ช ว ยเพิ่ ม
คุณภาพในการใหบริการลูกคา
ดานความกาวหนาในอาชีพ
ทานมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู และนําความรู
ใหมไปใชพัฒนาคุณภาพการทํางานใหดีขึ้น

2

5

3.967

0.669

2

5

4.027

0.771

3

5

4.070

0.717

1

5

4.070

0.740

2

5

4.060

0.641

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุม ตัวอยางใหความสําคัญกับความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและเปนที่นาพอใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.873 สวนเบี่ยงเบน
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 เมทริกซสหสัมพัน ธร ะหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการวิเคราะห
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

3.80

3.96

3.95

3.67

3.83

3.85

0.43

0.43

0.39

0.56

0.40

0.45

𝑋�

SD.

** ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 เมทริ ก ซ สหสัม พั น ธ ร ะหวา งตั ว แปรอิ ส ระกับ ตั ว แปรตามพบว า
สัมประสิทธิ์สหสั มพั นธ ระหว างตั วแปรจํานวน 15 คู โดยมีขนาดความสัมพัน ธร ะหวาง 0.100 ถึง 0.329 โดยมี ทิศทางความสัมพัน ธที่เปน บวก 12 คู เปน ลบ 3 คู ซึ่งสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธกันสูงสุด 3
ลําดับแรก ได แก คุณ ภาพการให บริก าร (q31avg)กับ การยอมรับนับถือ (q24avg)(r= .329)
รองลงมา คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล (q23avg)กับ ผลตอบแทน (q22avg)(r= .307) และ
คุณภาพการใหบริการ (q31avg) กับ ความสัมพันธระหวางบุคคล(q23avg)(r= .292) ตามลําดับ
จากคะแนนความสัมพัน ธแสดงใหเห็น ถึงความเหมาะสมที่จ ะนําไปสูก ารวิเคราะหสมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในลําดับตอไป

218

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : MRA)
(x1) หมายถึง การยอมรับนับถือ (x2) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล
ตารางที่ 3 แสดงคาความแปรปรวนจากการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ
b

S.E.

β

t

.sig

R2 change

.232

.043

.288

5.366

.000

.108

2. ความสัมพันธระหวาง
.280
.062
.244
4.534
. 000
บุคคล
R = .407 R2 = .166 R2Adjust = .160 F Change = 20.554

.058

ตัวทํานาย
1. การยอมรับนับถือ

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัว แปรทีละขั้น ตัวแปร
อิสระที่สามารถอธิบายการแปรผันของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี
โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร ไดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 มี 2 ตัวแปร คือ
การยอมรั บนั บถื อ และความสั มพั น ธร ะหวางบุค คล สามารถอธิบายการแปรผัน ของเชาว
สุขภาพไดรอยละ 16.6 โดยโดยตัวแปรการยอมรับนับถือ(β = .288) อธิบายการแปรผันของ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของพนั ก งานร า น ที จี โฟน ในห า งสรรพสิ น ค า เขต
กรุงเทพมหานครไดดีสุดคือ รอยละ 10.8 และเมื่อนําตัวแปร ความสัมพันธระหวางบุคคล (β =
.244) รวมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น พบวาสามารถอธิบายการ
แปรผันของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา
เขตกรุงเทพมหานครไดเพิ่มขึ้นรอนละ 5.8 สวนตัวแปรอิสระอื่นๆ ไมสามารถเพิ่มอํานาจการ
อธิบายการแปรผันของเชาวสุขภาพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .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
219

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

3. ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษา จากการศึกษาพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 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 โดยมีคาเฉลี่ย 3.967 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน0.669
2.2 ด านผลตอบแทน จากการศึก ษาพบวา กลุมตัว อยางมีค วามคิด เห็น เรื่องของ
สวัสดิการที่บริษัทไดกําหนดให โดยมีคาเฉลี่ย 4.027 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.771
2.3 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เรื่องของผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยมี
คาเฉลี่ย 4.070 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717
2.4 ดานการยอมรับนับถือในองคกร จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
เรื่องของการไดรับยกยอง ชมเชยจากหนวยงาน โดยมีคาเฉลี่ย 4.070 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.740
2.5 ดานความกาวหนาในอาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเรื่อง
ของทานมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู และนําความรูใหมไปใชพัฒนาคุณภาพการทํางาน
ใหดีขึ้น โดยมีคาเฉลี่ย 4.060 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.641
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตรมีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานราน
ทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร
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จากการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.023 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับได)
การศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.010 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับได) และตําแหนงงานที่แตกตาง
กันมีผลตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.018 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับได) จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาพบวา เพศและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไมมีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงาน จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยคุณภาพดานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานรานทีจี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบวา ปจจัยคุณภาพแรงจูงใจในการทํางานดานความสัมพันธระหวาง
บุ ค คลกั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารของพนั ก งานร า นที จี โฟน ในห า งสรรพสิ น ค า เขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.120 และปจจัยคุณภาพแรงจูงใจใน
การทํางานดานการยอมรับนับถือในองคกรกับคุณภาพการใหบริการของพนักงานรานทีจี โฟน
ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.114 ซึ่งมีความสัมพันธ
อยูในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
จากการศึกษาพบวา ปจจัยคุณภาพแรงจูงใจในการทํางานดานความกาวหนาในอาชีพ
ดานสภาพแวดลอม และดานผลตอบแทน ไมมีผลกับกับคุณภาพการใหบริการของพนักงาน
รานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
การอภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยประชากรศาสตร
ผลจากการศึก ษาวิจัย พบว า ปจ จั ยสว นบุ ค คล ประกอบดว ย อายุ การศึก ษา และ
ตํา แหน ง งานที่ แตกต า งกั น มี ผ ลต อ คุณ ภาพการให บ ริก ารของพนั ก งานรา นที จี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร
เมือ่ พิจารณาดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพการใหบริการของ
พนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 ป
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 63 เปนกลุมวัยกลางคน มีความตองการทีจ่ ะสรางฐานะ รายได
และความมั่นคง ทําใหมีความตองการที่จะทํางานมากกวาพนักงานวัยอื่นๆ สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ อัญชลี มันตะรักษและสุรางค ณรงคศกั ดิ์สกุล (2556) พนักงานที่มีปจจัยสวน
บุคคลตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน ปจจัยดานเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน
และรายไดตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางกัน อยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05 แสดงวาเพศ
อายุ ประสบการณและรายไดที่ตางกัน เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการทํางาน
เมื่อพิจารณาดานตําแหนงงาน พบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพการ
ใหบริการของพนักงานรานทีจี โฟน ในหางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญมี
ตําแหนงงานพนักงานขาย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 55 เนื่องจากบริษัทเปนผูจดั จําหนาย
โทรศัพทมือถือ เนนบริการดานการขาย จึงมีพนักงานขายในรานเปนจํานวนมากเปนกลุมที่คอย
ใหบริการลูกคา จึงตองมีการพัฒนาทักษะการใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา วงษล
มัย (2556) พนักงาน ของหนวยงาน บริการดานเครื่องรูดบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงศรี
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานตําแหนงหนาที่มีความสัมพันธในทางบวกกับระดับประสิทธิภาพ
ในการ ปฏิบัติงาน แสดงวาพนักงานที่มีตําแหนงหนาที่สูงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา
พนักงานที่มี ตําแหนงงานต่ําจึงยอมรับสมมติฐาน
อภิปรายผลการวิจัยดานปจจัยคุณภาพดานการบริการ
เมื่อพิจารณาถึงดานความสัมพันธระหวางบุคคล พบวา พนักงานใหความสําคัญมาก
ที่สุด คือ ผูบังคับบัญชา/เพื่อนรว มงาน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน มี
คาเฉลี่ย อยู ที่ 4.070 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มัทนา วั ง
ถนอมศัก ดิ์ (2550:196-198) ผลการศึก ษาพบวา ผูบั งคับ บัญ ชามีค วามรู ความสามารถ มี
ความคิดริเริ่ม เปนแบบอยางที่ดี มีความยุติธรรม ซื่อสัตย ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหบุคลากร
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ใหการสนับสนุน ชวยเหลือบุคลากรในการพัฒนาตนเองและ
การปฏิบตั ิงาน ใหโอกาสบุคลากรแกไขขอผิดพลาด ใหอิสระในการทํางาน มอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถ มีความสัมพันธที่ดีระหวาผูบังคับบัญชากับบุคลากร เปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ดานบุคลากรหรือ
เพื่อนรวมงาน ตองมีการสงเสริมการทํางานเปนทีม รวมมือกันปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆใน
องคกร เปนกันเองในการทํางาน มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน มีวัฒนธรรมองคกรที่ให
เกียรติกัน มีคาเฉลี่ย 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ซึ่งมีความสอดคลองกัน
เมื่อพิจารณาถึงดานการยอมรับนับถือ พบวา พนักงานใหความสําคัญมากที่สุด คือ การ
ไดรับยกยอง ชมเชย จากหนวยงาน ชวยเพิ่มคุณภาพในการใหบริการลูกคา มีคาเฉลี่ย 4.070
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.740 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศิริทิพย ทิพยธรรมคุณ (2554)
ดานการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ผูมาใชบริการ โอกาสกาวหนา ลักษณะงาน การ
บังคับบัญชา สงผลตอการพัฒนาตนเองของพนักงานโรงแรมหาดาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถพยากรณการพัฒนาตนเองได 70.5% โดยตัว
แปรทั้งหมดมีความสัมพันธตอการพัฒนาตนเองชิงบวก
ขอเสนอแนะ
1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งนี้
1.1 จากผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา อายุ การศึกษา และ
ตําแหน งงาน เป นตั วแปรที่ มีค วามสัมพัน ธตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี โฟน ใน
หางสรรพสินคา เขตกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของ
พนักงานในดานการฝกอบรมทักษะและความรูที่พนักงานควรจะมี ชวยในการบริหารงานดาน
ทรัพยากรมนุษย ชวยในการคัดสรรคบุคคลที่จะเขามาทํางานใหมีองคประกอบในดานความรู
ความสามารถ ทักษะการใหบริก ารและมีใจรักงานดานบริการ เพื่อใหไดพนักงานที่ดีและมี
คุณ ภาพในการให บริก าร โดยให ความสําคัญกับพนัก งานที่มีอายุ 21-30 ป การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี หรื อเทียบเทา และทํ างานในตําแหนงพนัก งานขาย จะเปน กลุมที่มีคุณ ภาพการ
ใหบริการสูงกวาพนักงานกลุมอื่นๆ
1.2 จากการศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน พบวา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล พนักงานสวนมากใหความสําคัญเรื่อง ผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน ใหความ
ชว ยเหลือซึ่ งกั น และกัน ในการปฏิบัติงาน และดานการยอมรับนับถือในองคก ร พนักงาน
สวนมากใหความสําคัญเรื่อง การไดรับยกยอง ชมเชย จากหนวยงาน ชวยเพิ่มคุณภาพในการ
ใหบริการลูกคา ตัวแปรดานความสัมพันธระหวางบุคคลและดานการยอมรับนับถือ เปนตัวแปร
ที่มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การให บ ริ ก ารของพนั ก งานร า น ที จี โฟน ในห า งสรรพสิ น ค า เขต
กรุงเทพมหานคร สามารถนํามาใชเปนตัวแปรในการจัดระบบการดําเนินงานภายในองคก ร
นํามาวางแผนในการทํางานรวมกันระหวางบุคคลากรในและนอกองคกร ใหพนักงานเกิดความ
รัก ความสามัคคี ใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มที่ และนํามาใชในการมอบรางวัลหรือ
ผลตอบแทนอื่นๆที่นอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการใหกับพนักงานที่ไดรับการยกยอง
ชมเชยวามีผลการปฏิบัติงานดี สรางตัวอยางที่ดีใหกับพนักงานทานอื่น เพื่อนเปนแรงกระตุน
ใหเกิดการปฏิบัติตาม
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2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
2.1 จากผลการศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการใหบริการของพนักงานราน ทีจี
โฟน ในหางสรรพสิน คา เขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไปอาจทําการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความสําเร็จในหนาที่การงานของพนักงานราน ที
จี โฟน เพื่อใหทราบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการดานใดบางที่จะทําใหประสบผลสําเร็จ
ในการหนาที่การงาน พนักงานจะไดปรับตนเองในดานการทํางานใหดีและประสบความสําเร็จ
มากขึ้น
2.2 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เราศึกษาจากกลุมตัวอยางพนักงานในราน ทีจี โฟน
ที่เปนพนักงานสาขาเทานั้น ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตผูวิจัยขอเสนอแนะวา ควรทําการศึกษา
วิจัยจากกลุมตัวอยางพนักงานในสํานักงานใหญ
2.3 บริษัทธุรกิจบริการที่จําหนายโทรศัพทมือถือและธุรกิจใหบริการดานอื่น
ที่มีลัก ษณะธุ ร กิ จ ที่ ค ล ายกั บ ร าน ที จี โฟน สามารถนํางานวิจั ยนี้ไปเปน สว นหนึ่งในการ
ศึกษาวิจัยตอได
2.4 แนะนําใหผูที่ตองการทําวิจัยในอนาคต ทําการศึกษาปจจัยอื่นๆที่สงผลตอ
ความสํ าเร็ จ ในการทํ างาน เช น เทคโนโลยีที่ เหมาะสมกั บการทํางาน วั ฒ นธรรมองคก ร
โครงสรางองคกร วาปจจัยเหลานี้สงผลกับประสิทธิภาพการทํางานอยางไร
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ 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) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อ
ศึกษาปจ จัยพฤติก รรมการใชเครื่องสําอางที่มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้
เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
4) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนพัฒนากลุยทธในการดําเนินการทางดาน
ธุร กิจ เครื่ องสํ าอางอี ทูดี้เฮาส โดยการวิจัยในครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) มีประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก ผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช
เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส จํานวน 400 คน โดยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 3 ขั้นตอนไดแก ทําการ
สุม ตั ว อย า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งแบบโควตา (Quota
Sampling) และการเลื อ กกลุ มตั ว อย างโดยอาศัย ความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และการหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบาค (Cronbach Coefficient
Alpha) ไดคาความเชื่อมั่น 0.953
ผลการศึกษา พบวา
กลุมตัวอยางที่ไดทําการสํารวจเปนเพศหญิงทั้งหมด โดยอยูในชวงอายุ 25-29 ป สวน
ใหญ มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีการศึก ษาระดับปริญญาตรี และมี
รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นอยู ใ นช ว ง 15,001-25,000 บาท นอกจากนี้ ลั ก ษณะทางด า น
ประชากรศาสตร พบวา ปจ จัยด าน อายุ สถานภาพ และอาชีพที่ แตกตางกั น มี ผลต อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดาน
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พฤติกรรมในการซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส พบวา ปจจัยดานเหตุผลในการเลือกซื้อ ปจจัยดาน
ความถี่ และปจจัยในดานสถานที่ในการซื้อ ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
อีทูดี้ เฮาส ที่ แตกตางกั นอย างมี นั ยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 และพบวาปจ จัยดานสว น
ประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ กับการตั ดสิน ใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง 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
ในปจจุบันไดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมไทยอยางมากมาย ทั้งทางดานสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงจากการที่
เศรษฐกิจของโลกอยูในภาวะตกต่ํา สงผลใหประเทศไทยนั้นอยูในภาวะขาวยาวหมากแพง คา
ครองชีพสูง กําลังซื้อของผูบริโ ภคสว นใหญยังคงออนแอจากภาระหนี้ค รัว เรือนที่ยังอยูใ น
ระดับสูงและรายไดที่หดตัวตอเนื่อง ทําใหกําลังซื้อเครื่องบริโภคและอุปโภคลดลง (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2557) หากทวายังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ยังคงขยายตัวอยูได คือ ธุรกิจเครื่องสําอาง
ที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของผูบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูบริโภค
หญิง ซึ่งในปจจุบันพบวาเครื่องสําอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพและตรา
ยี่ ห อ ที่ ส ามารถตอบโจทย ค วามต อ งการของผู บ ริ โ ภคที่ แ ตกต า งกั น และสามารถเข า ถึ ง
กลุมเป าหมายไดอย างชั ด เจนยิ่ งขึ้น และในชว งไมกี่ปที่ผานมานั้น ไมอาจปฏิเสธไดเลยวา
วัฒ นธรรมเกาหลี เป น สิ่ งที่ ค นไทยใหค วามสนใจมากในปจจุบัน นี้ โดยไดสงผลไปหลาย
ประการทั้งการแตงกาย อาหาร เครื่องดื่ม ภาพยนตร ดนตรี ฯลฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทําให
สินคาในกลุมเครื่องสําอางเกาหลีเขามาจําหนายมากขึ้น ซึ่งจากการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภค
ของประเทศไทย กระแสความนิยมสินคาเกาหลียังคงอยูใ นระดับสู งอยางต อเนื่อง(สุภามาส
อินออด, 2553) ซึ่งจะเห็นไดวาตั้งแตป 2549 เปนตนมา เครื่องสําอางเกาหลีเขามาบุกตลาดใน
ประเทศไทยหลายยี่หอ โดยเฉพาะแบรนด “อีทูดี้ เฮาส” (Etude House) ที่ไมเพียงแตจะชวยเพิ่ม
สีสันใหกับธุรกิจเครื่องสําอางมูลคากวา 12,000 ลานบาทเทานั้น แตยังทําใหผูประกอบธุรกิจ
เครื่ อ งสํ า อางของประเทศเกาหลี อี ก หลายรายสนใจที่ จ ะเข า มาชิ ง ส ว นครองตลาดนี้
ดวย นอกจากนี้ อีทูดี้เฮาส ยังครองอันดับ 1 แบรนดที่ทํารายไดสูงสุด เมื่อเทียบตอเคานเตอรใน
หางสรรพสินคาชั้นนําในประเทศ เชน เซนทรัล, เดอะมอลล เปนตน นั่นหมายความวา แบรนด
“อีทูดี้เฮาส” สามารถเอาชนะคูแขงทางธุรกิจเครื่องสําอางในระดับแถวหนาไดทั้งแบรนดของ
ประเทศในแถบเอเชีย หรือยุโรป จึงเปนที่ยอมรับวาเครื่องสําอางแบรนด “อีทูดี้เฮาส” นั้นไดรับ
ความนิยมเปนอยางสูงในกลุมผูบริโภคหญิงผูใชเครื่องสําอาง (อีทูดี้ เฮาส ไทยแลนด, 2557)
นอกจากนี้เครื่องสําอางจากประเทศเกาหลีใตสวนใหญจะมีคุณภาพลักษณะที่เหมาะสมกับผิว
คนไทยมากกวาเครื่องสําอางจากฝงอเมริกาและยุโรป เพราะคนไทยกับคนเกาหลีใตมีสภาพผิว
ใกลเคียงกัน อีกทั้งราคาที่จําหนายไมแพง จึงเปนที่นิยมในกลุมลูกคาคนไทย ดวยสุภาพสตรี
ยัง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บการดู แลตกแตง และรัก ษาผิ ว หน า เพราะชว ยในการเสริม สร า ง
บุคลิกภาพ และสรางความมั่ นใจใหกับตนเอง สงผลใหปจจุบันผลิตภัณฑตกแตงและบํารุง
ผิวหนากลายเปนสินคาที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันที่ขาดไมไดของสุภาพสตรี และเปน
ปจจัยที่ทําใหตลาดผลิตภัณฑตกแตงและบํารุงผิวหนามีการแขงขันสูง จะเห็นไดวาสวนประสม
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ทางการตลาด ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาดนั้น มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของกลุมผูบริโภคหญิงผูใชเครื่องสําอาง ซึ่งจากที่กลาว
มาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอี
ทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดเปนแนวทางใหแกผูประกอบ
ธุรกิจเครื่องสําอางและผูที่สนใจ สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนพัฒนากลยุทธทาง
การตลาด และผลิตสินคาใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคตอไป

2.วัตถุประสงคในการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอี
ทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่ อศึ กษาปจ จัยพฤติ กรรมการใชเครื่องสําอางที่มีผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนพัฒนากลยุทธในการดําเนินการ
ทางดานธุรกิจเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส

3.สมมติฐานการวิจัย

3.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร (อายุ, สถานภาพการศึกษา, อาชีพ, รายได) ที่แตกตาง
กั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางอี ทู ดี้ เ ฮาส ของผู บ ริ โ ภคหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
3.2 ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส (เหตุผลในการซื้อ, ผูที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อ, ความถี่ในการซื้อ, สถานที่ที่นิยมซื้อ) ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
3.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (ผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการจัดจําหนาย,
การสงเสริมการตลาด) มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของ
ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

4.ขอบเขตการวิจัย

4.1 ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ประชากร
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
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4.2 ขอบเขตด า นเนื้ อ หา ได ทํ า การศึ ก ษาในเรื่ อ ง แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ
ประชากรศาสตร, แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดและสวนประสมทางการตลาด, แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค, ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสําอาง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.3 ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตั้งแต สิงหาคม 2557 – มกราคม 2558
4.4 ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา ไดทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือ
4.4.1 ตัวแปรอิสระ ในที่นี้ประกอบดวย
1) ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได
2) ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอาง ไดแก
ประเภทเครื่องสําอางที่สนใจซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อเครื่องสําอาง ผูที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง โอกาสในการซื้อเครื่องสําอาง และสถานที่ที่นิยมซื้อเครื่องสําอาง
3) ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด
4.4.2 ตั ว แปรตาม คื อ การตัด สิ น ใจเลื อกซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางอี ทู ดี้เ ฮาส ของ
ผูบริโภคหญิงใน เขตกรุงเทพมหานคร โดยใชทฤษฎีกระบวนการตัด สินใจซื้อของผูบริโภค
ไดแก พฤติกรรมกอนซื้อ การแสวงหาทางเลือก การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
การประเมินผลหลังการซื้อ

5.ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาวิจัย
5.1 เพื่ อ ให ทราบถึ งป จ จั ยด า นประชากรศาสตร ที่ มีผ ลต อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ
เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
5.2 เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3 เพื่อใหทราบถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอาง อีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
5.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจเครื่องสําอาง และนําผลที่ได
จากการศึกษาไปใชในการวางแผนกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเครื่องสําอาง ใหมี
ประสิทธิภาพและตรงตอความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
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6.กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรและดานพฤติกรรมผูบริโภคมี
ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางอี ทู ดี้ เฮาส ข องผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ปจจัยดานประชากรศาสตร
-

อายุ
สถานภาพ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้
เฮาสของผูบริโภคหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร
- พฤติกรรมกอนซื้อ
- การแสวงหาทางเลือก
- การประเมินผลทางเลือก
- การตัดสินใจซื้อ
- การประเมินผลหลังการซื้อ

ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค
-

ประเภทเครื่องสําอางที่สนใจซื้อ
วัตถุประสงคในการซื้อ
ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
โอกาสในการซื้อ
สถานที่ที่นิยมซื้อ
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ภาพประกอบที่ 2 ปจ จั ย ด านส ว นประสมทางการตลาดมี ความสัม พั น ธกั บ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ราคา
ผลิตภัณฑ

การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้
เฮาส
ของผูบริโภคหญิงในเขต

ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด

7.แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ไดดังนี้

ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุป

แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะประชากรศาสตร
เนื่ อ งจากลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร เปนแนวทางในการศึกษาถึงความเปนไปไดในการกําหนดตลาดเปาหมาย
ประชากรศาสตร (Kotler,2000) ในการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึก ษาถึงความหมายของ
ลักษณะประชากรศาสตร วาหมายถึง ลักษณะของประชากรไดแกขนาดขององคประกอบของ
ครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ระดับรายได อาชีพ เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวม
แลวจะมีผลตอรูปแบบของอุปสงคและปริมาณการซื้อผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (ฉลองศรี
พิมลสมพงศ, 2548) และผูวิจัยไดกําหนดลักษณะทางประชากรศาสตร ดานอายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มาทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดทราบถึงกลุมเปาหมายของ
เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส (Etude House) วามีลักษณะเปนอยางไร
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตลาดและสวนประสมทางการตลาด ซึ่งไดศึกษาถึงตัว
แปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2552) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมดานการตลาด เปนตัวแปรสําคัญในการศึกษา เนื่องจากธุรกิจนี้มีความโดดเดนใน
ตัว สิ น ค า และเพื่ อให ท ราบถึ งป จ จั ย มีผ ลต อการตัด สิน ใจซื้ อเครื่ องสํา อาง อี ทูดี้ เฮ าส ข อง
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ผูบริโภคหญิง ซึ่งปจจัยดังกลาวถือเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
และบริษัทสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาทางดานการตลาดใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกับ พฤติก รรมผูบ ริโ ภค ไดศึก ษาถึงความหมายของพฤติก รรม
ผูบริโภค การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและคําตอบ
จะชวยใหการบริการจัดการกลยุทธการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจใหผูบริโภคได
อยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2541) ซึ่งคําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรม
ผูบริโภค ไดแก 6W และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who?, What?, Why?, Who ?, When?, Who
?, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซึ่งประกอบดวย Occupants,
Objects, Objectives, Organizations, Occasions Outlets and Operation นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึง
บทบาทของผูตัดสินใจซื้อ โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ อีกดวย
ความรูทั่ วไปเกี่ย วกั บ เครื่อ งสําอาง และเครื่องสําอางอีทูดี้เ ฮาส ไดทําการศึก ษาถึ ง
ความหมาย ประวัติ ประเภท ชนิด และประเภทธุรกิจของเครื่องสําอาง ตลอดจนไดศึกษาขอมูล
ของเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส วามีที่มาอยางไร นําเขามาขายในประเทศไทยไดอยางไร รวมถึง
แนวโนมของเครื่องสําอางอีกดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้

8.การดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการสํารวจ
(Survey Research Method) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียด
สรุปไดดังนี้
8.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ โ ภคเพศหญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่ใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส แตเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
ดังนั้นจึงใชสูตรในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2538,อางถึงใน พิไลลักษณ ชื่นสุขศรี, 2555)
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นที่ 1 ทําการสุมตั วอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะทาง
สรรพสินคา หรือยานธุรกิจ การคาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเคานเตอร และรานอีทูดี้เฮาส
ทั้งหมด 10 สาขา (รายละเอียดปรากฏตามตาราง)
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ขั้น ที่ 2 ทํ าการสุมตั ว อย างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยทําการเฉลี่ยขนาด
ตัวอยาง 400 คน เพื่อใหไดสัดสวนของสาขา และคํานึงถึงจํานวนผูบริโภคของสาขาในแตละ
หางสรรพสิน คา และยานธุร กิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามเคานเตอร และรานอีทูดี้เฮาส
ทั้งหมด 10 สาขา คํานวณไดดังนี้
ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขต = ขนาดของกลุมตัวอยางทั้งหมด/จํานวนสาขา
= 400/10
ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางในแตละเขต = 40 คน
ขั้นที่ 3 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ทํา การแจกแบบสอบถามให กั บกลุม บริ โ ภคเพศหญิง ที่ มีอ ายุ ตั้ง แต 15 ป ขึ้ น ไป ที่ เ คยใช
เครื่องสําอาง อีทูดี้เฮาส ที่เขามาในราน/เคานเตอร ตามจํานวนที่กําหนดไวจนครบจํานวน
ตัวอยาง
ขั้นที่ 4 ใชวิธีเลือกสุมตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
กระจายแบบสอบถามไปยังเขตตางๆทั้ง 10 เขต ที่สุมมาได โดยขอความรวมมือใหผูบริโภคที่
อาศัยอยูในเขตดังกลาวที่ใชหรือเคยใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ตอบแบบสอบถามดังกลาว
โดยกลุมตัวอยางที่คัดเลือกสามารถสรุปไดดังตาราง ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางในแตละสถานที่
หางสรรพสินคา/ยานธุรกิจการคา

ขนาดกลุมตัวอยาง

เดอะมอลล บางกะป
สยาม สแควร
สีลมคอมเพล็กซ
ซีคอนสแควร ศรีนครินทร
เซ็นทรัลเวิรล
เซ็นทรัล พระราม 9
เซ็นทรัล ปนเกลา
เซ็นทรัล ลาดพราว
เทอมินอล 21
เดอะมอลล บางแค
รวม

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
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8.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
8.3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
8.3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนํา
เครื่ อ งมื อ ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 3 ท า น ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาด ว ยค า
สัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Concordance: IOC) ทําการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
8.3.2 หาความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู วิ จัย ไดนํ า แบบสอบถามที่ ผ านการ
วิเคราะหแลว ไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้จํานวน 30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีของครอนบัค
(Cronbach) 0.953
8.4 แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
8.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การวิจัยเชิงปริมาณ จะใชแบบสอบถาม
เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน มีขั้นตอนดังนี้
(1) ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
(2) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจนครบตามจํานวน
(3) นําแบบสอบถามฉบับที่มีคําตอบครบถว นสมบูรณ มาทําการลงรหัส
เพื่อนําไปประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหและแปรผลขอมูลทาง
สถิติตอไป
8.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใชวิธีการศึกษาคนควาจากหนังสือ,
บทความทางวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
8.5 การวิเคราะหขอมูล - สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดแก การ
คํานวณคา รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยคะแนน (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ Ftest และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple regression analysis)

9.ผลการศึกษาวิจัย

ขอมูลดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางที่ไดทําการสํารวจเปน
เพศหญิงทั้งหมด โดยอยูในชวงอายุ 25-29 ป มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 15,001-25,000 บาท
ขอมูลดานพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
เครื่องสําอางที่ก ลุมตัว อยางใชเปนประจํา ไดแกเครื่องสําอางประเภทแปงพัฟ ดานเหตุผลที่
เลื อ กซื้ อ คื อ ใช แ ล ว เห็ น ผลดี กลุ ม ตั ว อย า งต อ งการเครื่ อ งสํ า อางที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ป กป ด
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จุดบกพรองไดดี และทําใหผิวเนียนนุม โดยสวนใหญจะซื้อเครื่องสําอาง 1 ครั้งตอเดือน และจะ
ซื้อเครื่องสําอางตามชว งเวลาที่มีโ ปรโมชั่นของสินคา โดยใชเงินในการซื้อเครื่องสําอาง อยู
ในชวง 1,001-2,000 บาท และจะซื้อเครื่องสําอางที่แผนกเครื่องสําอางตามหางสรรพสินคา ดาน
การวางแผนในการซื้อเครื่องสําอางพบวา การวางแผนกอนซื้อ โดยการหาขอมูลกอน และกลุม
ตัวอยางสวนใหญจะเลือกซื้อเครื่องสําอางดวยการตัดสินใจของตัวเอง
ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรแตละตัว พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมี
คาเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาได แก ด านการสงเสริมการตลาด, ดานราคา และดานผลิต ภัณ ฑ
ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
1.ดานผลิตภัณฑ
2.ดานราคา
3.ดานชองทางการจัดจําหนาย
4.ดานการสงเสริมการตลาด
รวม

N

Mean

S.D.

ความหมาย

400
400
400
400
400

3.81
3.86
3.93
3.90
3.88

.40
.42
.39
.42
.31

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง พบวา ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรแตละตัว พบวา ปจจัยดานการประเมินผลหลังการซื้อมี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการประเมินทางเลือก, ดานการแสวงหาขอมูล, ดานการ
ตัดสินใจ และดานการรับรูความตองการ ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 ปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
ปจจัยดานกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
1.ดานการรับรูถึงความตองการ
2.ดานการแสวงหาขอมูล
3.ดานการประเมินทางเลือก
4.ดานการตัดสินใจ
5.ดานการประเมินผลหลังการซื้อ
รวม

N

Mean

S.D.

ความหมาย

400
400
400
400
400

3.76
3.91
3.97
3.86
4.24

.35
.37
.36
.46
.53

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

400

3.97

.28

ปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน พบวา
ตารางที่ 4 อายุมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซึ่งมีความสอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว
การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
อายุ

ต่ํากวา 20 ป
20-24 ป
25-29 ป
30-34 ป
35-39 ป
ตั้งแต 40 ปขึ้นไป

Mean

Std.
Deviation

3.87
3.93
4.02
4.00
3.91
3.86

.24
.24
.30
.32
.28
.25

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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F-test
(Sig.)

3.45
(.005*)
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จากตารางที่ 4 พบว า ป จ จั ยประชากรศาสตร ด านอายุ ที่แ ตกต า งกั น มี ผลต อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 สถานภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศ
หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซึ่งมีความสอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา

การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.97
.28
3.89
.26
3.85
.37

F-test
(Sig.)
4.91
(.008*)

*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานสถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 6 การศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซึ่งไมสอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว
การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.91
.19
3.89
.23

ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกวา
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05

3.77
3.96
3.95
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F-test
(Sig.)

2.19
(.054)
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จากตารางที่ 6 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไม
แตกตางกัน
ตารางที่ 7 อาชีพกับมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซึ่งมีความสอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อาชีพ

การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.91
.24
3.94
.30
4.00
.29
3.83
.31
3.92
.21

F-test
(Sig.)

นักเรียน/นักศึกษา
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4.12
พนักงานบริษัท
(.003*)
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
แมบาน
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว า ป จ จั ยประชากรศาสตรดานอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8 รายไดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร (400 คน) ซึ่งไมสอดคลองตามสมมติฐานที่ตั้งไว
รายได
นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
มากวา 45,000 ขึ้นไป

การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
3.92
3.94
3.98
3.94
3.94
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Std. Deviation
.25
.28
.33
.27
.27

F-test
(Sig.)

.452
(.771)
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*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 8 พบวา ปจจัยประชากรศาสตรดานรายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาสที่แตกตางกัน มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน พบวา
ตารางที่ 9 เหตุผลในการซื้อเครื่องสําอางที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคลองตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.97
.27
3.99
.30
3.81
.30
3.89
.25
3.94
.26
3.96
.25
3.74
.19

เหตุผลในการซื้อ

F-test
(Sig.)

ใชแลวเห็นผลดี
เครื่องสําอางเบาบาง แตงแลวเปนธรรมชาติ
Packaging สวยงาม นารัก
3.08
ใชแลวทันสมัย
(.006*)
ตองการเหมือนดาราเกาหลี
ไดรับคําแนะนําจากเพื่อน
เห็นโฆษณาบอย/หาซื้อหาย
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 9 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานเหตุผลใน
การซื้อเครื่องสําอางที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ
ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 10 ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสอดคลอง
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว

ผูมีอิทธิพล
ตนเอง
ครอบครัว
เพื่อน
ดารา นักเเสดง
สื่อโฆษณาตางๆ
แหลงขอมูลออนไลน

การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.95
.29
3.95
.27
3.87
.21
3.93
.33
4.07
.14
3.93
.27

F-test
(Sig.)

.669
(.647)

*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 10 พบวา ปจ จัยดานพฤติก รรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานผูมี
อิท ธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางฯ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 11 ความถี่ ใ นการซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสอดคลองตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว

ความถี่ในการซื้อฯ
มากกวา 1ครั้ง/เดือน
1ครั้ง/เดือน
1ครั้ง/2 เดือน
1ครั้ง/2เดือนขึ้นไป
Total

การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.84
.21
4.04
.30
3.88
.28
3.93
.24
3.94
.28
242

F-test
(Sig.)
16.03
(.00*)
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นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานความถี่
ในการซื้อเครื่องสําอางที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ
ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 12 สถานที่ ที่ นิ ย มซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสอดคลองตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว
สถานที่
รานคาทั่วไป
แผนกเครื่องสําอางตาม
หางสรรพสินคา
สั่งทางอินเตอรเน็ต
ฝากเพื่อนหิ้ว

การตัดสินใจเลือกซือ้
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
Mean
Std.
Deviation
3.83
.22
4.02
.30
3.96
3.68

.26
.25

F-test
(Sig.)

13.64
(.00*)

*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 12 พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดานสถานที่
ที่นิยมซื้อเครื่องสําอางที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของ
ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังตาราง
ตอไปนี้
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ตารางที่ 13 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสิน ใจเลือกซื้ อ
เครื่องสําอาง อีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
Coefficientsa
Unstandardized Standardized
t
Sig.
Coefficients Coefficients
Model
B
Std.
Beta
Error
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง อี
1.575 .131
11.998 .000
ทูดี้ เฮาส
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
.191 .032
.270
5.940 .000
ปจจัยดานราคา
.090 .031
.132
2.926 .004
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
.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*
*นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 13 พบวาปจ จัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ของผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปน
67.5% และป จ จั ย ด านส ว นประสมทางการตลาดสามารถอธิ บ ายการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ได 45.6% นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยสว นประสมทางการตลาดซึ่ง
ประกอบไปดว ยผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจาหนาย และการสงเสริมการตลาด มี
ความสั มพัน ธกั บการตั ด สิน ใจเลื อกซื้อเครื่ องสํา อางอีทู ดี้ เฮาส ของผูบริโ ภคหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10.อภิปรายผลการวิจัย

ดานพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะนิยมใชเครื่องสําอางประเภทกลุมที่ใชในการเสริมสวย ไดแก แปงพัฟ, อายไลเนอร
, ลิปสติก, บรัชออน เปนตน ซึ่งลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อดังกลาว ผูบริโภค
ไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆ เพื่อเปนสวนสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อ โดยอาจจะไดลองใชแลว
รูสึกดี สินคามีคุณภาพ ตอบสนองความตองการไดเปนอยางดี จึงไดตัดสินใจในการซื้อใชใน
ครั้งตอๆ ไป ดานเหตุผลในการเลือกซื้อ พบวา ผูบริโภคสวนใหญที่ใชเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส
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มีเ หตุ ผ ลสํ า คั ญ ในการเลื อ กซื้ อ คื อ ใช แ ล ว เห็ น ผลดี หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ มี คุ ณ ภาพนั่ น เอง ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ซึ่งกลาวไววา ปจจุบันผูบริโภคเพศหญิง
จะใหค วามสําคัญกับปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ
เจฌิญ า อติ ชาติ มณี (2552) สนั บสนุน อีก ดว ย โดยเหตุผลที่สอดคลองนาจะมาจาก การที่
ปจจุบันมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องสําอางหลายยี่หอออกมาจัดจําหนาย ซึ่งมีราคาและคุณภาพ
แตกตางกันไป แตการใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพนั้นจะทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจมากกวา
เนื่องจากในการทดลองใชผลิตภัณฑ หากไมมีคุณภาพเพียงพอก็จะทําใหเกิดผลขางเคียงกับ
ผิวหนา หรือจุดที่ใชผลิตภัณฑนั้นๆ จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผูบริโภคใหความสําคัญกับ
คุณภาพของสินคาเปนอยางมาก ดานคุณสมบัติของเครื่องสําอาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญ
คํานึงถึงคุณสมบัติที่สามารถปกปดจุดบกพรองได นอกจากนี้ยังคํานึงถึงความสวยงามในเรื่องสี
และคุณสมบัติอื่นๆ อีกดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ซึ่งผลการวิจัย
พบวา ผูบริโภคเพศหญิงจะคํานึงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ สี กลิ่น และรายละเอียดดาน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑดวย เหตุผลที่สอดคลองนาจะมาจาก คุณสมบัติของผลิตภัณฑนั้นเปน
สิ่งสําคัญที่ผูบริโภคจะใชพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องสําอาง เพื่อใหตอบสนองความตองการ
และใหเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ดานประเภทการบํารุงผิวหนา พบวา ผูบริโภคสวนใหญ
เลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสเนื่องจากทําใหผิวเนียนนุม หรือมีความชุมชื้นนั่นเอง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อุ ษ า ลิ มปนโชติ (2545) ที่ไดก ลาวไววา เหตุผลในการเลือกซื้อครีมบํารุง
ผิวหนาที่สําคัญที่สุดคือ เพื่อบํารุงผิวหนาใหชุมชื้น สาเหตุที่สอดคลองนาจะมาจากการที่สภาพ
ภูมิอากาศในปจ จุบัน ประกอบกับมลพิษในอากาศ แสงแดด ฝุนละออง มีผลใหผิว หนาขาด
ความชุมชื้น เนียนนุม ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับการบํารุงผิวหนาใหมีความชุมชื้น เสมือน
เปนการเติมน้ําใหกับผิว ดานชวงเวลาที่ซื้อ พบวา ผูบริโภคสวนใหญจะซื้อเครื่องสําอางตาม
ชวงเวลาที่มีโปรโมชั่นของสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลรัตน เกตุมุด (2550) ที่กลาว
ไว วา เมื่อซื้อสิน คาตามจํานวนที่กําหนดจะตองมีสว นลด มีก ารแจกสิน คาทดลองใช มีก าร
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ และจัดราคาพิเศษในชวงเทศกาลตางๆ สาเหตุที่สอดคลองนาจะ
มาจาก ในปจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกําลังตกต่ํา ซึ่งถึงแมวากลุม
ผูบริโ ภคจะยั งคงต องการใช เครื่ องสําอางอยูก็ต าม แตก็จ ะพยายามลดคาใชจายในการซื้อ
เครื่องสําอางใหนอยที่สุด โดยจะนิยมซื้อเครื่องสําอางเมื่อมีโปรโมชั่นดีๆ ซึ่งหากเครื่องสําอาง
ยี่หอ ใดจั ด โปรโมชั่ น ของสิ น ค า มี ก ารลดแลกแจกแถม จะสามารถเรีย กลู ก คา ที่เ ปน กลุ ม
ผูบริโภคไดเปนจํานวนมาก ดานสถานที่ พบวา ผูบริโภคสวนใหญนิยมซื้อเครื่องสําอางที่แผนก
เครื่องสําอางตามหางสรรพสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ อุทุมพร ชาญกวาง (2552) ที่กลาว
ไววา สถานที่ที่กลุมตัวอยางนิยมไปซื้อคือในหางสรรพสินคา เหตุผลที่สอดคลองนาจะมาจาก
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ความสะดวกในการเขาถึงสินคาหรือผลิตภัณฑ อีกทั้งยังสามารถเดินพักผอนดูสินคาประเภท
อื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องสําอางไดอีก ดวย ดานผูมีอิทธิพลในการซื้อเครื่อ งสําอาง พบวา
ผูบริโ ภคสว นใหญจ ะตัด สิน ใจในการเลือกซื้อเครื่องสําอางฯ ดว ยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อุมาพร บิณษรี (2545) เนื่องจาก ผูบริโภคสว นใหญจะมีก ารพิจารณาเลือกซื้ อ
สิน คา ตามคุณ สมบัติตางๆ ของเครื่องสําอางดวยตนเอง โดยจะสืบหาขอมูลเองทั้งจากการ
สอบถาม และแหลงขอมูลจากที่ตางๆ
ผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภค พบวา ในภาพรวมผูบริโภค
ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
มาเป น อั น ดั บ 1 รองลงมาได แกด านการสงเสริมการตลาด ดานราคา และด านผลิ ต ภัณ ฑ
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมแลวผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ ลักษณะของบรรจุภัณฑมีความสวยงาม
มากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เจฌิญา อติชาติมณี (2552) และ ปยรัตน ณ สงขลา (2546)
ที่พบวา ผูบริโภคเพศหญิงจะคํานึงถึงความสวยงามของบรรจุภัณฑ สี กลิ่น และรายละเอียด
ดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑดวย ซึ่งสาเหตุที่สอดคลองนาจะมาจาก เหตุผลที่ความสวยงาม
ของบรรจุภัณฑจะชวยดึงดูดใหผูบริโภคเกิดความประทับใจในตัวสินคาตั้งแตแรกพบ ซึ่งหาก
ไดพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบดวยแลวก็จะทําใหตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนั้นไดงายขึ้น
ดานราคา ในภาพรวมแลวผูบริโภคใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ มากที่สุด ในขณะที่ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ไดทําการศึกษาและ
พบวา ผูบริโภคจะพิจารณาเลือกซื้อเครื่องสําอางที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ซึ่งไมสอดคลองเนื่องจากเครื่องสําอางในบางยี่หออาจจะมีราคาที่เกินกวาปริมาณจนเกินไป ซึ่ง
ถึงแมบางครั้งจะมีคุณภาพสูง แตสําหรับผูบริโภคในบางกลุมอาจจะไมนิยมผลิตภัณฑที่มีราคา
สูงกวาปริมาณจนเกินไป ดานชองทางในการจัดจําหนาย ในภาพรวม ผูบริโภคใหความสําคัญ
ในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญปจจัยเรื่อง ที่ตั้งของรานอยูในหางสรรพสินคา มาเปน
อันดับแรก สอดคลองกับงานวิจัยของ วิกรานต ขันติยอุตสาหะ (2550) และ อุทุมพร ชาญกวาง
(2552) ซึ่ งพบว า สถานที่ ที่ผูบริ โ ภคนิยมซื้อเครื่องสําอางมากทีสุด คือในหางสรรพสิน คา
เนื่องมาจาก หางสรรพสินคานั้น เปนแหลงรวมสินคา สามารถเขาถึงไดงาย และสามารถเดิน
เที่ยวชมสินคาอื่นๆ ได นอกจากเครื่องสําอางไดอีกดวย จึงสะดวกแกผูบริโภคในการที่จะเขา
ไปซื้อสินคาในสถานที่ดังกลาว ดานชองทางการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับปานกลาง โดยไดใหความสําคัญกับเรื่อง การมีโฆษณาตามสื่อตางๆ มาก
ที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของวิกรานต ขันติยอุต สาหะ (2550) ซึ่งพบวา โทรทัศนเปนสื่อ
โฆษณาที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด เหตุผลเนื่องจาก ปจจุบันผูบริโภคจะเลือกรับขาวสาร
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ผานทางสื่อตางๆ ทั้งโทรทัศน อินเตอรเน็ต ฯลฯ โดยเฉพาะในดานสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือ
แมก ระทั่ งเครื่ องสํ าอาง ซึ่งหากผู ผลิต มีก ารทําการตลาดโดยการโฆษณาสิน คาผานทางสื่อ
โฆษณาใหมากๆ จะทําใหยอดธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ในภาพรวมพบวาปจจัยประชากรศาสตร
ดาน อายุ สถานภาพ และอาชีพ นั้นผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสของผูบริโภค ซึ่ง
ผูวิจัยมองวาทั้งสามปจจัยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางฯ เปนอยางยิ่ง โดยใน
ดานอายุ นั้นถือวามีความสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตรของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน (2541) ที่ ก ล าวว า อายุ ที่แตกตางกัน จะมีค วามตองการผลิต ภัณ ฑที่แตกตางกัน การ
ดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความตองการ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคล
ทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณ ฑ และพฤติกรรมซื้อที่แตกตางกัน ดานสถานภาพ พบวา
กลุมผูบริ โภคหญิ งสว นใหญ ที่ซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้น จะมีสถานภาพโสด เหตุผลก็
เนื่องมาจาก ผูหญิงที่มีสถานภาพโสดนั้นจะมีเวลาในการดูแลตัวเอง และมีแนวคิดที่จะตองทํา
ใหตัวเองดูดีอยูตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจ และเปนการสรางแรงดึงดูดทางเพศไดอีกทาง
หนึ่งดวย ในดานอาชีพนั้น ผูวิจัยมองวาอาชีพที่แตกตางกัน ยอมจะมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื่องสําอางฯ เนื่องจากในบางอาชีพของผูหญิงที่จะตองมีก ารพบปะคนเปนจํานวนมาก
เชน พนั ก งานบริ ษัทเอกชน เปน ต น ซึ่งจะตองมีก ารเขารว มประชุม มีการแสดงใหเห็น ถึง
บุค ลิก ภาพที่ มีค วามมั่ น ใจ ดู มีเสน ห ดังนั้น กลุมผูบริโ ภคหญิงที่ประกอบอาชีพดังกลาว มี
แนวโนมที่จะตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางที่จะชวยตอบสนองความตองการเหลานั้นได สวน
อาชีพค าขาย ที่ไม ต องห ว งในเรื่ องบุคลิก ภาพ หรือการแตงตัว มาก ก็ไมตองจําเปน ตองใช
เครื่องสําอางมากเทากับอาชีพที่ไดกลาวไปแลวกอนหนานี้ อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
ลลิลทิพย สิวะภิญโญ (2550) ซึ่งพบวา สวนของระดับการศึกษาและอาชีพ จะมีผลตอสถานที่
และยี่หอเครื่องสําอางที่จะซื้ออยางมีนัยสําคัญ
ผลการศึกษาตามสมมติฐานขอที่ 2 ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค
ตามสมมติฐานที่ไดทดสอบที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้น ไดแก
ปจจั ยดานเหตุผลในการเลือกซื้อ ปจจัยดานความถี่ และปจ จัยในดานสถานที่ในการซื้อ ซึ่ง
ผูวิจัยเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ดานนั้น มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภคเปน
อย า งยิ่ ง โดย ป จ จั ย ด า นเหตุ ผ ลในการเลื อกซื้ อ นั้ น สอดคล อ งกับ แนวคิ ด การวิ เ คราะห
พฤติกรรมผูบริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ซึ่งไดกลาววา วัตถุประสงคในการ
ซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคนั้นก็เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เชน ในการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางนั้น ผูบริโภคอาจจะมีความตองการที่จะเลียนแบบดาราที่มีชื่อเสียง หรือตองการ
ความทันสมัย หรืออาจจะตอบสนองในดานคุณภาพ แตงแลว ดูเปนธรรมชาติ เปนตน ซึ่งจะ
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เห็นไดวาความตองการของผูบริโภคในแตละคน และแตละกลุมนั้น มีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหปจจัยดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอี
ทูดี้ เฮาสที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาในครั้งนี้ ใน ดานความถี่ในการซื้อ ที่แตกตางกันจะมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้น ผูวิจัยเห็นวามีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางฯ
เนื่องจากหากผูบริโภคมีความชื่นชอบ พึงพอใจในผลิตภัณฑ จะทําใหความถี่ในการซื้อเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากมีความตองการที่จะลองใชสินคาประเภทอื่นๆ ดวย ดานสถานที่ในการซื้อ ก็มีผล
ตอ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางอี ทู ดี้ เฮาส เช น เดี ย วกั น โดยผู บ ริ โ ภคจะนิ ย มซื้ อ
เครื่องสําอางในสถานที่ที่เขาถึงงาย เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นๆ และเปนแหลงศูนยรวมของสิน คา และผลิตภัณฑอื่นๆ ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ
กมลรัฐ เกตุมุด (2550) ซึ่งผลการศึกษาพบวา ในการเดินทางไปซื้อสินคานั้นจะตองสะดวก มีที่
จอดรถ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปยรัตน ณ สงขลา (2546) ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อเครื่องสําอางไดงายขึ้นในหางสรรพสินคา และซุปเปอรมาเก็ต
ซึ่งจะเห็ น ได ว าป จ จั ย ทั้ ง 3 มี ค วามสํ าคั ญ ตอ การตัด สิน ใจซื้ อเครื่ องสํ าอางอี ทูดี้ เฮาส ข อง
ผูบริโภคเพศหญิงในกรุงเทพมหานครเปนอยางยิ่ง ดานปจจัยของผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
นั้น ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคจะเปนผูตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางฯ ดวยตนเอง ซึ่งแสดงให
เห็นวา แมจะมีบุคคลอื่น ที่อาจจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางก็ตาม (เชน ให
คํ า แนะนํ า หรื อ โฆษณาชวนเชื่ อ เป น ต น ) สุ ด ท า ยแล ว ผู บ ริ โ ภคก็ จ ะตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่องสํ าอางด ว ยตนเอง โดยจะหาขอมูลเกี่ยวกับผลิต ภัณ ฑดังกลา ว เพื่อใชป ระกอบการ
ตัดสินใจของตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร บิณษรี (2545) ซึ่งผลการวิจัยพบวา
บุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางคือ ตนเอง
ผลการศึ กษาตามสมมติ ฐ านขอ ที่ 3 จากผลการวิจัย พบวาปจจัยสว นประสมทาง
การตลาดทุ ก ป จ จั ย ซึ่ งประกอบไปดว ยผลิต ภัณ ฑ ราคา ชองทางการจัด จําหนาย และการ
สงเสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พั น ธ กับ การตัด สิน ใจเลื อกซื้อเครื่ องสํ าอางอี ทูดี้ เฮาส ของ
ผูบริโภคหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดของ Kotler (1994) ที่กลาววา
ส ว นประสมทางการตลาด เป น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ธุ ร กิ จ นํ า มาใช เพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคทางการตลาด โดยการใชสวนประสมทางการตลาดจะสงผลตอการนําเสนอสินคา
ใหกับผูบริโภคสินคา และบริการใหกับผูบริโภคคนสุดทาย ซึ่งธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงชอง
ทางการจําหนายสินคาในระยะยาว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในระยะสั้น จะทําให
สามารถบรรลุวัตถุ ประสงคทางการตลาดได และในมุมของผูบริโภคเครื่องมือทางการตลาดนี้
จะแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนของ ผูบริโภคได จะเห็นไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
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ซึ่งประกอบดวย 4Ps นั้น มีความสําคัญเปน อยางยิ่ง ในการประกอบการตัดสินใจของกลุม
ผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส ดังนั้นผูผลิตจึงควรใหความสําคัญ
กับเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญนี้ เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตในทางยอดธุรกิจ และทําให
ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับแกผูบริโภคในระยะยาวตอไป

11.ขอเสนอแนะการวิจัย

1) ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา พบวา ผูผลิตควรที่จะปรับปรุงในดานบรรจุภัณฑ
ใหมีความสวยงามดึงดูดตากลุมผูบริโภคใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรตองปรับปรุงในดาน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑโดยการผลิตสินคาใหมๆ ออกสูตลาด ปรับปรุงดานการโฆษณา
ใหเปน ที่รูจัก มากขึ้น และเพิ่มคุณภาพของสินคา โดยการเพิ่มวัต ถุดิบที่มีคุณภาพใหมากขึ้น
ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคไดตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑไดมากยิ่งขึ้นได
2) ดานราคา จากผลการศึกษา พบวา ผูผลิตควรปรับปรุงในดานคุณภาพใหมีความ
เหมาะสมกับราคามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาสนั้นมีชื่อเสียงในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้
เพื่อที่ในอนาคตจะสามารถขยายฐานกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
3) ดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษา พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับราน
ที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา ดังนั้น ผูผลิตควรที่จะทําการสํารวจเพื่อใหมีการตั้งรานเครื่องสําอาง
อีทูดี้ เฮาส ในหางสรรพสิน คาอยางทั่วถึงทุกพื้น ที่ นอกจากนี้ควรจะตองพัฒนาในดานการ
ตกแตงราน รวมถึงการจัดวางของในรานใหเปนระเบียบ หาซื้อผลิตภัณฑไดอยางสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น
4) ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการ
โฆษณาตามสื่อตางๆ ดังนั้น ผูผลิตจึงควรปรับกลยุทธในการเพิ่มการประชาสัมพันธ ใหขอมูล
เกี่ย วกับผลิตภัณ ฑต ามสื่อตางๆ ทั้งสื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ รวมถึงสื่อโซเชียลมีเดีย
ตางๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภคในการเขาถึงขอมูลของผลิตภัณฑไดดียิ่งขึ้น

12.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษากลุ ม ตั ว อยา ง เพิ่ มเติ มในจั งหวั ด อื่ น ๆ ตามหั ว เมืองใหญ เพื่ อ
ตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงเพื่อวางแผนดานการตลาด
ในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายได
2) ควรมีการศึกษาเปาหมายเฉพาะกลุม โดยแบงตามชวงอายุ หรือชวงวัย เพื่อใหทราบ
ขอมูลที่ละเอียดมากขึ้นในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสามารถเขาถึง และสรางความ
พึงพอใจใหแกกลุมผูบริโภคได
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3) ควรมีการศึกษาในตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในการศึกษาครั้งนี้
เชน ดานคานิยม ทัศนคติ การับรู ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้เฮาส เพื่อจะ
ไดมีมิติในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธในการผลิตสินคา รวมถึงการทําการตลาดใหเขาถึงกลุม
ผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น

250

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

เอกสารอางอิง

21 พฤษภาคม 2558

กมลรัฐ เกตุมุด. ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา OTOP ประเภท เครื่องสําอาง.
รายงานการศึกษาคนควาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต,
2550.
เจฌิญา อติชาติมณี. การรับรูภาพลักษณของผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทแปงทาหนาของผูที่
อยู ในชวงอายุ 20 – 35 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร. รายงานการศึกษาคนควาอิสระ
หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยรังสิต, 2552.
ฉลองศรี พิมลสมพงศ. การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว. กรุงเทพมหานคร
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548.
ธนาคารแหงประเทศไทย. “สถานการณทางการเงินในประเทศไทย”.https://www.bot.or.th
/Thai/Pages/default.aspx, 2557
ลลิลทิพย สิวะภิญโญ. “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครือ่ งสําอางตางประเทศประเภท
ผลิตภัณฑ
แตงหนาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคนควา
อิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต. 2550
วิกรานต ขันติยอุสาหะ. “อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอพฤติกรรม ในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมกันแดดของกลุมผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร” รายงานการศึกษาคนควาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต. 2550.
ปยรัตน ณ สงขลา. ปจจัยที่ใชในการเลือกซื้อเครื่องสําอางเพื่อดูแลผิวพรรณของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะ
บัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
พิไลลักษณ ชื่นสุขศรี. การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑรองพื้น
ของผูบริโภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร, วิ ท ยานิ พ นธ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555.
สุภามาส อินออด .ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางอีทูดี้ เฮาส จากประเทศเกาหลีใต
ของ ผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร. สารนิ พนธป ริญ ญาธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด:
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 2553.
ศิริวรรณ เสรีรตั น และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพมหานคร บริษัท ธีระฟลม
และไซเท็กซ จํากัด, 2541
251

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด,
2552.
อาทิตย วิรารัตน. “สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ของกลุม
ชายรั ก ชาย (เกย ) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร”การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล ปริ ญ ญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2554.
อิทูดี้ เฮาส ไทยแลนด. “ขอมูลเครื่องสําอางอิทูดี้ เฮาส”. http://etudehouse-thailand.com, 2557
อุทุมพร ชาญกวาง. “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ เครื่องสําอางประเภทบํารุง ผิวพรรณ ของ
วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร”รายงานการศึกษาคนควาอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต. 2552.
อุมาพร บิณษรี. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ตางประเทศที่จําหนายผานระบบขายหนาราน. สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2545.
อุษา ลิมปธนโชติ. ทัศนคติและพฤติกรรมของผูชายที่ใชเครื่องสําอางเพือ่ บํารุงผิวหนาในเขต
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คณะ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
Kotler Philip. Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and Control.
8th edition, New Jersey USA: Prentice Hall International, 1994.
Kotler, Philip. Marketing Management. 10th ed. New Jersey : Prentice – Hall, Inc,2000

252

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION FACTORS
INFLUENCING THE DECISION USE MOBILE NETWORK 3G
CONSUMER OF BANGKOK
ฐานุพงศ นิธิอริยวงศ 1 ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 2
บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ยเรื่ อง ป จ จั ย การสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการที่มีอิท ธิพลต อการ
ตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัต ถุ ประสงค ดั งนี้ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกตา งทางด านปจ จัย ประชากรศาสตร ที่มี ตอ การ
ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการกับการตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี 3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
ระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการ ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี
เพื่อนําผลที่ไดไปใชในประโยชนเพื่อการศึกษาในอนาคตและพัฒนางานทางดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการ ภาพลั ก ษณ คุ ณ ภาพและบริ ก าร ความไวว างใจ โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลกับบุคคลทั่วไปแบบตามสะดวกจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชสถิติเชิง
พรรณนาอธิบายความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอางอิง โดยใช ANOVA
และ Multiple Regression Analysis เพื่อหาคา t-Test f-Test คา Sigสัมประสิทธิ์สหพันธ (R)
สัมประสิทธิ์ก ารกําหนด (R2) และคาวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
253

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ผลจากการวิจัย ปรากฏดังนี้ ปจจัยประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได แตกต างกั น มี ผลต อการตั ด สิ น ใจเลือ กใช บริก ารเครื อยข าย 3จี ปจ จั ยการสื่อ สาร
การตลาดแบบบูรณาการ ดานการขายโดยพนักงาน กับ ปจจัยอื่นๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพ
และการบริการ และความไววางใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขาย 3จี
คําสําคัญ : การสื่อสารการตลาด, 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
ปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่ถือเปนสิ่งสําคัญในการใชชีวิตของคนยุคใหม ดวยวิวัฒนาการ
ดานเทคโนโลยี โทรศัพทเคลื่อนที่จึงเปนมากกวาแคเครื่องมือสื่อสารสามารถใชสงขอความ
เอกสาร ค น หาข อ มู ล หรื อ สร า งความบัน เทิง ดัง นั้น เครือ ขายที่ใ หบริ ก ารจึง จํา เปน ตอ ง
ตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคไดอ ยา งเต็ มที่ โดยระบบสื่ อสารมีก ารพั ฒ นาและ
วิวัฒนาการ มาตั้งแตยุค 1G จนมาถึงยุค 3G (Third Generation) ซึ่งมีจุดเดนหลัก คือ การรับสง
ขอมูลโดยเนน การเชื่อมตอแบบไรสายดว ยความเร็ว สูง ทําใหมีประสิทธิภาพในการรับส ง
ขอมูลตาง ๆ เร็วมากขึ้นทั้งยังสามารถใชบริการ Multimedia เชน การรับ-สง File ขนาดใหญ,
การใชบริการ Video/Call Conference, Download เพลง/หนัง, ดู TV Streaming ตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสมบัติหลักที่เดนอีกอยางหนึ่ง คือ Always On คือ มีการเชื่อมตอ
ระบบ 3G ไดตลอดเวลาที่เราเปดโทรศัพท
ในปจ จุ บัน จะพบวาระบบที่ร องรับในประเทศไทย ผูประกอบการรายใหญยังคงมีก าร
พัฒนาระบบตอบสนองทางดานเครื่อขายการสื่อสารไปยังผูบริโ ภคในระบบ 3Gอยู รวมทั้ง
ภาครัฐก็ยังเปดใหมีการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง
“ปจ จั ย การสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการที่มีอิท ธิพลต อการตัด สิ น ใจเลือกใชเครื อขา ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ร ะบบ 3G ของผูบริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพราะผลวิจัยที่ไดไป
สามารถมานํ าไปใช ป รั บ ภาพลั ก ษณ คุ ณ ภาพและการบริ ก าร ความไว ว างใจ ตอ องค ก ร
ตลอดจนเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบ บรูณาการ แบบใดที่เหมาะสมที่จะสื่อสารไป
ยังกลุมผูบริโภคกลุมตาง ๆ ไดต รงกั บความตองการขององคกรมากที่ สุด นอกจากนี้จ ะเป น
ประโยชนแกบุคคลทั่วไป ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ และเพื่อเปนขอมูลใน
การวางแผนกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบการทางดานการสื่อสารตอไป
1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย
1.2.1 เพื่อ ศึก ษาความแตกตา งทางดา นปจ จัย ประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการเครือขาย 3จี
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1.2.2 เพื่อศึก ษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสินใจใช
บริการเครือขาย 3จี

1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธระหวางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการ
ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี

1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ป จ จั ยประชากรศาสตรที่ประกอบดว ย เพศ อายุ รายได อาชีพ การศึก ษา
สถานภาพ ที่แตกตาง กันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการที่แตกตางกัน
1.3.2 ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่ประกอบดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ
การส ง เสริ ม การตลาด กระบวนการขายโดยใช พ นั ก งานขาย และการตลาดทางตรง มี
ความสัมพันธกับ การตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี
1.3.3 ปจจัยอื่นๆ ที่ประกอบดวย ภาพลักษณสินคา คุณภาพการใหบริการ และความ
ไววางใจ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด านประชากรศาสตร ประชากรที่ใ ชใ นการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ คือ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ใชบริการเครือขาย 3จี ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การที่ ประกอบด ว ย การโฆษณา การใหข า วและประชาสั ม พัน ธ การส ง เสริ ม การตลาด
กระบวนการขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ และ
ความไว ว างใจ ที่ มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ระบบเครื อข า ยโทรศั พ ท เคลื่ อนที่ ซึ่ ง ใน
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษา 3 เครือขายที่มีในประเทศไทย คือ AIS, DTAC, TRUE เทานั้น
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.5.1 ประโยชนเชิงวิชาการ ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยประชากรณ
ศาสตร การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ และความไววางใจ
ที่มีอิทธิพลตอการตัด สินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ของผูบริโภค ซึ่ ง
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาในอนาคตได
1.5.2 ประโยชนเชิงธุรกิจ ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ภาพลักษณ คุณภาพและบริการ ความไววางใจที่ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G ของผูบริโภค เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนา นําไปสูการ
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กําหนดกลยุทธทางการตลาด กําหนดทิศทางในการนําเนินธุรกิจ ทําใหสงผลดีตอการรักษา
กลุมผูใชบริการรายเการวมถึงเพื่อผูใชบริการรายใหมในอนาคต
1.6

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยประชากรศาสตร
-เพศ
-สถานภาพ
-อายุ
-รายได
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ
-การโฆษณา
-การใหขาวและการประชาสัมพันธ
-การสงเสริมการขาย
-การขายโดยใชพนักงาน
-การตลาดทางตรง

การตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่ 3 จี ของผูบริโภค

ปจจัยอื่น
-ดานภาพลักษณ
-คุณภาพและการบริการ
-ความไววางใจ
ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดทฤษฏีของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
ผศ.ดร.รุจ าภา แพ งเกษร (เอกสารประกอบการเรีย นการสอน MKT672 Integrated
Marketing Communication, 2557) การสื่อสารการตลาดมีความสําคัญมาก เพราะตอใหเรามี
ผลิต ภัณ ฑที่ดี การบริก ารที่ดี ราคาที่เหมาะสม สถานที่จัด จําหนายดี แตถาไมมีก ารสื่อสาร
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การตลาดที่ดี คนก็จะไมรูจัก ไมรูวาเราเปนใคร ขายอะไร และเราดีอยางไร ยิ่งถาคิดจะสรางแบ
รนด แตทําการสื่อสารการตลาดไมเปนหละก็การสรางแบรนดใหสําเร็จแทบจะเปนไปไมได
เลย โดยจุ ด ประสงค ข องการสื่ อสารการตลาดแบบบูร ณาการคือการเลือกและใชเครื่องมือ
สื่อสารการตลาด ที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดดีที่สุด โดยตอง “สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันและ
ตอเนื่อง” จนผูคนรูจัก รับรู และนึกถึง เครื่องมือสื่อสารการตลาดประกอบดวย การโฆษณา,
การใหขาวและประชาสัมพัน ธ, การตลาดทางตรง, การส งเสริ มการขาย, การขายโดยใช
พนั กงาน, การส งเสริ มการขาย (โปรโมชั่น ), การจัดกิจ กรรม, การเป น สปอนเซอร และ
การตลาดออนไลน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือดังกลาวคือ กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่รวมเอารูปแบบ
การสื่ อสารทุก ประเภทมาใชใ หเกิด ประสิทธิผลสูงสุดทางการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อใหแผนการ
สื่อสารที่วางไวเปนไปตามวัตถุประสงค
การสื่อสาร (Communications) เปนการถายทอดสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร เพื่อ
สื่อความหมายอย างใดอย างหนึ่ ง โดยผานสื่อหรือช องทางที่เปน ทั้ง Online & Offline มี
วัตถุประสงคเพื่อชักจูงใหผูรับสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังใหเปนไปตามที่ผู
สงตองการ
กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) โดยทั่วไปเริ่มตนจากผูสงขาวสาร
(Sender) ทําหนาที่เก็บรวบรวมแนวความคิดหรือขอมูล จากแหลงขอมูลตาง ๆ เมื่อตองการสง
ขาวไปยั งผู รั บข าวสาร ก็ จะแปลงแนวความคิด หรือขอมูลที่เกี่ยวของออกมาเปน ตัวอัก ษร
น้ําเสียง สี การเคลื่อนไหว ฯลฯ ซึ่งเรียกวาขาวสาร (Massage) จะไดรับการใสรหัส(Encoding)
แล ว ส ง ไปยั ง ผู รั บ ข า วสาร (Receivers) ผ า นสื่ อ กลาง (Media) ในช อ งทางการสื่ อ สาร
(Communication Channels)ประเภทตาง ๆ หรืออาจจะถูกสงจากผูสงขาวสารไปยังผูรับขาวสาร
โดยตรงก็ได ผูรับขาวสาร เมื่อไดรับขาวสารแลวจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเขาใจและ
ประสบการณในอดีต หรือสภาพแวดลอมในขณะนั้น และมีปฏิกริยาตอบสนองกลับไปยังผูสง
ขาวสารซึ่งอยูใ นรูปขอความรู ความเขาใจ การตอบรับ การปฏิเสธหรือการนิ่งเงียงก็เปนได
ทั้งนี้ขาวสารที่ถูกสงจากผูสงขาวสารอาจจะไมถึงผูรับขาวสารทั้งหมดก็เปนได หรือขาวสาร
อาจถูกบิดเบือนไปเพราะการสื่อสาร ยอมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวน หรือตัวแทรกแซง(Noise or
Interferes) ได ทุกขั้นตอนของการสื่อสาร
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แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน, ชวลิต ประภวานนท, สมชาย หิรัญกิตติ, สมศักดิ์ วานิชยาภรณ และ
สุดา สุวรรณาภิรมย (2539: 470) การตัดสินใจของผูบริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ เปน
ชวงขอเท็จจริงขอสุดทายสําหรับนักการตลาด ซึ่งชี้ความสําคัญวากลยุทธการตลาดฉลาดมอง
การณไกลและมีประสิทธิผลหรือชี้วามีการวางแผนที่ผิดพลาด ดังนั้น นักการตลาดสนใจใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเมื่อผูบริโภคตัดสินใจมากกวาหนึ่งทางเลือกขึ้นไป
ผลจากการศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี ก ารตั ด สิ นใจ พบวา กระบวนการ
ตัดสินใจเปน กระบวนการสํ าคั ญในการเกิดกระบวนการเลือกซื้อ ซึ่งตองทําความเขาใจถึง
กระบวนการตัดสินใจ เกณฑการตัดสินใจ ตัวแปรสําคัญในการวัด และรูปแบบพื้นฐานของ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ดังนั้น จากกรอบแนวคิดจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ผูศึกษาได
ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีนี้
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เปน การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการสํารวจ เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม โดยประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ใ ชบริการเครือขาย 3จี แตเนื่ องจากไม ทราบจํานวนประชากรที่แน นอน
ดังนั้นจึงใชสูต รในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรได
ขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงเก็บทั้งหมด 400 ชุดโดยกําหนดสุมตัวอยาง
แบบตามสะดวก (Convenient Sampling)เชน ศูน ยบริก ารยานสีลม เปนตน มีก ารทดสอบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย
1. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนในดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)โดย
ศึ ก ษาจากงานวิ จั ย และเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง และได จั ด ทํ า “แบบแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ผูทรงคุณวุฒิตอแบบสอบถาม” โดยใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบขอคําถามแตละ
ขอวาครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบแนวความคิด ที่กําหนดไวหรือไม โดยหาคาดัชนีความ
เที่ยงตรงรายขอ เพื่อประเมิณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of objective Congruence)
เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และไดทําการนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดไป
ทําการทดสอบกับกลุมเปาหมายกอนทดสอบจริง
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2. การทดสอบความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือ (Reliability )การทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมเปาหมาย 30 ชุด เพื่อหาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิ ทธิ์ความสอดคลองภายในของครอนบาค (Alpha
Cronbach coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
4. ผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่อใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร
พบวา กลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม 400 ชุด สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 288 คน
คิดเปนรอยละ 72 อายุในชวง 31-35 ป จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 42.2 มีสถานภาพโสด
จํานวน 295 ราย คิดเปนรอยละ 73.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 231 ราย คิดเปนรอย
ละ 57.7 สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.6 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001-25,000 บาท จํานวน 123 ราย คิดเปนรอยละ 30.4
สรุปผลการวิเคราะหเกีย่ วกับปจจัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยที่เกี่ยวกับการสื่สารการตลาดแบบบูรณาการ ดังนี้
ดานโฆษณา พบว า กลุ มตั ว อย าง 400 คน มีค วามคิด เห็น เกี่ยวกับการรับรูดานการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการโฆษณา โดยรับรูการโฆษณา เครือขาย 3 จี ผานทาง
โทรทัศน อยู ใ นระดั บมากที่ สุด มี ค าเฉลี่ย 8.68 และมีคาสว นเบี่ยงมาตรฐาน 1.652 และให
ความสําคัญนอยที่สุด คือ การรับรูการโฆษณาทางสื่อวิทยุ ของเครือขาย 3จี มีคาเฉลี่ย 7.23 และ
มีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 2.365ดานการใหขาวและประชาสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการใหขาว
และประชาสัมพันธ โดยการใชดาราเปนแอมบาสเดอร และพรีเซ็นตเตอร อยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 8.58 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.530 และใหความสําคัญนอยที่สุด คือ การจัดประชุม
แถลงข า วสารผ า นการสัมภาษณ ผู บ ริห ารระดั บ สูง ขององค ก ร มี ค า เฉลี่ ย 6.11 และมีค า ส ว นเบี่ ย ง

มาตรฐาน 2.688
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ดานการสงเสริมการขาย พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการสงเสริมการขาย โดยการมอบสิทธิประโยชน
ดานสินคา และบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.90 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.482
และใหความสําคัญนอยที่สุด คือ การจัดโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ย 8.33 และมีคา
สวนเบี่ยงมาตรฐาน 2.028ดานการขายโดยใชพนักงานขาย พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการขายโดยใช
พนักงานขาย โดยการแตงกายสะอาด มีมนุษยสัมพันธดี อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.59
และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.536 และใหความสําคัญนอยที่สุด คือ การใหบริการหลังการขาย
ติดตั้ง ซอมบํารุง มีคาเฉลี่ย 8.30 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.917
ดานการตลาดทางตรง พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดานการ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) ดานการตลาดทางตรง โดยการมอบสิทธิพิเศษ สวนลด
พิเศษตาง ๆ ผาน SMS ใหลูกคาที่ใชบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.59 และมีคาสวน
เบี่ยงมาตรฐาน 1.599 และใหความสําคัญนอยที่สุด คือ การมอบสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหลูกคา
ผานจดหมาย มีคาเฉลี่ย 7.38 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 2.455
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยอืน่ ๆ ดานภาพลักษณ ดานคุณภาพการใหบริการ
ดานความไววางใจ มีรายละเอียดดังนี้
ดานภาพลักษณ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ ดานภาพลักษณ
โดย รูจ ักและคุน เคยกับภาพลักษณ และมั่นใจในชื่อเสียงของเครือขายทีใ่ หบริการ อยูใ นระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.73 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.301 และใหความสําคัญนอยที่สุด คือ มี
ความภูมใิ จที่ไดใชเครือขาย มีคาเฉลี่ย 7.68 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 2.256
ดานคุณภาพและการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ
ดานคุณภาพและการใหบริการ โดย การชําระคาบริการรวดเร็ว สะดวกมีหลากหลายชองทาง
เชน ตูอัตโนมัติชําระคาบริการ เคานเตอรเซอรวิส เปนตน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.88
และมี คาสว นเบี่ยงมาตรฐาน 1.506 และใหความสําคัญนอยที่ สุด คื อ มี Wi-Fi บริการตาม
สถานที่ตางๆ เชน หางสรรพสินคา เปนตน มีคาเฉลี่ย 8.60 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.645
ดานความไววางใจ พบวา กลุมตัวอยาง 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยอื่น ๆ ดานความ
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ไววางใจ โดย มั่นใจในสัญญาณเครือขายโทรศัพทพื้นฐานดี เชน โทรเขา-รับสาย และสง SMS
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.83 และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.333 และใหความสําคัญ
นอยที่สุด คือ 3.2 มั่นใจในสัญญาณอินเตอรเน็ต EDGE + 3 จี ทั่วถึง เลนไดตลอดทุกที่ ทุกเวลา
การรับ-สงขอมูล รวดเร็ว สามารถใช บริการ Multimedia ไดอยางสมบูรณแบบ มีคาเฉลี่ย 8.55
และมีคาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 1.847
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 Independent Sample test หรือ t-Test สถิติทดสอบแบบ t-Test เปนการวิเคราะห
ในหัวขอ เพศชายและเพศหญิง เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจใชบริการและ สถิติทดสอบแบบ fTest ใชวิเคราะหผลขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายไดตอเดือน ซึ่งผลที่ออกมานั้นจะไดคา f-Test และคา Sig มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี ที่แตกตางกัน พบวา
ดานเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา อาชี พ รายได จากการศึก ษาพบวา เพศ อายุ ระดั บ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ 3จี ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด า นสถานภาพ พบว า สถานภาพที่ แตกตา งกัน ไม ส งผลตอ การตัด สิ น ใจเลื อกใช
เครือ ข า ยโทรศั พท เคลื่ อ นที่ ร ะบบ 3จี ของผูบ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จึ งปฏิเ สธ
สมมติฐานที่ตั้งไว
2.2 ใชวิธีก ารวิ เคราะห การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธร ะหวางขอมูล 2 ชุ ด หรือตัวแปร 2 ตัว ซึ่งขอมูลทั้ง 2 ชุด ตองเปน ขอมู ลเชิ ง
ปริมาณ
การวิเคราะหพหูคูณแบบถดถอย โดยกําหนดตัวแปรอิสระมาจากสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐาน
ที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3
Unstandardized

Standardized

Collinearity

Coefficients

Coefficients

Statistics

ตัวแปรอิสระ
B

Std. Error

Beta
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t

Sig.

Tolerance

VIF
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.746

.265

การโฆษณา X₁

0.050

.037

.60

1.355 .176

.333

3.007

การใหขาวและ
ประชาสัมพันธ X₂

.067

.045

.073

1.496 .135

.274

3.656

คุณภาพและการบริการ X₇

.059
.080
.029
.262
.115

.042
.036
.034
.041
.045

.067
.103
.041
.290
.122

1.422
2.199
.854
6.372
2.541

.156
.028
.393
.000
.011

.292
.302
.279
.317
.283

3.420
3.312
3.588
3.150
3.531

ความไววางใจ X₈

.256

.040

.288

6.317 .000

.315

3.176

คาคงที่

การสงเสริมการขาย X₃
การขายโดยใชพนักงาน X₄
การตลาดทางตรง X₅
ดานภาพลักษณ X₆

2.817 .005

**อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

R
.862ª

R Square Adjust R Square
0.743

Std. Error of the Estimate

F

Sig

0.63233

141.597

.000b

0.738

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธกับ การ
ตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานปจจัยอื่น ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และ
ความไว ว างใจที่ ปจ จัยด านป จ จัยอื่ น ๆ ดานภาพลัก ษณ คุณภาพและการบริก าร และความ
ไววางใจที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการเครือขาย 3จี
จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดานการขายโดย
ใชพนักงาน มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3จี ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางดานสถิติ 0.028 สวน การโฆษณา การให
ขาวและประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และ การตลาดทางตรง ไมมีความสัมพันธตอ
ระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3จี ของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และจากผลการวิเคราะห ปจจัยดานปจ จัยอื่น ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการ
บริการ และความไววางใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 จี
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความ
ไววางใจ มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3จี อยางมี
นัยสําคัญทางดานสถิติ 0.00 0.011 และ 0.000 ตามลําดับ
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5. สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช

คานัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

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

สถิติที่ใช

คานัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ตอ)
ตัวแปรอิสระ

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การโฆษณา
MRA
.176
การใหขาวและประชาสัมพันธ
MRA
.135
การสงเสริมการขาย
MRA
.156
การขายโดยใชพนักงาน
MRA
.028
การตลาดทางตรง
MRA
.393
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความไววางใจ

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ดานภาพลักษณ
คุณภาพและการบริการ
ความไววางใจ

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
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อภิปรายผลตามสมมติฐาน
จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เปนเพศหญิงสวนใหญและมีอายุ
ระหวาง 31-35 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และเปนพนักงานเอกชน
โดยมีรายไดเฉลี่ย 15,001-25,000 บาท มากที่สุด
ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา การศึกษา
และรายไดตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ ยกเวนสถานภาพ ที่ไมสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จึงกลาวไดวา
สถานภาพของผูใ ชบริก ารไม ว าจะโสด สมรส หรือหมาย/หยาราง ไมมีผลตอการตัด สิน ใจ
เลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี ซึ่งมีความสอดคลองกันเกี่ยวกับผลงานวิจัยของ
บุญเยี่ยม บุ ญมี (2551) “ป จ จั ยที่ มีผลตอการเลือกผูใ หบริก ารโทรศัพทเ คลื่อนที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการ
เลือกผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอ
เดือนมี ค วามสัมพั นธ กั นอย างมี นัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 และสอดคลองกัน เกี่ยวกับ
ทางดานสถานภาพกับ ผลงานวิจัยของ จิตตรัช รัชเวทย (2553) “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ TOT 3G” ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหความตางระหวาง
ปจจัยสวนบุคคล กับการตัดสินใจใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ TOT 3G โดยดานเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจที่ไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึก ษาปจ จัยดานการสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการ ซึ่งประกอบดว ย การ
โฆษณา การใหขาวและประชาสัมพัน ธ การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ไมมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชเครือขายโทรศัพเคลื่อนที่ระบบ 3จี ยกเวน ดานการขาย
โดยพนักงานขาย มีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3จี
ของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุพรรษา
ธนาอุยกุล (2557)
“การเปรี ยบเที ยบกลยุ ทธ ก ารสื่ อสารการตลาดของสมารทโฟนตางประเทศและสมารทโฟ
นทองถิ่น กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ผลการศึกษา พบวา มีการแขงขันอยูใน
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ระดับคอนขางสูง โดยผูตอบแบบสอบถามให ความสําคัญ ในการสร างตราสินค าสมารทโฟ
นตางประเทศมากที่สุด คือ การรับขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็คทรอนิกส รองลงมาคือ การจัด
กิจ กรรมทางการตลาด และการขายโดยใชพนัก งานขายตามลําดับ ที่เนน สวนกลยุทธข อง
สมารทโฟนทองถิ่นที่ใหความสําคัญ คือ การขายโดยใชพนักงานงานขาย
ผลการศึก ษาปจ จัย อื่น ๆ ด านภาพลั ก ษณ คุณ ภาพและบริก าร ความไวว างใจ ผล
การศึกษาปจจัยดานปจจัยอื่น ๆ ดานภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความไววางใจ มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 จี จึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ ตั้งไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
คุณากร พันธโภชน (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการใชบริการ 3G ของผูใชบริการขอมูล
GPRS/EDGE ในโทรศัพทเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุมตัวออยางคือ ผูใชบริการ
ขอมูล GPRS/EDGE ในโทรศัพทเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพรับราชการ รายได
ตอเดือน 10,000-15,000 บาท ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ คุณภาพของ
เครื อ ข า ย ส ว นใหญ ใ ช บ ริ ก ารเครื อ ข า ย AIS เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กคื อ ระยะเวลาที่ ใ ช บ ริ ก าร
โทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 5 ป ความตองการใชบริการ 3G ของผูใชบริการขอมูล GPRS/EDGE
มี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ของความต อ งการด า นต า งๆคื อ ด า นคุ ณ ภาพ ด า นการบริ ก าร ด า น
เทคโนโลยีและดานความสะดวกในการใชงาน อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติการจริง
1.1 เพื่ อให เกิ ด ผลการตั ด สิน ใจเลือกใชเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3จี ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเลือกใชเครื่องมือจากปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการในดานการขายโดยใชพนัก งานรวมถึงปจจัยอื่น ๆ ดานภาพลักษณ คุณ ภาพและ
บริการ และดานความไววางใจ
1.2 โดยเนนการใหความสําคัญกับปจจัยประชากรศาสตรทางดานเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และรายได ใหมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยทางดานประชากรศาสตร ทางดานเพศ อายุ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใช บ ริ ก ารเครื อ ข า ย
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3 จี
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1.3 ผลการวิ จั ย นี้ ส ามารถเป น แนวทางในวางแผนพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง แผนการ
บริหารงานดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อวางแนวทางการสื่อสารการตลาด
2. ขอเสนอแนะครั้งตอไป
2.1 ในการศึกษาครั้งนี้ปจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปจจัยอื่น ๆ ดาน
ภาพลักษณ คุณภาพและการบริการ และความไววางใจ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
เครื อขายโทรศัพทเคลื่อนที่ร ะบบ 3จี คิดเปน 74.3% สามารถอธิบายความผันแปรหรือการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามไดรอยละ 74.3 ที่เหลืออีก 25.7% เปนผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของที่เหลือเกี่ยวกับตัวแปรอื่นอีก 25.7% หรือ
ในอนาคตอันใกลนี้ ระบบ 3 จี อาจลาหลัง จึงควรทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบ 4 จี ในครั้งตอไป
2.2 ผูที่สนใจอาจศึกษาในดานความจงรักภักดีตอเครือขายมือถือ ขยายตอไปจนถึง
พฤติกรรม การรับรูเครือขายมือถือของ AEC เพื่อเปนการขยายการตลาดไปสูเพื่อบาน

267

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

เอกสารอางอิง
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติและคนอื่น ๆ. ระเบียบวิจัยทางธุรกิจ.พิมพครั้งที่ 5.กรุงเทพ:พงษวริน
พริ้นติ้ง, 2556
คุณากร พันธโภชน. “ความตองการใชบริการ 3G ของผูใชบริการขอมูล GPRS/EDGE ใน
โทรศัพทเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.” วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2554
จิตตรัช รัชเวทย. “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ TOT 3G.”
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,
2553
บุ ญ เยี่ ย ม บุ ญ มี . “ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเลื อ กผู ใ ห บ ริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร.” บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 2551
รุจาภา แพงเกษร., เอกสารประกอบการเรียนการสอน MKT672 Integrated Marketing
Communication, 2557
วิชิต อูอน. การวิจัยและการสืบคนขอมูลทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : พรินทแอทมี (ประเทศไทย),
2550
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. กลยุทธการตลาด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบรรณกิจ, 2541
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา, 2550.
สุพรรษา ธนาอุ ยกุ ล. “การเปรี ย บเทีย บกลยุท ธก ารสื่ อ สารการตลาดของสมาร ท โฟนตา ง
ประเทศและสมาร ท โฟนทอ งถิ่น กรณี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย.”
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557

268

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

การศึกษาความตระหนักและการรับรูของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร (A Study of People’s
Awareness and Perception Towards Military Government :
The case of Bangkok Metropolitan)
วัชรา อรหันต

ดร.กฤษณะพงศ เสฐียรภัคกุล

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลประชากรศาสตรที่มีผลตอ
ความตระหนัก (Awareness) และการรับรู (Perception) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
มีตอรัฐบาลทหาร 2) เพื่อศึกษาความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ
รัฐบาลทหาร 3) เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร
4) เพื่อ ศึ ก ษา แนวทางการเสริ ม สร างความตระหนั ก และการรับ รูข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จํ านวน 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) คาเฉลี่ย
(Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และทดสอบสมมติฐาน
ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ทําการเปรียบเทียบ
เชิงซอน (Multiple Comparisons) โดยใชก ารทดสอบแบบ Least Significant Difference
(L.S.D.) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คือ 3.80 และมีบางสวนที่มีความตระหนักของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง
2) การรับรูข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คือ 3.86 และมีบางสวนที่มกี ารรับรูข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง
3) เพศที่แตกตางกันจะมีผลตอความตระหนักและการรับรู ไมแตกตางกัน ซึ่ง
มีคานัยสําคัญ (Sig.) เทากับ 0.291
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4) อายุ ที่ แ ตกต า งกั น จะมี ผ ลต อ ความตระหนั ก ไม แ ตกต า งกั น ซึ่ ง มี ค า
นัยสําคัญเทากับ 0.130 และอายุที่แตกตางกันจะมีผลตอการรับรู แตกตางกัน ซึ่งมีคานัยสําคัญ
เทากับ 0.011
5) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก แตกตางกัน ซึง่ มีคา
นัยสําคัญ เทากับ 0.001 และระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีผลตอการรับรู แตกตางกัน ซึ่งมีคา
นัยสําคัญเทากับ 0.000
6) สถานะทางสังคมที่แตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก แตกตางกัน ซึ่งมี
คานัยสําคัญเทากับ 0.001 และสถานะทางสังคมที่แตกตางกันจะมีผลตอการรับรู แตกตางกัน ซึ่ง
มีคานัยสําคัญเทากับ 0.004
7) ในประเด็นความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอที่ควร
เพิ่มเติมจากผลการวิจัย คือ ประเด็นที่ทําอยางไรจะใหประชาชนพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับ
รัฐบาลทหาร ประเด็นเรื่องความเห็นดวยกับการสนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ประเด็นที่ประชาชนตองทําการศึกษา และหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําวา “รัฐบาล
ทหาร” และประเด็นที่ประชาชนมีความรูสึกวาการมีรัฐบาลทหารสงผลกระทบตอการดําเนิน
ชีวิต อย างไร ทั้ ง หมดนี้ ล ว นแล ว แต เป น ผลประโยชนโ ดยรวม เพราะความตระหนัก ของ
ประชาชนก็จะนําไปสูทัศนคติที่ดีตอรัฐบาลทหารตอไป
8) ในประเด็นการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอที่ควรเพิ่มเติม
จากผลการวิจัย คือ ประเด็น ที่ประชาชนทราบเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากกวาระยะสั้น ประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจกับการ
จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติหรือไม อยางไร ประเด็นที่ประชาชนทราบวานโยบายตางๆ ที่ออกมา
ไมไดออกมาเพียงเพื่อเรียกรองคะแนนนิยมจากประชาชนเพื่อเปน ฐานเสียงในการเลือกตั้ง
หรือไม อยางไร ประเด็นที่ประชาชนมีความเขาใจที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ชายแดน เพื่อทราบถึงการดําเนินงานของรัฐบาล และประเด็นที่ประชาชนมีความเขาใจกับการ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของรัฐบาลทหารตอไป
9) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาเพศจะไมมีความแตกตางทั้งในความตระหนัก
และการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นหากจะมีแนวทางการสงเสริมใหประชาชนมี
ความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เรื่องเพศก็จะไมมีปญหาในการออกแนวทาง
ในการสงเสริม
10) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอายุ ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม ทําให
ความตระหนั กและการรั บรู เกี่ ยวกั บรัฐบาลทหารมีค วามแตกตาง นั่นหมายถึงวาในการจะ
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นําเสนอแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาล ก็
ตองใหความสําคัญกับชวงอายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางสังคม ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้มี
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 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา
16:30 น. โดยคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ จัน ทรโอชา เปน
หัวหนาคณะโคนรัฐบาลรักษาการ นิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล นับเปนรัฐประหารครั้งที่ 13 ใน
ประวัติ ศ าสตร ไทย รั ฐประหารดั งกลาวเกิด ขึ้น หลังวิก ฤตการณก ารเมืองซึ่งเริ่มเมื่อเดือ น
ตุลาคม พ.ศ.2556 เพื่อคัดคาน รางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ และอิทธิพลของพันตํารวจ
โท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในการเมืองไทย กอนหนานั้นสองวัน คือ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
ตั้งแตเวลา 3.00 น. กองทัพบก ตั้งกองอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (กอ.รส.) และให
ยกเลิกศูนยอํานวยการรักษาความสงบเรียบรอย (ศอ.รส.) ที่รัฐบาลชุดกอนตั้งขึ้น กอ.รส. ใช
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วิธีการปดควบคุมสื่อ ตรวจพิจ ารณาเนื้อหาบนอิน เทอรเน็ต และจัด ประชุมเพื่อหาทางออก
วิกฤตการณการเมืองของประเทศ แตก ารประชุมไมเปน ผล จึงเปนขออางรัฐประหารครั้งนี้
หลังรัฐประหารมีประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง
ยกเวนหมวด 2 คณะรัฐมนตรี รักษาการหมดอํ านาจ ตลอดจนใหยุบวุฒิสภา จนเมื่อวัน ที่ 22
กรกฎาคม 2557 มี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช 2557 ซึ่งใหมีสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
รั ฐ สภา วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2557 สภาฯ มี ม ติ เ ลื อ กพลเอก ประยุ ท ธ จั น ทร โ อชาเป น
นายกรัฐมนตรี หลายประเทศประณามรัฐประหารครั้งนี้ รวมทั้งมีการกดดันตาง ๆ เชน ลด
กิจกรรมทางทหารและลดความสัมพันธระหวางประเทศ แตคนไทยจํานวนหนึ่งแสดงความ
ยินดี โดยมองวาเปนทางออกของวิกฤตการณการเมือง แตก็มีคนไทยอีกจํานวนหนึ่งที่ไมเห็น
ดวย เนื่องจากไมเปนไปตามวิถีประชาธิปไตย 7 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงผูบริหารประเทศจาก
รัฐบาลพลเรือนเปน รัฐบาลทหารกับอํานาจแบบเบ็ด เสร็จ ผูนําในฐานะนายกรัฐมนตรีจ ะ
สามารถบริหารบานเมืองตามวัตถุประสงคไดหรือไม คงปฏิเสธมิไดวาประชาชนไทยมีทั้งที่ให
การต อ นรั บ รั ฐ บาลทหารที่ ม าจาก คสช. และคั ด ค าน ประชาชนไทยต า งกํ า ลั ง ติ ด ตาม
อยางใกลชิดวานายกรัฐมนตรีที่มาจากทหารจะสามารถบริหารประเทศเพื่อนําพาประเทศไปสู
ความเจริญกาวหนาไดมากนอยเพียงใด นอกจากนั้น การบริหารประเทศของรัฐบาลทหารชุดนี้
จะใชวิธีการแบบใดในการบริหารจัดการเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายที่เพียร
พยายามแถลงตอสาธารณชนมาอยางตอเนื่อง การที่ประชาชนสนใจติดตามความเคลื่อนไหว
ของนายกรัฐมนตรีทหารหากพิจารณาอยางเปนกลางแลวมองขามความจริงไมไดวามีทั้งผูชื่น
ชมและใหกําลังใจดวยความเห็นใจและคาดหวังวาจะทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
เพื่ออนาคตของประเทศชาติและประชาชน ในขณะที่มีผูไมสบายใจตางก็เกรงวารัฐบาลทหาร
จะนําเอาวิธีการบริหารจัดการแบบทหารที่ใหความสําคัญกับความมั่นคงของชาติมาใชกับการ
บริหารจัดการบานเมือง คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) หลังจากยึดอํานาจการปกครอง
และได ประกาศให มีแม น้ํา 5 สาย 8 เขามารวมการทํางาน คือ การลดการเผชิญหนาของขั้ว
ความคิดทางการเมืองอยางรุนแรง กอนที่จะมีการคืนอํานาจการปกครองไปสูประชาชนและจัด
ใหมีการเลือกตั้ง ความพยายามในการสรางความปรองดองสมานฉันทเกิดขึ้นนับแต คสช.นับ
หนึ่ ง โดยการใช ก ลไกของกองทั พในการดํ า เนิ น การภายใตชื่ อ ศูน ยป รองดองเพื่ อ ความ
สมานฉันท (ศปป.) ภายใตการทํางานของ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ ผูชวยเสนาธิการทหารบก
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7

7

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557, http://th.wikipedia.org, 2557
สายที่ 1 คือ สภานิติบัญญัติแหงชาติ สายที่ 2 คือ คณะรัฐมนตรี สายที่ 3 คือ สภาปฏิรูปแหงชาติ สายที่ 4
คือ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สายที่ 5 คือ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
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ในขณะนั้นมีการเชิญผูมีความเห็นตางมาพูดคุยหลายครั้ง มีการจัดกิจกรรมในการสานสัมพันธ
ของคนขั้ ว สี ใ นพื้ น ที่ ต างๆ ก อนที่ จ ะสงมอบให พลโท พิสิท ธิ์ สิ ทธิสาท รองเสนาธิก าร
ทหารบกในปจจุบันรับไปดําเนินการ แตดูเหมือนกิจกรรมดังกลาวไมไดทําใหรองรอยแหง
“ความไมพอใจ” และ “ความไมเห็นดวย” หายไป เพียงแคถูกพับเก็บไวในยามที่สถานการณ
กฎหมายไมเอื้ออํานวย เหตุเพราะสวนหนึ่งความปรองดองสมานฉันทนั้น ไมไดเกิดจากยอมรับ
และสํานึกในความผิดของผูกระทําทั้งสองฝาย อีกทั้ง “เกมอํานาจ” ยังอยูเหนือความเปนจริง รอ
เพียงจังหวะเวลาที่ฝายใดเพลี่ยงพล้ํา การรวมกลุมเพื่อตอรอง โคนลม ก็จะเกิดขึ้นเปนวัฏจักร
และวังวนทางการเมืองที่ไรทางออกเหมือนเชนเดิม ซึ่งอาจไมแตกตางจาก “ตรรกะ” ของฝาย
เสื้อแดง ซึ่งออกมาบนทองถนน และตอสูกับทหารที่ออกมารักษาความสงบจนต องบาดเจ็ บ
และเสียชีวิต ที่ตองการใหรัฐใชกลไกกฎหมายเพื่อใหผูที่รับผิดชอบสํานึก จึงพรอมที่จะอภัย
และนําไปสูความปรองดองสมานฉันท
ในกลไกของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งจัดใหคณะกรรมการศึกษา
แนวทางการสรางความปรองดอง สภาปฏิรูปแหงชาติ มีนายเอนก เหลาธรรมทัศน เปนประธาน
คณะกรรมการฯ ก็ไดริเริ่มในการขับเคลื่อนการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ ไมวาจะเปนคู
ขัดแยง หรือคนกลาง
ที่ตองการใหเกิดความสมานฉันท โดยสวนใหญตองการใหมีการ
“นิร โทษกรรม” ในขั้ น ต น ให กับประชาชนผูบริสุทธิ์เปน การเริ่มตน กอน สว นประเด็น ที่
เกี่ยวเนื่ องกั บคดี หรื อตั ว แกนนํ านั้ น คงตองมีก ารพิจ ารณาในลําดับถัด ไป ซึ่งหากขั้น ตอน
ดังกลาวเปนการ“ชิมลาง” และเปนไปอยางที่นายอเนก เหลาธรรมทัศน และคณะกรรมการฯ
เห็นวา หัวหนา คสช. ใชอํานาจพิเศษเพื่อดําเนินการกอนก็นาสนใจวาปฏิกิริยาสังคมที่เห็นถึง
ความจริงจังของกลไกที่เกี่ยวของในการดําเนินการ ไมใชแคการทํากิจกรรมในการใหเห็นภาพ
ความปรองดอง จะมีปฏิกิริยาทางบวกขึ้นหรือไม ทั้งนี้ มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับตัวอยางการ
สรางความปรองดองสมานฉันทในตางประเทศ ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ทั้ง
ระยะสั้ น ระยะกลาง และ ระยะยาว ในสว นของประเทศไทย ก็มีงานวิจัยมากมายในเรื่อง
ดังกลาว อยางเชนของสถาบันพระปกเกลาที่ทํารวมกับคณะกรรมาธิการฯ สภาผูแทนราษฎร
โดยขอเสนอแนะที่นาสนใจคือ การริเริ่มกระบวนการพูดคุยรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปเบื้องตน
โดยไมใชเสียงขางมากในการตัดสิน
หลังจากนั้นจึงขยายผลการพูดคุยสูพรรคการเมืองของตน กลุมผูสนับสนุน และสังคม
ใหญ เพื่อใหผูค นทั้งสังคมที่ไมวาจะมีความเห็น ทางการเมืองแบบใด เกิดความตระหนักวา
สังคมไทยจะปรองดองกันไดก็ตอเมื่อทุกฝายไดมีสวนรวมในการถกเถียงถึงความเปนไปได
ตางๆ ผานกระบวนการพูดคุยที่สามารถนํามาซึ่งทางออกที่ยอมรับไดรวมกัน กลาวโดยสรุป
แลว การที่กระบวนการสรางความปรองดองในชาติจะบรรลุเปาหมายไดนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของ
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จะตองกาวขามไปใหไกลกวาการถกเถียงกันเพียงแคในขอกฎหมาย กลาวคือ ตองพิจารณาให
กวางและลึก ลงถึงเหตุแหงความขัดแยง คํานึงถึงมิติความสัมพันธระหวางกลุมพลังตางๆ ใน
สังคม รวมถึงการมีกระบวนการในการแกไขปญหาและสรางความปรองดองที่ทุกฝายในสังคม
ใหการยอมรับ ภายใตบรรยากาศของความเปนประชาธิปไตยที่ทําใหทุกฝายรูสึกวามีบทบาท
และพื้นที่ในการเสวนาถกเถียงถึงภาพอนาคตของประเทศ อันเปนเสมือนหลักหมุดปลายทางที่
ทุกฝายจะรวมเดินทางไปภายใตกติกาที่สังคมเห็นพองตองกัน ซึ่งดูเหมือนวาความริเริ่มในการ
ดําเนินการกําลังเกิดขึ้น โดยมีเปาหมายที่จะทําใหเกิดความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
อยางยั่งยืน โดยนิรโทษกรรมอาจจะเปนเครื่องมือเฉพาะในการทําใหความปรองดองปรากฏผล
ในแง ข องการปฏิ บั ติ เ บื้ อ งต น แต ใ นทางตรงกัน ขา ม แนวทางนิ ร โทษกรรมต องใช อย า ง
ระมัดระวัง และเปนแนวทางที่ตองยกเวน และไมไดมีลักษณะเหมาเขง จนกลายเปนประเด็น
ขัดแยงของคนในประเทศออกมาตอตานเหมือนในอดีต
จึงหวังวาการดําเนินการในเรื่องความปรองดอง สมานฉันทจะไดรับการยอมรับจาก
ทุกภาคสวน โดยเฉพาะเปาหมายระยาวคือ อนาคตในการออกแบบประเทศ ภายใตรัฐธรรมนูญ
ใหมซึ่งเปนกติกาที่คนในชาติตองใชรวมกันจะเปนขอยุติอยางสมานฉันท ซึ่งยังไมมีใครรูวา
การดําเนินการของแมน้ํา 5 สายภายใตการริเริ่มของคณะกรรมการชุดนี้ จะบรรจบไปสูความ
ปรองดองสมานฉันทอยางแทจริงไดหรือไม
ในประวั ติศาสตร ที่ผานมา รัฐบาลทหารมัก จะเกิดขึ้นในภาวะที่ชนชั้น นําในสังคม
เผชิญกับวิกฤตการณขั้นรุนแรงและคุกคามสถานภาพ จนเกิดความเขาใจวาไมมีวิธีอื่นในการ
แกปญ หานอกจากใช วิธีก ารเด็ ดขาดแบบทหาร ความนาสนใจของการตั้งรัฐบาลทหาร คือ
อะไรที่ชนชั้นนําเห็นวาเปนภัยคุกคาม จนตองยอมใหรัฐบาลทหารเขามาบริหารประเทศเต็ม
รูปแบบเชนนี้ ในสังคมโลก มีขอพิสูจนที่ยืนยันกันมาหลายครั้งวาทหารมักจะบริหารประเทศ
ลมเหลว เพราะหนาที่หลักของทหารคือการปองกันประเทศและรักษาความมั่นคง ทหารถูกฝก
ใหปฏิบัติตามคําสั่ง และมีทัศนะคับแคบ ไมอดทนตอเสียงคัดคาน ขาดประสบการณในการ
บริหารเศรษฐกิจและแกปญหาสังคม รัฐบาลทหารทั่วโลกมักจะมีแนวโนมที่จะไมเคารพสิทธิ
ของประชาชนใชแตอํานาจ และชอบใชความรุนแรงในการปราบปรามประชาชน นับตั้งแต
คสช. ยึ ด อํานาจการปกครองเมื่ อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปน ตนมา จะเห็น วามีเสียงของ
ประชาชนจากทุกภาคสว นที่มีทั้งที่สนับสนุน และไมสนับสนุน รวมไปจนถึงกลุมที่คัดคาน
หรือตอตาน ตางออกมาวิพากษวิจารณผานดวยการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองผาน
ทางสื่อตางๆ และที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน อาทิ ผานทาง
เว็ บ ไซต เฟซบุ ก ไลน เป น ต น การรั บ รู ข องประชาชนต อ รั ฐ บาลทหารนั้ น ไม ว า จะเป น
ประชาชนกลุมไหน หรือเสื้อสีไหน ตางก็ไดรับรูขาวสารจากทาง คสช. ดวยการประชาสัมพันธ
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หรือการแถลงการณตางๆ ผานทางสื่อตางๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ หรือทางเว็บไซต
ตางๆ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร บทบาทของรัฐบาลทหารเองวามีอยางไรบาง ซึ่ง
การรับรูของประชาชนแนนอนวาการรับรูตองแตกตางกันอยางแนนอน เพราะประชาชนแตละ
คนตางมีความคิดเปนของตนเอง แตขึ้นอยูกับวาการรับขาวสารดังกลาวนั้นจะตรงกับความรูส กึ
หรือความรูพื้นที่ประชาชนกลุมนั้นๆ มีอยูหรือไมอยางไร
ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนซึ่งเปนประเด็นที่ประชาชนไทยตางใหความสนใจ
เพราะปจจุบันจะเห็นไดวาการเมืองเขามามีสวนเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของประชาชนไทย
ทุก คน นั บตั้ งแต เกิด มาแล ว ถื อสั ญชาติไทย เพราะตัวแทนประชาชน หรือรัฐบาลจะเปน ผู
กําหนดนโยบาย ไมวาจะเปนการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ผูวิจัย
มี ค วามสนใจต อ งการที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ความตระหนั ก และการรั บ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหารวาเปนไปในแนวทางใด เพื่อจะไดหาแนวทางเสริมสราง
ความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหารตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ ก ษาข อ มู ลประชากรศาสตร ที่ มี ผลต อความตระหนั ก และการรั บรู ข อง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร
2. เพื่อศึกษาความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาล
ทหาร
3. เพื่อศึกษาการรับรูข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีตอรัฐบาลทหาร
4. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร
ขอบเขต
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง คือประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทั้งหมดจํานวน 4,200,000 คน กลาวคือเปนผูที่มี
สิทธิในการเลือกตั้ง 9 เพื่อศึกษาความตระหนักและการรับรูที่มีตอรัฐบาลทหาร ระยะเวลาที่ใช
ในการเก็บขอมูลและลงพื้นที่แจกแบบสอบถามคือชวงระหวาง วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558
8

9

สํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร, http://www2.ect.go.th, 2557
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สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม(อาชีพ)
ของประชากรมีผลตอความตระหนักและการรับรูที่มีตอรัฐบาลทหาร มีสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรู
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 4 สถานะทางสังคม (อาชีพ) ที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก
และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร แตกตางกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.ทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความตระหนักและการรับรูที่มีตอ
รัฐบาลทหาร
2. ทราบถึงความตระหนักของประชาชนที่มีตอรัฐบาลทหาร
3. ทราบถึงการรับรูข องประชาชนที่มีตอรัฐบาลทหาร
4. ใชเปนแนวทางเพื่อเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนที่มีตอ
รัฐบาลทหาร
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. กรอบแนวคิด
สิ่งกระตุน
(Stimuli)

การตอบสนอง

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานะทางสังคม

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

(Response)

- ความตระหนัก
- การรับรู

รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาความตระหนั ก และการรั บ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อสํารวจความคิดเห็นจากประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ผูวิจัยไดกําหนด ดวยวิธีการแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่มี
อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1 ประชากรทีใ่ ชในการวิจัยครั้งนีค้ ือประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 4,200,000 คน 10
3.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของตัวอยางและการสุม
ตั ว อย า งโดยผู วิ จั ย ได ทํ า การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให กั บ ประชาชนในเขต
9

10

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร, http://www2.ect.go.th, 2557
278

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

กรุงเทพมหานคร โดยใชสูตรของ Yamane (1967) ที่ไดเสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอยาง
สัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 11 ไดกลุมตัวอยาง 400 คน
เครื่องมือการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัยคือการใชแบบสอบถาม
โดยผูวิจัยไดออกแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายปด (Closed End Questionnaires) โดยมีหัวขอ
เรื่องในการสอบถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประเด็นตางๆ
ไวอยางชัดเจนครบถวนวาตองการสอบถามประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องใด และ
ได ทํ า การแจกแบบสอบถามด ว ยตนเอง เพื่ อ ให ไ ด คํ า ตอบที่ ค รบถ ว นตรงประเด็ น ตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และใหไดขอมูลและรายละเอียดของความตระหนักและการรับรู
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร เพื่อหาแนวทางในการสรางความ
ตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหารตอไป
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
ตัว อยางบางส ว นเพื่ อตรวจสอบความนาเชื่อถือ จากนั้น จึงจะสงแบบสอบถามใหกับกลุ ม
ตัวอยางตอไป ทั้งนี้ คําถามจะถูกแบงเปน 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลประชากรศาสตร ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ
สวนที่ 2 ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร
สวนที่ 3 การรับรูข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มตี อรัฐบาลทหาร
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ เปนคําถามปลายเปด
3. การวิ เ คราะห แ ละสรุ ปผลขอ มู ล ที่ศึ ก ษาจะใชส ถิ ติเ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) คือ รอยละ (Percentage)

11

การคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane, http://www1.si.mahidol.ac.th, 2557
279

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

4. วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance และทําการเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparisons) โดยการใชการทดสอบแบบ Least Significant Difference (L.S.D.)
เพื่อหาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยจากเอกสารและการกรอกแบบสอบของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอแบบสอบถามที่ไดรวบรวมมาไดทั้งหมดลงรหัสขอมู ล
เพื่อประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
2. การใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได แ ก ค า ความถี่ ค า ร อยละ เพื่ อ ใหท ราบถึง ข อ มู ล
ประชากรศาสตร ข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงวิเคราะหและสรุปตาม
ประเด็นคําถามและคําตอบที่ไดจากการกรอกแบบสอบถาม
3. การหาค าเฉลี่ย (Mean) และค าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance) และวิเคราะหหาความตระหนักและการ
รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร และความแตกตางของขอมูล
ประชากรศาสตรวามีตอความตระหนักและการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ตอรัฐบาลทหารอย างไรเมื่ อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลวจะใชค ะแนนเฉลี่ยแบง
ระดับความพึงพอใจออกเป น 5 ระดับ โดยใชเกณฑดังนี้ (คะแนนสูงสุ ด – คะแนนต่ําสุด) /
จํานวนชั้น = (5 – 1) / 5 = 0.8 โดยใชคาชวงหางกันชวงละ 0.8 ตามสูตรพิสัย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00
หมายถึง
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20
หมายถึง
มาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40
หมายถึง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60
หมายถึง
นอย
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80
หมายถึง
นอยที่สุด
ตัวแปร

การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางขอมูลประชากรศาสตรตอความตระหนักและการ
รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาลทหาร ประกอบดวยตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ดังนี้
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1. ตัวแปรอิ สระ(Independent Variables)ไดแก ขอมูลประชากรศาสตรข องผูตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้
1) เพศ (Nominal Scale)
2) อายุ (Ordinal Scale)
3) ระดับการศึกษา (Ordinal Scale)
4) สถานะทางสังคม (Ordinal Scale)
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
1) ความตระหนักของประชาชนที่มตี อรัฐบาลทหาร (Interval Scale)
2) การรับรูของประชาชนที่มีตอรัฐบาลทหาร (Interval Scale)
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุป
ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย
โดยสัดสวนเพศหญิงสูงกวาเพศชาย คือเพศหญิงรอยละ 55.2 และเพศชายรอยละ 44.8 กลุ ม
ตัวอยางกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 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 พบวาสวนมากอยูในระดับปริญญาตรี
รอยละ 58 ถัดมาคือระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 30 และระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี รอยละ 12 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญแลวจะรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจรอยละ 37.8 รองลงมาคือเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 25.7 เปน
ผูประกอบการ รอยละ 17.5 เปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปน 14.7 และเปนผูที่วางงาน รอยละ 4.3
ความตระหนั กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ของกลุม
ตัวอยาง
ผลจากการวิจัย ความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาล
ทหาร โดยมีขอสรุปคือความตระหนักของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีบางสวนที่มคี วามตระหนักของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
ตอรัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง
การรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ของกลุมตัวอยาง
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ผลจากการวิ จั ย การรั บรู ข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร
โดยมีข อสรุ ปคื อ การรั บรู ข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหารโดยภาพ
รวมอยู ในระดั บมาก และมี บางส วนที่มีก ารรับรูข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
รัฐบาลทหารอยูในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเพื่อวิเคราะหวาปจจัยใดมีผลตอความตระหนัก
และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ซึ่งประกอบดวยปจจัยทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางสังคม โดยแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 เปรี ย บเที ย บความตระหนัก และการรับ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาเพศที่แตกตางกัน
จะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ไม
แตกตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 เปรี ย บเที ย บความตระหนัก และการรับ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาอายุที่แตกตางกัน
จะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 3 เปรี ย บเที ย บความตระหนัก และการรับ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาระดับการศึกษาที่
แตกตางกันจะมีผลตอความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
รัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ านที่ 4 เปรี ย บเที ย บความตระหนัก และการรับ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร จําแนกตามขอมูลประชากรศาสตร พบวาสถานะทางสังคม
(อาชี พ ) ที่ แ ตกต า งกั น จะมี ผ ลต อ ความตระหนั ก และการรั บ รู ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปราย
จากผลการวิจัย พบวา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความตระหนักตอรัฐบาลทหารอยูในระดับมาก
และมีการรับรูตอรัฐบาลทหารอยูในระดับมาก ผลการศึกษาในประเด็นดังกลาวนี้ แสดง
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ใหเห็นถึงความตระหนัก และการรับรูข องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอรัฐบาล
เปนไปในทางทีด่ ี
สว นอิทธิพลจากปจ จัยทางประชากรศาสตรทั้ง 4 ประการ ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานะทางสังคม ที่มีตอระดับความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้น ผลจากการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way Analysis of Variance) ดังตอไปนี้
จากสมมติ ฐานที่ 2 อายุ ที่แตกตางกัน มีผลทําใหค วามตระหนัก และการรับรูข อง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ผลการวิจัยพบวา อายุที่แตกตางกันมีผลทํา
ใหความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร แตกตาง
กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จากผลการวิ จั ย พบว า ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีชวงอายุ 26-33 ป มีการรับรูมากกวาประชาชนที่มีชวงอายุ 34-41 ป และ
ประชาชนที่มีชวงอายุ 42-49 ป
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของปารวีร บุ ษ บาศรี (2555: บทคั ด ย อ ) ที่ ไ ด
ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความตระหนั ก รู แ ละทั ศ นคติ ข องผู บ ริ ห ารและพนั ก งานต อ การ
ประชาสั ม พั น ธ ภ ายในของบริ ษั ท จั ด การและพั ฒ นาทรั พ ยากรน้ํ าภาคตะวั น ออก จากั ด
(มหาชน)” ผลการศึกษาพบวาลักษณะทางประชากรของกลุ มผูบริหารและพนักงานทั้งหมด
149 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30–39 ป มีระดับการศึกษาปริญญา
โท รายได 20,001–30,000 บาท โดยเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ มีอายุงาน 1–5 ป อยูในสาย
งานสนับสนุน เอกลัก ษณ ธนเจริญพิศาล (2554: บทคัด ยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความ
ตระหนักและการยอมรับการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001)มาใชในองคการ
ภาครัฐ: ศึ ก ษากรณี สํานั ก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมมี 2 ปจจัยคือ การ
ฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม และความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO
14004 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการนําระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001
มาใชในองคการมี 3 ปจจัยคือ อายุ ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO 14001 และความตระหนักถึงความสําคัญของระบบการจัดการสิงแวดลอม ISO 14001
จากสมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการ
รับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
รั ฐ บาลทหาร แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จากผลการวิ จั ย พบว า
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความตระหนักตอ
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รัฐบาลทหารนอยกวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของวีระชน ขาวผอง (2551:
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษา “ความรู การมีสวนรวม และความตระหนักตอระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมของพนักงานในองคกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
(ISO 14001) : ศึกษากรณี บริษัท จันทบุรีซีฟุดส จํากัด และบริษัท จันทบุรีโฟรเชนฟูด จํากัด”
พบว า สวนใหญก ลุมเปาหมายจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนถึงอนุปริญญารอยละ
46.9 สังกัดหนวยงานฝายผลิต รอยละ 74.5 มีตําแหนงงานเปนพนักงานปฏิบัติการรอยละ 92.1
และมีอายุงานน อยกว า 5 ปมากที่สุด คิด เปนรอยละ 67.9 กลุมตัว อยางไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับปานกลางไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมในระดับสูง มีหัวหนางานเปนตัวแบบที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการปฏิบัติ
ตามหนาที่และระเบียบปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆตามกระบวนการจัดการมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง มีความตระหนักตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอมในระดับสูง
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศุภิกา สําเภาพล (2553: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
“ความรู และความตระหนั ก เกี่ ยวกั บความรั บผิด ชอบตอสังคมของผูปฏิ บัติงานด านความ
รับผิดชอบตอสังคมขององคกร" พบวา ผลการศึกษาพบวาผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกรที่มีเพศและระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความรูและความตระหนักเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมไมแตกตางกัน สําหรับผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคก รที่ มีประเภทองคก รที่ สังกัด แตกตางกันมีความตระหนัก เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ
สังคมและมีความตระหนักดานคุณคา และประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคมแตกตางกัน
โดยผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่สังกัดองคกรภาคเอกชน มีความรูเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบตอสังคมมากกวาผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่สังกัดองคกรภาครัฐ
สําหรับผูปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบตอสังคมที่สังกัด องคกรภาครัฐและเอกชนมีค วาม
ตระหนักดานคุณคา และประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคม มากกวาผูปฏิบัติงานดาน
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ สั ง กั ด องค ก รรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในขณะที่ ค วามตระหนั ก ในด า น
ความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมไมมีความแตกตางตามประเภทองคกรที่สังกัด
จากสมมติฐานที่ 4 สถานะทางสังคม (อาชีพ) ที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก
และการรับรูของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร ผลการวิจัยพบวา สถานะ
ทางสังคม (อาชีพ) ที่แตกตางกันมีผลทําใหความตระหนัก และการรับรูของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอรัฐบาลทหาร แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
ผลการวิจัยพบวา 1) ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มสี ถานะทางสังคม รับราชการ/
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รัฐวิสาหกิจ มีความตระหนักตอรัฐบาลทหารมากกวาประชาชนที่มีสถานะทางสังคมเปน
ผูประกอบการ 2) ประชาชนที่มีสถานะทางสังคมวางงานมีความตระหนักตอรัฐบาลทหาร
มากกวาประชาชนที่มีสถานะทางสังคมเปนผูประกอบการ 3) ประชาชนที่มีสถานะทางสังคม
เปนพนักงานบริษัทเอกชนมีความตระหนักตอรัฐบาลทหารมากกวาประชาชนที่มีสถานะทาง
สังคมเปนผูประกอบการ 4) ประชาชนที่มีสถานะทางสังคมวางงานมีความตระหนักตอรัฐบาล
ทหารนอยกวาประชาชนที่มีสถานะทางสังคมเปนนักเรียน/นักศึกษา 5) ประชาชนที่มีสถานะ
ทางสังคมเปนผูประกอบการมีความตระหนักตอรัฐบาลนอยกวาประชาชนที่มีสถานะทาง
สังคมเปนนักเรียน/นักศึกษา และ 6) นักเรียนนักศึกษามีความตระหนักตอรัฐบาลทหารมากกวา
ประชาชนที่มีสถานะทางสังคมวางงาน
ประชาชนที่มสี ถานะทางสังคม (อาชีพ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการรับรูตอรัฐบาล
ทหารมากกว าผู ประกอบการและผู ที่วางงาน และพนัก งานบริษัทเอกชนมีค วามตระหนัก
มากกว า ผู ป ระกอบการ ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ศศิ พ รรณ โรจนหั ส ดิ น
(บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา “ความรูและความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
ศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดเชียงใหม” พบวา เจาหนาที่ของรัฐสวน
ใหญคิดเปนรอยละ 88.67 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง มี
ระดับค าเฉลี่ ยทางสถิ ติเท ากับ 15.2 จากคะแนนเต็ ม 23 คะแนน เจาหนาที่รัฐในสายงานที่
แตกตางกันมีความรู และความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของศาลปกครองใน
ระดับที่ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
จากการสรุ ป และการอภิ ปรายผลการศึ ก ษาวิจั ยในครั้ง นี้ มีขอ เสนอแนะ นําไป
ปรับปรุงเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอความตระหนัก และการรับรูตอรัฐบาลทหาร ดังตอไปนี้
1) ในประเด็นความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอที่ควรเพิ่มเติม
จากผลการวิจัย คือ ประเด็นที่ทําอยางไรจะใหประชาชนพยายามทําความเขาใจเกี่ยวกับรัฐบาล
ทหาร ประเด็นเรื่องความเห็นดวยกับการสนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ โดยมี สัด ส ว นรั ฐต อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ประเด็นที่ประชาชนตองทําการศึกษา และหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําวา “รัฐบาลทหาร” และ
ประเด็นที่ประชาชนมีความรูสึกวาการมีรัฐบาลทหารสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอยางไร
ทั้งหมดนี้ ลว นแลว แต เป น ผลประโยชนโ ดยรวม เพราะความตระหนัก ของประชาชนก็จ ะ
นําไปสูทัศนคติที่ดีตอรัฐบาลทหารตอไป
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2) ในประเด็นการรับรูข องประชาชนเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร ขอที่ควรเพิ่มเติมจาก
ผลการวิจัย คือ ประเด็นที่ประชาชนทราบเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมากกวาระยะสั้น ประเด็นที่ประชาชนใหความสนใจกับการ
จัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติหรือไม อยางไร ประเด็นที่ประชาชนทราบวานโยบายตางๆ ที่ออกมา
ไมไดออกมาเพียงเพื่อเรียกรองคะแนนนิยมจากประชาชนเพื่อเปนฐานเสียงในการเลือกตั้ง
หรือไม อยางไร ประเด็นที่ประชาชนมีความเขาใจที่รัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ชายแดน เพื่อทราบถึงการดําเนินงานของรัฐบาล และประเด็นที่ประชาชนมีความเขาใจกับการ
แกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตขิ องรัฐบาลทหารตอไป
3) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาเพศจะไมมีความแตกตางทั้งในความตระหนักและการ
รับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เพราะฉะนั้นหากจะมีแนวทางการสงเสริมใหประชาชนมีความ
ตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหาร เรื่องเพศก็จะไมมีปญหาในการออกแนวทางในการ
สงเสริม
4) จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาอายุ ระดับการศึกษา สถานะทางสังคม ทําใหความ
ตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหารมีความแตกตาง นั่นหมายถึงวาในการจะนําเสนอ
แนวทางในการสงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักและการรับรูเกี่ยวกับรัฐบาล ก็ตองให
ความสําคัญกับชวงอายุ ระดับการศึกษา และสถานะทางสังคม ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้มคี วาม
แตกตางกัน
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตระหนัก และการรับรูตอรัฐบาลทหาร ในการทํา
วิจัยครั้งตอไปดังนี้
1) ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษากลุมเปาหมายที่กวางกวานี้ เชน อาจจะ
เปนการสํารวจความคิดเห็นในสวนภูมิภาค เปนตน เพื่อที่จะไดทราบถึงความตระหนักและ
การรับรูเกี่ยวกับรัฐบาลทหารในเชิงลึก
2) หากมีการทําวิจัยในเชิงคุณภาพก็จะทําใหไดขอมูลที่แตกตางออกไปจากการทํา
วิจัยในเชิงปริมาณ หรือทําวิจัยแบบผสม ซึ่งจะไดขอมูลในเชิงลึกมากกวานี้ เพื่อประโยชนใน
การนําไปพัฒนา แนวทางการเสริมสรางความตระหนักและการรับรูของประชาชนเกี่ยวกับ
รัฐบาลทหาร
3) การวิ จั ยในครั้ งต อ ไปควรที่จ ะมี ประเด็น การสอบถามที่น อกเหนือจากความ
ตระหนักและการรับรูของประชาชน เพื่อเปนประโยชนในการวิเคราะหขอมูลในหลายๆ มิติ
ตอไป อาทิ (1) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อเปนการปลูกฝงและสรางความตระหนัก
ใหกับประชาชนระหวางการมีรัฐบาลทหารกับการมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง (2) ประเด็น
ความเชื่อมั่นในรัฐบาลทหารวาประชาชนมีความเชื่อมั่นอยูในระดับใด เปนตน
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การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
Decision Making of Selecting Theater Services in Bangkok Area
ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ1 และ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก2
บทคัดยอ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงคสําคัญคือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุ คคลที่มีผลตอการ
ตั ด สิ น ใจเลื อกใช บริ ก ารโรงภาพยนตร 2) เพื่ อศึ ก ษาป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสั มพั นธ กั บการตั ดสิ นใจเลื อกใชบริการโรงภาพยนตร และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ที่เคยใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
จากจุดให บริการของ โรงภาพยนตร ตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร ช วงระยะเวลาตั้งแต 1 – 31
มกราคม 2558 แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และ สถิติทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
23 – 40 ป มีรายไดระหวาง 10,000 – 20,000 บาท ตอเดือน การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานเอกชน มีสถานภาพโสด ทั้ งนี้ กลุมตัวอยางใหความสําคัญปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการมากที่สุดคือดานสินคาและบริการ รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนาย และนอยที่สุดคือ
ดานบุคลากร สวนการตัดสินใจเลือกใชบริการคือ การที่มีจํานวนสาขามากทําใหงายตอการเลือกใช
บริการเปนปจจัยสําคัญที่สุด โดยผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชี พ และรายได ที่ แตกต างกั นส งผลต อการตั ดสิ นใจเลื อกใช บริ การโรงภาพยนตร ในเขต
กรุงเทพมหานครตางกัน และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและปจจัยอื่น มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกใชบริการตามสมมติฐานที่ตั้ง ซึ่งอาจกลาวไดวาผูประกอบการโรงภาพยนตรใน
เขตกรุ งเทพมหานครจําเปนที่จะตองเน นการสร างกลยุ ทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองต อความ
ตองการของผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
คํ าสํ าคั ญ : การตั ด สิ น ใจ, ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด, โรงภาพยนต ใ นเขต
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
ชีวิตประจําวัน ของคนไทยในปจจุบันมองหาสิ่งที่จะชวยสรางความบันเทิงตอจิตใจ
และรางกาย ใหกับตนเองเพื่อผอนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สิ่งที่ทําใหเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุงใหความบันเทิงโดยตรง อาทิ การชมละครและภาพยนตร การ
ฟงดนตรี การชมละครเวที ฯลฯซึ่งการชมภาพยนตร ก็เปนหนึ่งในสิ่งที่ชวยสรางความบันเทิง
ใหกับผูรับชม ถึงแมในปจจุบันจะมีสื่อประเภทอื่นเกิดขึ้นมากแลว แตการชมภาพยนตรในโรง
ภาพยนตร ก็ยังอยูในความนิยมของคนไทยเสมอมา ซึ่งสังเกตไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนโรง
ภาพยนตร จํานวนที่นั่ง หรือแมกระทั่งราคาหุนของโรงภาพยนตรที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ
ป จ จุ บัน โรงภาพยนตร จ ะมี ค วามแตกตางไปจากกอน คือ โรงภาพยนตรเ ดิมจะมี
ลักษณะเปนโรงภาพยนตรเดียว มีการใหบริการภาพยนตรคราวละหนึ่งเรื่อง แตในปจจุบันการ
ปลูกสรางโรงภาพยนตรนั้นจะมีโรงภาพยนตรขนาดเล็กจํานวนมากกวา 1 โรงภาพยนตรอยูใน
บริเวณเดียวกัน โดยมีราคาของที่นั่งที่แตกตางกัน ตั้งแตราคา 80 บาท ไปจนถึง 1,000 บาท
ดวยการเปลี่ยนแปลงของผูใหบริการโรงภาพยนตร และผูที่เขามาใชบริการมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และมีกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากกวาเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึง
มีความสนใจทีจ่ ะทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” เพื่ อ เป น การสํ า รวจป จ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี อิ ท ธิ พ ล หรื อ มี
ความสัมพันธในการตัดสินใจเลือกใชบริก ารโรงภาพยนตรข องประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และเปนประโยชน
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ในการพั ฒ นาปรับปรุ งการให บริก าร หรือผลิต ภัณ ฑ ของผูใ หบริก าร เพื่อใหตรงกับความ
ตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสิน ใจเลื อกใช
บริการ

โรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชนของการวิจัย
1. ผูบริหารและผูใหบริการโรงภาพยนตร สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ใหดีขึ้น
2. ผูบริหารและผูใหบริการโรงภาพยนตร สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผน
กลยุทธทางการตลาด เพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ
3.ผูบริหารและผูใหบริการโรงภาพยนตร สามารถนําผลการวิจัยไปใชการสรางความ
แข็งแกรงขององคกร และสรางกลยุทธใหแกธุรกิจ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ที่เคยใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยคํานวณขนาด
กลุม ตัว อย างจากสู ต ร W.G. Cochran (1973) ณ ระดั บ ความเชื่ อมั่ น 95% โดยมี สถานที่
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) ประกอบดวยปจจัยที่จะตองพิจารณาเพื่อกําหนดตําแหนงของการ
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บริ ก ารและกํ า หนด ส ว นตลาดของธุ ร กิ จ บริ ก าร โดยส ว นประสมการตลาดบริ ก ารจะมี
องคประกอบดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) บริการเปนผลิตภัณฑของธุรกิจบริการ ซึ่งครอบคลุมทุก
อยางของตัวสินคา และทุกสิ่งทุกอยางที่จัดเตรียมไวบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาไมไดตองการ
เพียงตัวสิน คาและบริ การเท านั้น แตยังตองการประโยชนหรือคุณคาอื่น ที่ไดรับจากการซื้อ
สินคาและบริการของธุรกิจบริการดวย
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ผลิตภัณฑถาคุณคาสูง
กวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งการกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสถานที่ใหบริการในสวนแรก คือ การเลือก
ทําเลที่ตั้ง (Location) ทําเลที่ตั้งที่เลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคที่จะเขามาใชบริการ
ดังนั้นสถานที่ใหบริการตองสามารถครอบคลุมพื้ นที่ในการใหบริก ารกลุ มเปาหมายไดมาก
ที่สุด และคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของคูแขงขันดวย
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อ
กับผูขายเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการ
ขายและการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประเภทซึ่งอาจใช
หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือสื่อสารแบบประสมกระสานกัน
(IntegratedMarketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคู
แขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได
5. บุคลากร (People) เปนองคประกอบที่สําคัญทั้งในการผลิตบริการและการใหบริการ
ในปจ จุบัน ซึ่งสถานการณแขงขันธุรกิจ รุนแรงขึ้น บุค ลากรจึงเปน ปจจัยสําคัญที่สรางความ
แตกตางให กั บธุ ร กิ จ โดยสรางมู ลคาเพิ่มใหกับสิน คา ซึ่งทําใหเกิดความไดเปรียบทางการ
แขงขัน โดยคุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการคัดเลือก การฝก อบรม การจูงใจ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน ดังนั้นพนัก งานจึงตองมี
ความรูความชํานาญในสายงาน มีทัศนคติที่ดีมีบุคลิกภาพและการแตงกายที่ดีเพื่อสรางความ
นาเชื่อถื อ มี มนุ ษ ย สั มพั น ธ มี ค วามเสมอภาคในการใหบ ริก ารลูก คา เพื่อ สรา งความรูสึ ก
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ประทับใจตอการใหความสําคัญอยางเทาเทียม สามารถตอบสนองและแกปญหาตาง ๆ ของ
ลูกคา
6. กระบวนการใหบริการ (Process) เปนขั้นตอนในการใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพ
ในการให บริ ก ารกั บลู กค าได ร วดเร็ว และประทับใจลูก คา จะพิจ ารณาใน 2 ดาน คือความ
ซับซอน(Complexity) และความหลากหลาย (Divergence)
7. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)หมายถึงภาพลักษณ หรือสิ่งที่ผูบริโภค
สามารถสังเกตเห็นไดงายทางกายภาพ และเปนสิ่งที่สื่อใหผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณของ
การบริการไดอยางชัดเจนดวย เชน สภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการการออกแบบตกแตง
และแบ งส ว นหรื อแผนกของพื้ น ที่ ใ นอาคาร ความมีร ะเบียบภายในสํานัก งาน การจัด วาง
อุปกรณสํานักงาน ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ความนาเชื่อถือของตัวอาคารสถานที่ การ
นําอุปกรณทันสมัยมาใช เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปณฑารีย สาระใต (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช
บริการตอโรงภาพยนตรไอแมกซ ซึ่งพบวาพฤติกรรมการใชบริการโรงภาพยนตรที่แตกตางกัน
คือ แนวภาพยนตรที่ผูชมภาพยนตรชื่นชอบ ชองทางการรับขาวสาร มีผลตอระดับความพึง
พอใจดานสว นประสมการตลาด ภาพยนตรที่เขาฉาย ราคาบัต รเขาชมภาพยนตร การจั ด
จําหนาย ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการใหบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
สาริศา เนตริยานนนท (2555) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการบริหารโรงภาพยนตร
สามมิติที่มีผลตอผูชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาพบวาเทคโนโลยี
การฉายภาพยนตรสามมิติ การบริหารงานธุรกิจโรงภาพยนตรสามมิติในดานสิ่งอํานวยความ
สบายในโรงภาพยนตร ไดแก ที่ตั้งของโรงภาพยนตร การโฆษณาประชาสัมพันธ และการ
สงเสริมการขายมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตรสามมิติของผูบริโภค อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
วชิราภรณ มงคลนาวิน และไกรชิต สุตะเมือง(2556) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ใหบริการของโรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซในกรุงเทพและปริมณฑล จากการศึกษา
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พบวา การประชาสัมพันธและคุณภาพการใหบริการทั้งดานการภาพยนตรและโรงภาพยนตรมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงภาพยนตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ณัฐพงษ ขําหหรุน (2550) ศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการมาชม
ภาพนยนตรในโรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รามคําแหง จาการการศึกษาพบวาทัศนคติ
เกี่ยวกับป จ จัยสว นประสมทางการตลาดดานผลิต ภัณฑ สถานที่จัด จําหนาย ราคา และการ
สงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับประชากรศาสตรที่มาชมภาพยนตรในโรงภาพยนตรใน
โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รามคําแหงอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติ
วีระวัลย อิ่นอายและอิทธิกร ขําเดช (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดี
ในตราสินคาบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด(มหาชน) ผานการใชบริการสังคมออนไลน
พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความภักดีในตราสินคา 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)
- สถานทีแ่ ละชองทางการจัดจําหนาย (Place)
- การสงเสริมการขาย (Promotion)
- บุคคลากร (People)
- สิ่งที่ปรากฏตอสายตา (Physical Evidence
/Presentation)
- กระบวนการใหการบริการ (Process)

การตัดสินใจเลือกใชบริการโรง
ภาพยนตรในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยอื่นๆ
- คานิยม
- ความภักดีตอตราสินคา
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สมมติฐานในการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดว ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ที่
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดวย สินคาหรือบริการ
(Product), ความเหมาะของราคา (Price), สถานที่จัด จําหนาย (Place), การสงเสริมการขาย
(Promotion), ความสามารถของบุคลากร (People), สิ่งที่ปรากฏตอสายตา (Physical Evidence),
กระบวนการในการบริ ก าร (Process) มีค วามสัมพันธกับการตัดสิน ใจเลื อกใชบริการโรง
ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยอื่น ประกอบดวย คานิยม และความภักดีตอตราสิน คา มีความสัมพัน ธกับการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชากรและหนวยวิเคราะห
ประชากรและหน ว ยวิ เ คราะห ที่ ใ ช ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่ตัดสินใจใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานคร
การเลือกตัวอยางและแผนการสุมตัวอยาง
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของการคํานวณ กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Infinite Population) โดยกําหนดคาความ
เชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% โดยใชสูตรของ W.G. Cochran (1953) จึงได
กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัยเทากับ 385 คน และผูวิจัยไดมีการสํารองกลุมตัวอยางเพิ่ม จํานวน
15 คน รวมขนาดของกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คนโดยทําการสุมแบบตามสะดวก (Convenience
Sampling) ใหไดขนาดตัวอยางในแตละพื้นที่ตามที่กําหนดไว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล สํ า หรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น แบบสอบถาม
(Questionnaire) สํารวจปจจัยสวนบุคคล ปจจัยประสมการตลาด และปจจัยอื่นๆ ไดแก คานิยม
และความภักดีตอตราสินคาที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรของประชาชนใน
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 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 7.66 คะแนน และใหความสําคัญกับความหลากหลายของภาพยนตรที่
เขาฉายนอยที่สุด คือ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 7.36 คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยดานความเหมาะสม
ของราคา โดยเนน ถึงราคาอยูที่ในระดับที่ค นทั่วไปสามารถใชบริการไดคาเฉลี่ยสูงสุด 6.93
คะแนน และใหความสําคัญกับราคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเหมาะสมคาเฉลี่ยต่ําสุด 6.07
คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยในดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ดานการเดินทางทีม่ ี
ความสะดวกสบายมากที่สุด คือ คาเฉลี่ยสูงสุด 7.39 คะแนน และใหความสําคัญกับลักษณะการ
จัดพื้นที่ใหบริการจําหนายบัตร ชมภาพยนตรนอยที่สุด คือ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 6.85 คะแนนให
ความสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ด า นการส ง เสริ ม การขายผ า น ด า นการส ง เสริ ม การขาย ผู ต อบ
แบบสอบถามใหค ะแนนในด านช องทางการโฆษณาตามสื่อ ตางๆ มี คา เฉลี่ ยสูง สุด 7.17
คะแนน และใหความสําคัญกับโฆษณาที่มีความนาเชื่อถือและเขาใจงายนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 6.26 คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรในการใหบริการของพนักงานมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยสูงสุด 6.51 คะแนน และใหความสําคัญกับการใหความชวยเหลือในการแกไข
ปญหาของพนักงาน คาเฉลี่ยต่ําสุด 5.75 คะแนนใหความสําคัญกับปจจัยดานสิ่งที่ปรากฏตอ
สายตา ในด านโรงภาพยนตร ที่มีค วามทั น สมัยมากที่สุด มีค าเฉลี่ย 7.35 คะแนน และให
ความสํ า คั ญ กั บ ความสะอาดภายในโรงภาพยนตร นอ ยที่ สุด มี คา เฉลี่ย 6.71 คะแนนให
ความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ในดานความสะดวกรวดเร็วสูงที่สุด คือ มี
คาเฉลี่ยสูงสุด 7.03 คะแนน และใหความสําคัญในดานความหลากหลายของระบบการซื้อบัตร
ภาพยนตรนอยที่สุด คือมี คาเฉลี่ยต่ําสุด 6.51 คะแนน
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จากการศึกษาในดานปจจัยอื่นๆ พบวาผูตอบแบบสอบถามสว นใหญมีความเชื่อใน
ปจจัยดานคานิยมวา โรงภาพยนตรเปนแหลงบันเทิงที่มีความหลากหลาย โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด
7.12 คะแนน และมีความเชื่อวาโรงภาพยนตรที่มีความสะดวกสบายนอยที่สุด คือมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 6.57 คะแนนและปจ จัยดานความภัก ดีตอตราสิน คา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความมั่นใจในการใหบริการของทางโรงภาพยนตร โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 6.77 คะแนน และยินดี
เขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงภาพยนตร โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 6.19 คะแนน
ปจจัยดานการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรเพราะมีหลายสาขา โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 6.91 คะแนน
และเลือกใชบริการโรงภาพยนตร เพราะคุมคากับราคานอยที่สุด โดยมีคะแนนคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
6.24 คะแนน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ
และรายได ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารโรงภาพยนตร ใ นเขต
กรุงเทพมหานครตางกันจากผลการวิจัยพบวา มีปจจัยสวนบุคคลจํานวน 3 ปจจัย คือ เพศ อายุ
และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลทําใหการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขต
กรุ ง เทพมหานครต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทํ า ให ผู ป ระกอบการโรงภาพยนตร ใ นเขต
กรุงเทพมหานครจําเปนที่จะตองเนนการสรางกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน สําหรับผูชม
ภาพยนตร ที่มี เพศ อายุ และระดั บ การศึก ษาที่แ ตกต างกั น ดั งจะเห็น ไดใ นปจ จุบัน ที่โ รง
ภาพยนตรจะมีการสงเสริมการตลาดกับกลุมอายุที่แตกตางกัน เชน ราคาบัตรชมภาพยนตรใน
ราคาพิเศษสําหรับผูสูงอายุ และการใหก ารสะสมคะแนน หรือสว นลดที่แตกตางกันสําหรับ
นัก เรีย นนั ก ศึ ก ษา กั บ ผู ที่อ ยู ใ นวั ยทํ า งาน หรื อ ในบางครั้ งอาจมี โ ปรโมชั่น พิ เศษสํา หรั บ
สุภาพสตรี เปนตน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ประกอบดวย
สินคาหรือบริการ (Product), ความเหมาะของราคา (Price), สถานที่จัดจําหนาย (Place), การ
สงเสริมการขาย (Promotion), ความสามารถของบุค ลากร (People), สิ่งที่ปรากฏตอสายตา
(Physical Evidence), กระบวนการในการบริการ (Process) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
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เลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครจากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาดด า น ความเหมาะสมของราคา สถานที่ จั ด จํ าหน า ย การส ง เสริ ม การขาย และ
กระบวนการในการบริ การ เปนป จจัยที่มีความสัมพัน ธกับการตัดสิน ใจเลือกใชบริการโรง
ภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบกิจการโรงภาพยนตรจึงควรให
ความสําคัญ กับปจจัยดานความเหมาะสมของราคา โดยหากผูประกอบการโรงภาพยนตรมี
ความต องการที่ จ ะต องตั ด สิน ใจเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคานั้น อาจมีผลกระทบกับการ
ตัดสินใจซื้อบัตรเขาชมภาพยนตรของลูกคาไดโดยตรง จึงตองมีการพิจารณาอยางระมัดระวัง
และผูประกอบการโรงภาพยนตรควรใหความสําคัญกับสถานที่ในการจัดจําหนายตั๋วเขาชม
ภาพยนตร แ ละจุ ด จํ าหน ายอาหารและเครื่องดื่มเป น อยา งมาก ตลอดจนกระบวนการการ
ใหบริก ารที่ ส ะดวกสบายและครบถว นทั้งระบบ และสิ่งที่สําคั ญ และมีร ะดั บนัยสําคัญ อี ก
ประเด็นหนึ่งที่ผูประกอบการโรงภาพยนตรควรใหความสําคัญ ก็คือ การสงเสริมการขายที่ดี
และจูงใจลูกคาใหเขามารับบริการ
สมมติ ฐ านที่ 3ป จ จั ย อื่ น ๆ ประกอบด ว ย ค า นิ ยม และความภั ก ดี ต อ ตราสิ น ค า มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญดังนั้นผูประกอบการโรงภาพยนตรควรที่จะใหความสําคัญในเรื่องของคานิยมของ
การมารับชมภาพยนตรในโรงภาพยนตร โดยอาจมีการสรางกระแสของการรับชมภาพยนตรใน
โรงภาพยนตรนั้นมีความสะดวก และมีคุณภาพกวาการรับชมภาพยนตรจากอินเตอรเน็ต หรือ
รับชมที่บาน และการสรางความภักดีตอตราสินคานั้นก็เปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูประกอบการ
คือ อาจมีการสรางโครงการสมาชิก เพื่อเสริมสรางความภักดีตอการรับชมภาพยนตรในโรง
ภาพยนตรมากขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตทมินิออฟฟศ
Factors Influencing Employees Resignation Intention in Prime State Mini
Office
พนัสบดี จิตกวินทิพย1 วาที่รอยตรี ดร.ภูริพัฒน ชาญกิจ2
บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1)ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพล
ตอการตั ดสิน ใจลาออกของพนั กงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
(2)ศึ ก ษาป จ จั ย ภายในองค ก รที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจลาออกของพนั ก งาน
บริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
วิธีการดําเนินการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
คือ พนักงานบริษัทเอกชน ที่ทํางานอยูภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ จํานวน 385 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม มีความเชื่อถือเทากับ 0.908 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป
ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีสถานภาพโสด และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
อยูที่ระดับ 15,001 – 20,000 บาท ซึ่ง (1)ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส และรายได
ตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมส
เตท มินิออฟฟศ สวนปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และระดับการศึกษา ไมมีผลตอการตัดสินใจ
ลาออกของพนั กงาน (2)ปจ จัยภายในองคก รดานผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ และ
หัวหนางาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการ
ไพรมสเตท มินิออฟฟศ สวนปจจัยภายในองคกรดานการฝกอบรม และดานเพื่อนรวมงาน ไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน ความคิดเห็นในการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานอยูในระดับปานกลาง และในขณะนี้พนักงานยังไมตองการที่จะลาออกไปทํางานที่อื่น
__________________________
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารยมหาวิทยาลัยรังสิต
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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
ภายใตสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปจจุบนั
สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือ
ทรัพยากรมนุษย ถึงแมวาเทคโนโลยีจะเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วและมีการพัฒนาเทคโนโลยีมา
ใชในองคกรแตก็ไมสามารถที่จะนํามาทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางสิ้นเชิง เพราะมนุษยทุก
คนมีความสามารถในการคิด การวิเคราะห และสามารถผลักดันธุรกิจใหสามารถดําเนินไปได
ทั้งดานบวกและดานลบ ทุกองคกรจึงหันมาใหความสําคัญตอทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนตนทุน
ทางปญญาเพิ่มมากขึน้
แตถึงแมจะมีการบริหารทรัพยากรมนุษยไดดีเพียงไร แตสิ่งที่ทุกองคกรตองเผชิญและ
หลีกเลี่ยงไดยากคือ การลาออกของพนักงานที่ทํางานอยูในองคกร ซึ่งการลาออกนี้สงผล
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กระทบตอองคกรเปนอยางมาก ทําใหองคกรสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มคี ุณภาพ สูญเสียเวลา
และคาใชจายในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรใหมเขามาทํางาน การฝกอบรมเพื่อพัฒนาให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบเทากับพนักงานเดิม
และหากพนักงานลาออก
พรอมๆกัน อาจทําใหธุรกิจเกิดความชะงัก ขาดความตอเนือ่ ง ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานในภาพรวมและภาพลักษณขององคกร
ดังนั้นองคกรจะตองทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน พรอม
ทั้งมีวิธีการที่จะดูแลตอบสนองความตองการของพนักงาน และวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับ
ปญหาในอนาคต
หากองคกรสามารถหาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานได ก็
สามารถที่จะลดความสูญเสีย ผลกระทบ และคาใชจาย องคกรก็จะสามารถอยูรอดไดในโลก
ธุรกิจที่มีการแขงขันสูง เพราะตัวชีว้ ัดความสําเร็จขององคกรนั้นขึน้ อยูกับบุคลากรในองคกร
ดวยเชนกัน
จากสถานการณการลาออก
พิจารณาจากสถิติผูประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีวางงานเดือนพฤษภาคม 2557 มีจํานวน 52,111 คน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2556 พบวาเพิ่มขึ้น จํานวน 5,204 คน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.09 โดยผูถูกเลิก
จางเพิ่มขึ้น จํานวน 65 คน หรือเพิ่มขึน้ รอยละ 1.30 และผูที่ลาออกเองเพิ่มขึ้น จํานวน 5,139 คน
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.27 (www.m-society.go.th)
ตารางผูประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
จําแนกตามสาเหตุการลาออกจากงาน เดือนมกราคม – พฤษภาคม ป 2556-2557
ป

2556

2557

สาเหตุ

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

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

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
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แผนภูมิผูประกันตนทีข่ ึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
จําแนกตามสาเหตุการลาออกจากงาน เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557
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จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นไดวาสวนใหญคนสวนใหญจะลาออกจากงานเองมากกวา
การถูกจางออก และการลาออกจากงานมีแนวโนมเพิ่มขึน้ ทุกเดือนอยางตอเนื่อง จึงทําใหผวู ิจัย
มีความสนใจในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน โดยผูวิจยั ได
เลือกบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ซึ่งโครงการไพรมสเตทมินิออฟฟศ
เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา ซึ่งโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ เปนโครงการที่รว มลงทุน
ระหวาง บริษัท ภัทรยูโรมิลล จํากัด กับบริษัท แกรนดไทเซของญี่ปุน อัตราสวน 50:50 เปน
โครงการมินิออฟฟศ ประกอบดวยอาคารสํานักงานสูง 7 ชั้น เนื้อที่ใชสอยประมาณ 1,008 ตรม.
จํานวน 48 อาคาร ตั้งอยูบนถนนศรีนครินทร แขวง หนองบอน เขต ประเวศ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีมูลคาโครงการทั้งสิ้น 700 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันโครงการไพรมสเตท มินิ
ออฟฟศ มีจํานวนบริษัทที่เปดประกอบกิจการ ทัง้ หมด 36 อาคาร 36 บริษัท ซึ่งประกอบกิจการ
ในหลายธุรกิจแตกตางกันออกไป ประกอบกับผูวจิ ัยไดทาํ งานอยูหนึ่งในบริษัทเอกชนที่อยูใน
โครงการนี้ ภายในบริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานในบริษัทคอนขางสูง จึงสงผลใหผูวจิ ัย
มีความสนใจและตองการทราบถึงปจจัยที่จะมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาอาจจะชวยใหองคกรสามารถเขาใจถึงปจจัย อันอาจจะสงผลตอความ
ตั้งใจทีจ่ ะลาออกของพนักงาน ถึงจะไมสามารถชวยหยุดการลาออกของพนักงานได แตอาจจะ
ทําใหใหผูประกอบการเขาใจในปจจัยที่มีผลทําใหพนักงานตัดสินใจลาออกจากงาน เปนการ
ชวยลดความเสียหายขององคกรที่เกิดจากการลาออกของพนักงาน สามารถเพิ่มรายไดจากการ
พัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหพัฒนาตอไปได
304

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
รายไดตอเดือน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน
โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
2. เพื่อศึกษาปจจัยภายในองคกร ไดแก ผลตอบแทน การฝกอบรม ความกาวหนาใน
อาชีพ เพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน ที่มคี วามสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรศาสตร กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา จะใชกลุมประชากรที่เปน
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัทเอกชนภายมในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ จํานวน 385
คน
ขอบเขตดานเนื้อหา มุงเนนศึกษาทั้งปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายในองคกร ที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
ขอบเขตดานสถานที่ บริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวยเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, และ
รายไดตอเดือน มีอิทธิพลกับการตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงานบริษัทเอกชน
ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
2. ปจจัยภายในองคกรที่ประกอบดวยผลตอบแทน, การฝกอบรม, ความกาวหนาในอาชีพ
, เพื่อนรวมงาน, และหัวหนางาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกจากงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ประโยชนเชิงวิชาการ
1. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจยั ไปใชประโยชนหรือเปนแนวทางดานการสอน การ
บรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย
2. สามารถนําขอมูลและผลที่ไดจากการวิจัย นําไปใชเพื่อตอยอดงานวิจัยอื่นๆ
ประโยชนเชิงธุรกิจ
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1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงาน เพื่อ
นําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย
2. ใชเปนขอมูลเสนอแนะในการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน และ
ดําเนินการสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหไดเปรียบในเชิงการแขงขันและการสงเสริมในการดําเนินงานของธุรกิจให
เจริญกาวหนาตอไป
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน
ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ผูวจิ ัยไดศกึ ษาหลักการ ทฤษฎี และแนวความคิดจาก
เอกสาร ตลอดจนงานวิจัยที่เกีย่ วของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
เซย เลสและสเตราส (Sayles & Strauss, 1977) ใหค วามหมายไววา การลาออก
หมายถึง การที่ องค การสิ้ นสุ ด การว าจางพนัก งาน และในมีการจางพนัก งานคนใหมเ ขามา
ทํางานแทน ซึ่ง อาจเปนพนักงานใหมที่ไมเคยทํางานกับองคการนี้หรืออาจเปนพนักงานที่เคย
ทํางานกับองคการนี้มากอนและกลับเขามาทํางานกับองคการอีกครั้งหนึ่งก็ได
พอรตเตอร ลอวเลอร ทรี และแฮคแมน (Porter Lawler III and Hackman, 1965) ได
แบงประเภทของการลาออกเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทที่หนึ่ง การลาออกที่เกิดจากความ
ประสงคของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจไมทํางานในองคการเดิม ซึ่งเปนความ
ตองการของบุคคลนั้นๆ โดยที่ไมไดถูกบังคับจากใคร ประเภทที่สอง การลาออกที่ไมไดเกิด
จากความประสงคของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจไมทํางานในองคการเดิม อัน
เนื่องมาจากแรงกดดันเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของบุคคลนัน้ ๆเอง เชน ยายตามครอบครัว หรือ
คลอดบุตร เปนตน ประเภทที่สาม การลาออกที่ไมไดเกิดจากความประสงคขององคการ
หมายถึง การที่องคการไดรับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความจําเปนจะตองลดจํานวน
พนักงานลง อาจเนื่องมาจากจํานวนพนักงานในองคการมีเกินความตองการ และประการ
สุดทาย คือ การลาออกที่เกิดจากความประสงคขององคการ หมายถึง การที่องคการตัดสินใจให
บุคคลสิ้นสภาพการเปนสมาชิกขององคการ เปนผลทําใหตองออกจากองคกรไป เนื่องจากไมมี
ความสามารถและไมมีประสิทธิภาพของบุคคลเอง
มอบเลห (Mobley, 1982) ไดอธิบายถึงผลกระทบทั้งผลดีและผลเสียจากการเปลี่ยน
งานหรือการลาออกจากองคกรในดานตางๆดังนี้ ผลกระทบเชิงบวกตอองคกร คือ องคกรอาจ
ไดพนักงานใหมทดี่ ีกวา หรือมีประสิทธิภาพมากกวาเขามาแทนที่ กอใหเกิดความรู แนวคิด
และการนําเทคโนโลยีใหมมาใหกับองคการ ผลกระทบเชิงลบตอองคการ ไดแก เพิ่มคาใชจาย
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ในการสรรหาพนักงาน ผลผลิตและประสิทธิภาพที่ลดลงระหวางการฝกพนักงานใหม เพื่อ
ทดแทนพนักงานที่ลาออกไป มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการ ระบบขาดความ
ตอเนื่อง รวมทั้งปริมาณงานที่มากขึน้ และผลงานที่ไดอาจมีประสิทธิภาพที่ดอยลง ทําใหขวัญ
กําลังใจของคนที่ยังอยูใ นองคการลดนอยลง เกิดภาพพจนที่ไมดีตอองคการ เพราะองคการที่มี
การลาออกของพนักงานในอัตราสูง จะทําใหภาพลักษณขององคการในสายตาสาธารณชนเสีย
ไป องคการเสียโอกาสที่ดีหรือตองระงับโครงการที่สําคัญ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ สวนผลกระทบเชิงบวกของตัวบุคคล ไดแก บุคคลที่ลาออกอาจจะไดรับการจูง
ใจที่ดกี วาองคการใหม ในรูปของรายได ผลประโยชนตอบแทนที่มากขึน้ มีความกาวหนาใน
งานที่สูงขึ้น อาจเกิดผลดีตอบุคคลทีค่ งอยูองคการที่มคี นลาออก เปนการเปดโอกาสใหคนที่คง
อยูมีความกาวหนาในหนาทีก่ ารงานที่สูงขึ้น
มีโอกาสในการเคลื่อนยายตําแหนงภายใน
ผลกระทบเชิงลบของตัวบุคคล ไดแก พนักงานอาจจะตองใชเวลาในการปรับตัวใหเขากับ
สถานที่ทํางานใหม เสียเวลาในการทีจ่ ะตองเรียนรูงานใหม ทําใหสูญเสียประโยชนบางอยางที่
ไดรับจากหนวยงาน เชน ความอาวุโสในการทํางาน ตองไปเริ่มนับอายุงานใหมในองคการใหม
และผลประโยชนอื่นๆที่เกี่ยวของ บางครั้งการเปลี่ยนงานอาจทําใหเกิดความเครียดหรือความ
ผิดหวังหากพบวางานใหมไมไดเปนดังทีค่ ิดไว และสุดทาย คือ ผลกระทบเชิงบวกตอสังคม
การเคลื่อนยายแรงงานไปสูองคการใหมเปนความจําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากการยายไปองคการใหมที่ใหผลตอบแทนที่สูงก็จะสงผลตอรายไดเฉลี่ยของประชากร
ผลกระทบเชิงลบตอสังคม การที่มีพนักงานลาออกจากงานไป จะมีผลทําใหคาใชจายในการ
ผลิตสูงขึ้น ซึ่งมีผลทําใหราคาสินคาและบริการสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหเกิดเปนปญหาตอ
ผูบริโภค และอาจจะสงผลถึงระบบเศรษฐกิจอีกดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ถนัดชัย ปนธุ (2553) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบัญชีระดับ
ปฏิบัติการของบริษัทมหาชนในภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอแนวโนมการ
ลาออกของพนักงานบัญชี ไดแก อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ตําแหนง และประเภทหนี้สิน
สวนปจจัยสวนบุคคลที่ไมสงผลตอการลาออกของพนักงาน คือ เพศ และสถานภาพสมรส
นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหปจจัยเพิ่มเติมอีก 7 ปจจัย โดยสรุปไดวา ปจจัยของลักษณะงานที่
ปฏิบัติ เชน ความรูสึกไมพึงพอใจในการงานที่ซ้ําซากจําเจ การที่ไมไดใชความรูความสามารถ
ในการทํางานอยางเต็มที่ ปจจัยดานความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป เชน การทํางาน
ตรงความรูความสามารถและทาทาย ปจจัยดานคาตอบแทน เชน เงินเดือนที่ไดรับคุมคากับงาน
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ที่รับผิดชอบ ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนนี้ มีผลตอการตัดสินใจลาออกและมีแนวโนมจะแสวงหา
งานใหมมากที่สุด สวนปจจัยที่ไมสงผลตอการลาออกของพนักงาน คือ ปจจัยดานความมั่นคง
ในสายงานและความกาวหนา ปจจัยดานความอยูรอดของกิจการ ปจจัยดานเพื่อนรวมงาน และ
ปจจัยดานผูบังคับบัญชาในสายงาน
อาทิตยา ลาภผลพูนทวี (2553) ศึกษาผลกระทบของประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่มีตอความผูกพันในองคกรและเจตนาในการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการ
มีประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการคัดเลือกพนักงานขององคกร มีความผูกพัน
ในองคกร ภูมใิ จที่ไดทํางานเปนสวนหนึ่งขององคกร มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในเปาหมาย
การดําเนินงานขององคกรอยูใ นระดับมาก ทําใหมีความตัง้ ใจและพรอมที่จะใชความพยายามที่
มีอยูเพื่อองคกรดวยความเต็มใจ สงผลทําใหเจตนาในการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคามโดยรวมอยูในระดับที่นอยมาก
ณัฏฐพร พึ่งบานเกาะ (2554) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศกึ ษา : สํานักงานเขตพื้นที่พระประโทน
เปนการศึกษาโดยใชทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การใชการสนทนากลุม พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจลาออก โดย
พนักงานเพศหญิง อายุ 26-30 ป มีอายุงานนอย จะมีอัตราการลาออกที่มาก เพราะพนักงานจะมี
ประสบการณทํางานกับธนาคารแลว จึงสามารถใชประสบการณนี้ไปเปนโอกาสในการหางาน
ใหมที่ตรงกับเปาหมายในชีวิตของตนเองได และจากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ พบวาสาเหตุที่ทําใหพนักงานตัดสินใจลาออกมากที่สุด คือ คาตอบแทนและสวัสดิการ
ที่ไมเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ
แตสําหรับวิจัยเชิงคุณภาพมีปจจัยที่สงผลตอการ
ลาออกของพนักงานอีกอยาง คือ ความเครียดที่ทําใหเกิดความกดดันจากการขายประกันชีวิต
วิธีดําเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการสํารวจขอเท็จจริงตางๆของกลุมตัวอยาง เพื่อนํามาวิเคราะหดว ยกระบวนการทางสถิติที่
เหมาะสม โดยแบบสอบถามมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการ และสอดคลองกับ
สมมติฐานใหมากที่สุด โดยใชแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด โดยแบบสอบถามจะแบงเปน 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที1่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถาม
ถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายไดตอเดือน ซึ่งเปนลักษณะคําถามแบบ
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ใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ ผูตอบแบบสอบถามจะตองเลือกคําตอบเพียงขอเดียวที่ตรงกับ
คุณลักษณะของตนเองเทานั้น
ตอนที2่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยภายในองคกรของพนักงานที่มคี วามสัมพันธกับ
การตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ มี
จํานวน 15 ขอ ซึ่งแบงออกเปนปจจัยดานผลตอบแทน การฝกอบรม ความกาวหนาในอาชีพ
เพื่อนรวมงาน 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
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามและนําเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญโดยพิจารณาเปนรายขอหรือเรียกวา
การหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง
(Index of item – Objective Congruence : IOC) ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของขอคําถาม เพื่อใหไดขอความตรงตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งไดคาความเที่ยงตรงมากกวา 0.5 และเมื่อผูวิจัยไดปรับปรุง
แกไขแบบสอบถามแลวจึงทําการแจกแบบสอบถามกับกลุม ตัวอยางจํานวน 40 ชุด จากนัน้ จึง
นํามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาความ
เชื่อมั่น ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) ได
คาความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.908 แสดงวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นและสามารถนําไปใชเปน
เครื่องมือวิจัยสําหรับเก็บขอมูลได
การประมวลผลขอมูล
ผูวิจัยทําการประมวลผลขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ หาคารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ F-Test T-test และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา
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 คิดเปนรอยละ 63.9 สถานภาพเปนโสด จํานวน 186 คน รอยละ 48.3
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และมีรายไดตอเดือนสวนใหญอยูที่ระดับ 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 129 คน คิด
เปนรอยละ 33.5
2. ขอมูลปจจัยภายในองคกรพบวา โดยภาพรวมอยูใ นระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยูในระดับมาก รองลงมา
คือ ดานหัวหนางาน
3. ขอมูลการตัดสินใจลาออกพบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมการ
ตัดสินใจลาออกอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาในขณะนีก้ ลุม
ตัวอยางไมตองการทีจ่ ะลาออกไปทํางานที่อื่น จะยังทํางานอยูกับองคกรเดิมแมวาจะ
ไดรับขอเสนอในการทํางานที่ดีกวา
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน
โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ซึ่งใชวิธี Independent-Sample T Test ทอสอบปจจัย
สวนบุคคลดานเพศ สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
และรายไดตอเดือน ไดทําการทดสอบโดยใชวิธี One-Way ANOVA หรือ F-Test
พบว า อายุ สถานภาพสมรส และรายได ต อเดื อนของพนั ก งานมี อิ ท ธิพ ลตอ การ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ
ยกเวน เพศ และระดับการศึกษาที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนักงาน
ปจจัยสวนบุคคล

สถิติ

Siq

ผลลัพธ

เพศ

t-Test

0.178

ปฏิเสธสมมติฐาน

อายุ

F-Test

0.000*

ยอมรับสมมติฐาน

ระดับการศึกษา

F-Test

0.364

ปฏิเสธสมมติฐาน

สถานภาพสมรส

F-Test

0.000*

ยอมรับสมมติฐาน

รายไดตอเดือน

F-Test

0.000*

ยอมรับสมมติฐาน
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2. ปจจัยภายในองคกรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน
ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ พบวา ผลตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ
และหัวหนางานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน สวนการ
ฝกอบรม และเพื่อนรวมงานไมมคี วามสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ตารางการวิ เคราะห สหสั มพัน ธ ร ะหวา งปจ จัยภายในองคก รกับการตั ด สิน ใจลาออกของ
พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ที่ใชในการวิเคราะหสมการ
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

0.92079

0.90390

0.76228

0.64806

0.71185

0.78260

SD.

**ระดับนัยสําคัญที่ระดับ .01
จากตารางเปนการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก ปจจัยภายในองคกร
ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออก กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจลาออกของพนักงาน
พบวา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรจํานวน 15 คู โดยมีขนาดความสัมพันธระหวาง
0.177 ถึง 0.578 ซึ่งมีทิศทางความสัมพันธที่เปนบวกทั้ง 15 คู และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ทั้งหมดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่มคี วามสัมพันธกันสูงสุด 3 อันดับแรก
ไดแก ปจจัยภายในองคกรดานผลตอบแทน (q21avg) กับ ปจจัยภายในองคกรดานความกาวหนา
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ในอาชีพ (r = .578) รองลงมา คือ ปจจัยภายในองคกรดานการฝกอบรม (q22avg) กับ ปจจัยภายใน
องคกรดานความกาวหนาในอาชีพ (r = .544) และอันดับที่สาม ไดแก ปจจัยภายในองคกรดานเพื่อน
รวมงาน (q24avg) กับ ปจจัยภายในองคกรดานหัวหนางาน (q25avg) (r = .521) ตามลําดับ
จากนั้นนําคะแนนความสัมพันธที่ไดไปวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis : MRA) ซึ่งเปนการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามดวย
วิธีการเพิ่มขึ้นที่ละขั้น เพื่อสรางแบบจําลองในการทํานายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ดวยการนําเขาตัวแปรตนทั้ง 5 ตัวแปร
ดวยวิธีเพิ่มตัวแปรที่ละขั้น โดยผลการวิเคราะหไดคาสถิติ ดังนี้
ตารางผลการวิ เคราะห ปจ จั ยภายในองคก รที่มีค วามสัมพั น ธตอ การตัด สิ น ใจลาออกของ
พนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ โดยใชวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยแบบพหุคูณ
ปจจัยภายในองคกร
(ตัวทํานาย)

b

S.E.

Constant (คาคงที)่

.685

.175

ดานผลตอบแทน

.253

.044

.241

.210

β

R2 change

t

.siq

3.915

.000

.298

5.804

.000

.249

.053

.219

4.556

.000

.069

.056

.204

3.748

.000

.024

(q21avg)
ดานหัวหนางาน
(25avg)
ดานความกาวหนาในอาชีพ
(q23avg)
R = .585 R2 = .342 R2 Adjust = .337 F Change = 14.047
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางผลการวิเคราะหก ารถดถอยพหุคูณ แบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ตัวแปรตน ที่
สามารถอธิบายการแปรผันของปจจัยที่มีความสัมพันธตอการตัด สินใจลาออกของพนักงาน
บริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีจํานวน 3 ตัวแปร คือ ปจจัยภายในองคกรดานผลตอบแทน ปจจัยภายในองคกรดานหัวหนา
งาน และปจ จัยภายในองค กรด านความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งตัวแปรตนทั้ง 3 ตัว นี้สามารถ
อธิบายการแปรผันของการตัดสินใจลาออกไดรอยละ 34.2 (R2 = .342) โดยปจจัยภายในองคกร
ดานผลตอบแทน (β = .298) อธิบายการแปรผันของการตัดสินใจลาออกของพนักงาน คือ รอย
ละ 24.9 และเมื่อนําปจจัยภายในองคกรดานหัวหนางาน (β = .219) ปจจัยภายในองคกรดาน
ความกาวหนาในอาชีพ (β = .204) รวมพิจารณาในสมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละ
ขั้น พบวาสามารถอธิบายการแปรผันของการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายใน
โครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ สวนตัวแปร
ตนอื่นๆ คือ ปจจัยภายในองคกรดานการฝกอบรม และ ปจจัยภายในองคกรดานเพื่อนรวมงาน
ไมสามารถเพิ่มอยูในการอธิบายการแปรผันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถ
เขียนอยูในรูปสมการเชิงเสน คือ Y = 0.685 + 0.253 (q21avg1) + 0.241 (q25avg2) + 0.210
(q23avg3)
การอภิปรายผล
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง“ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจลาออกของพนั ก งาน
บริษัทเอกชน ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ” สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
1. ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลด านอายุ สถานภาพสมรสและรายไดตอเดือน มีอิท ธิพลต อการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ สอดคลอง
กับณัฏฐพร พึ่งบานเกาะ (2554) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สํานักงานเขตพื้นที่พระประโทน พบวา อายุ
สงผลตอการลาออกของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ลาออกสวนมากจะอายุ 26-30 ป เพราะสามารถ
ใชประสบการณในการแสวงหางานใหมที่ตรงกับเปาหมายในชีวิต และพนักงานชวงอายุ 36-40
มีอัตราการลาออกที่นอยมาก สอดคลองกับงานวิจัยของนัยนปพร วงศมโนธรรม (2555) ได
ศึกษาการตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
จํากัด (มหาชน) ในสายพาณิชยธนกิจ พบวา ขอมูลสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส มีผลตอ
การตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคาร โดยสถานภาพการสมรสจะมีการตัดสินใจลาออก
จากงานอยูในระดับที่สูงกวาพนักงานที่อยูในสถานภาพโสด และสถานภาพหยาราง หมาย หรือ
แยกกั น อยู และสอดคล อ งกั บ อาทิ ต ยา ลาภผลพู น ทวี (2553) ได ศึ ก ษาผลกระทบของ
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ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีตอความผูกพันในองคกรและเจตนาในการลาออก
ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีรายไดตอ
เดือนที่แตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนาในการลาออก การตั้งใจลาออกที่แตกตาง
กัน เนื่องจากพนักงานที่ทํางานมานานยอมตองไดคาตอบแทนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดความ
ผูกพันกับองคกรมากกวาพนักงานที่เพิ่งเขามาปฏิบัติงานและไดรายไดนอย สว นปจจัยสว น
บุค คลด านเพศ และระดั บการศึ ก ษา ไมมีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจลาออกของพนัก งานซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอํานวย เมฆชมพู (2552) ศึกษาการวิเคราะหปจ จัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทไอที : กรณีศึกษา บริษัท ฟูจิตสึ บีสซีเนส (ประเทศไทย)
จํากัด พบวา ปจจัยทางดานบุคคลของพนักงานไมไดมีผลตอความตั้งใจลาออก เนื่องมาจากการ
ไดรับการมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน และความกดดันในการปฏิบัติงานมีความเทาเทียม
กัน ในทั้งเพศชายและหญิง ทุกระดับการศึกษา และทุกสภาพการจางงาน จึงทําใหความตั้งใจ
ในการลาออกของพนักงานไมแตกตางกันในทุกๆบุคคล
2. ป จ จั ย ภายในองค ก รดา นผลตอบแทน ความก าวหน าในอาชีพ และหั ว หนา งานมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชนภายในโครงการไพรม สเตท
มินิออฟฟศ สอดคลองกับงานวิจัยของณัฏฐพร พึ่งบานเกาะ (2554) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจลาออกของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา : สํานักงาน
เขตพื้น ที่พระประโทน พบวา สาเหตุที่ทําใหพนัก งานตัด สินใจลาออกจากงานมากที่สุด คือ
คาตอบแทนและสวัสดิการไมเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ สอดคลองกับธัญญารัตน
สันไม (2554) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน : ศึกษาพนักงานตอนรับภาคพื้น
ประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา สาเหตุสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกจากงานของ
พนัก งาน คือ ด านโอกาสความกา วหนา ในหนาที่ ก ารงาน เพราะลัก ษณะการทํ างานของ
พนักงานตอนรับภาคพื้น จะมีวิธีการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งถามีการพัฒนาสายความกาวหนา
ในงานหรือการพัฒนาเสนทางอาชีพ เพื่อใหพนักงานไดมีโอกาสกาวหนาตามศักยภาพของแต
ละคน ก็จะทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีขวัญกําลังใจในการทํางาน จะ
สามารถชวยลดอัตราการลาออกได และสอดคลองกับบุญรวม ไทยประเสริฐ (2553) ไดศึกษา
สาเหตุและผลกระทบจากการลาออกของพนัก งานบริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) นิค ม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุอันดับตนๆการลาออกของ
พนักงานที่เกิดจากองคกร คือ ความสัมพันธกับหัวหนางาน เนื่องจากพนักงานมีความคิดเห็นวา
หัวหนางานขาดทักษะ ประสบการณและจิตวิทยาในการบริหารจัดการ จึงเปนแรงผลักดันทํา
ใหพนักงานหลายคนตัดสินใจลาออกจากงาน เพราะความไมพอใจในหัวหนางาน สวนปจจัย
ภายในองค กรดานการฝ กอบรมและดานเพื่อนรวมงาน ไมมีค วามสัมพัน ธกับการตัดสินใจ
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ลาออกของพนักงาน สอดคลองกับถนัด ชัย ปนธุ (2553) ศึก ษาปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการ
ลาออกของพนั ก งานบั ญชี ร ะดั บปฏิบัติก ารของบริษัทมหาชนในภาคอุต สาหกรรมพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่ไมสงผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานมีอยู
คือ ปจ จั ยด านความมั่ น คงในงาน ปจ จัยดานความอยูรอดของกิจ การ และปจ จัยดานเพื่อน
รวมงาน แตปจจัยดานการฝกอบรมขัดแยงกับนัยนปพร วงศมโนธรรม (2555) ไดศึกษาการ
ตัด สิน ใจลาออกจากงานของพนัก งานธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด
(มหาชน) ในสายพาณิชยธนกิจ จากผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจลาออกจากธนาคาร ซึ่งองคกรควรเปดโอกาสและสงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถใหมากขึ้น โดยการจัดใหมีการฝกอบรมในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับงาน
เพื่อเปนการรักษาพนักงานไวใหคงอยูกับธนาคารตอไป
ขอเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทเอกชน
ภายในโครงการไพรมสเตท มินิออฟฟศ” ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการลาออกของ
พนักงานซึ่งผูวจิ ัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ด า นผลตอบแทน เนื่ อ งจากเป น สิ่ง จู งใจเบื้ อ งตน ใหพ นั ก งานปฏิ บัติ ง าน
องคก รควรมี ก ารพิ จ ารณาเรื่ องการจายผลตอบแทนที่เหมาะสมแก พนัก งาน ควรกํ าหนด
โครงสรางเงินเดือนในแตละตําแหนงงานใหเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยอาจมีการสํารวจ
ผลตอบแทนเพื่ อเปรี ยบเทียบอั ตราการจายผลตอบแทนของตลาดแรงงานและองคกรอื่น ๆ
ประกอบการพิ จารณาปรั บเพิ่มผลตอบแทนใหพนัก งานอยางเหมาะสม รวมถึงการจัดใหมี
สวัสดิการตางๆ เชน สวัสดิการคารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหมีความเพียงพอ
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งควรมีการวางแผน กําหนดเปนนโยบายของ
องคกร เพื่อใหไดดําเนินการสูเปาหมายขององคกรตอไป
2. ดานความกาวหนาในอาชีพ องคกรควรมีการเลื่อนตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ
แกพนักงานในเวลาอันเหมาะสม โดยจะตองพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ
และใหการประเมินอยางยุติธรรมและเทาเทียมกัน
3. ดานหัวหนางาน องคกรควรมีการสรางความสัมพันธอันดีร ะหวาง หัวหนา
งาน และผูใตบังคับบัญชา ดวยการวางแผนเปนนโยบายใหมีการจัดกิจกรรมตางๆภายในองคกร
หรื อ การจั ด สั ม มนา เพื่ อ กระชั บ ความสั ม พั น ธ สร า งมิ ต รภาพระหว า งหั ว หน า งานและ
ผูใตบังคับบัญชา กอใหเกิดการชวยเหลือและใหคําปรึกษาเมื่อประสบปญหาในการทํางาน
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องค ก รสามารถนํ า ข อเสนอแนะนี้ ไปเปน ขอ มู ลประกอบการพิ จ ารณาวางแผน
กําหนดนโยบาย ปรั บปรุ งการบริ หารทรัพยากรมนุษ ยข ององคก ร เพื่อสงเสริมใหองคก ร
สามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่นและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหพัฒนาตอไป
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.
วิจัยนี้ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน ซึ่ง
ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรจะศึกษาถึงแรงจูงใจ หรือแรงกระตุน ที่ทําใหพนักงานจะยังคงอยู
กับองคกร เพื่อเปนแนวทางในการปองกันการลาออกของพนักงานตอไป
2.
ควรมีการศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอยางในโครงการหรือพื้นทีอ่ ื่นๆ เพื่อทราบถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออก วามีความแตกตางกันในแตละพื้นที่อยางไร ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลที่ไดมาเปนประโยชนดานการบรรยาย การอบรมในการบริหารทรัพยากรมนุษยในพืน้ ที่
ตางๆที่แตกตางกันได
3.
ควรนําวิจัยนี้ไปศึกษาตอยอด เพิ่มเติมการศึกษาปจจัยสวนบุคคลทางดาน
อื่นๆที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกเพิ่มเติม เชน อายุงาน ตําแหนงงาน ภาระหนี้สิน เปนตน และ
ศึกษาปจจัยภายในองคกรเพิ่มเติม เชน ปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจดวย เพื่อที่จะ
ทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
THE STUDY OF MARKETING MIXED FACTORS FOR PROPERTY
BUYERS IN BANGKOK
ธัญญารัตน พาศิร1ิ ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร2 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
------------------------------------------------------------------------

บทคัดยอ
การค นควาแบบอิสระนี้ มี วัต ถุประสงคเพื่อศึกษาปจ จัยสว นบุคคลที่สงผลตอสว น
ประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ราย จากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
นําขอมูลที่ไดมาประมวลผล สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30
ป สถานภาพโสด ระดับการศึก ษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 15,001-25,000 บาท
และจากการสอบถามการรับรูสื่อโฆษณาจากปายโฆษณา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับ รูปภาพและขอความ มี ความชั ดเจนมากที่สุด การรับรูสื่อโฆษณาจากคําแนะนําจากคน
ใกลชิด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ การเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมากที่สุด
การรับรูสื่อโฆษณาจากเว็บไซต ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการหาขอมูลไดงายมาก
ที่สุด การรับรูสื่อโฆษณาจากใบปลิว แผนผับหรือ โบวชัวร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับความสวยงามและมีเนื้อหาที่นาสนใจมากที่สุด การรับรูสื่อโฆษณาจากพนักงานขาย ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ การอํานวยความสะดวกในกระบวนการซื้อ-ขายมากที่สุด การ
รับรูสื่อโฆษณาจากการจัดแสดงและนิทรรศการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการมี
หลายโครงการใหเลือกมากที่สุด การรั บรู สื่อโฆษณาจากโทรทัศน ผูต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับการใหทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว รวมทั้งสีสัน อารมณและความรูสึกในการ
รับชมมากที่สุด
ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ า คั ญ กั บ ส ว นประ สมทางการตลาดธุ ร กิ จ
อสั งหาริ มทรั พ ย ร วมมี ค า เฉลี่ ย ในระดับ มาก โดยดา นผลิต ภัณ ฑ ผู ต อบแบบสอบถามให
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ความสําคัญกับการใชวัสดุที่มีคุณภาพมากที่สุด ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับราคาขายของโครงการมี ค วามคุม คา มากที่สุ ด ดา นทํ าเลที่ ตั้ง ผูต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมรอบๆโครงการมีความปลอดภัย นาอยูมากที่สุด และดานการ
สงเสริ มการตลาด ผู ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการการผอนเงินดาวนโ ดยไมเสีย
ดอกเบี้ยมากที่สุด
การทดสอบสมมติ ฐานปจจั ยสวนบุคคลดาน เพศ สถานภาพ การศึกษา และรายได
เฉลี่ยต อเดื อนที่แตกต างกั น ส งผลต อสว นประสมทางการตลาดธุร กิจ อสังหาริมทรัพยข อง
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันสงผล
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 เป น ต น มา มี ก ารชะลอตัว ของเศรษฐกิ จ ไทย ดว ยทั้งปจ จัย ภายในและ
ภายนอกประเทศ ดานเศรษฐกิจของไทย เผชิญกับความไมแนนอนทั้งปญหาดานการเมืองและ
ความผัน ผวนของเศรษฐกิจโลก แตแนวโนมเศรษฐกิจ ในป 2557 จะกลับมาเติบโตไดต าม
ศักยภาพโดยการลงทุนของภาครัฐ ทีจ่ ะดึงดูดใหนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ ซึ่งภาพรวม
ตลาดที่อยูอาศัยในประเทศไทยป 2557 คาดวามีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2556 คิดเปนมูลคา
640,000 ลานบาทโดยตางจังหวัดและหัวเมืองใหญมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ขณะที่ตลาดที่อยู
อาศัยในกรุงเทพและปริมณฑลในป 2557 มีขนาดตลาดประมาณ 340,000 ลานบาท จากเหตุผล
ที่ก ลาวข า งต น มาจึ ง ทํ าให ผูวิ จั ยมี ค วามสนใจที่จ ะศึก ษาปจ จัยที่สงผลตอสว นประสมทาง
การตลาดธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจากตลาด
อสังหาริมทรัพยนั้นมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีชวงเวลาที่เศรษฐกิจมีการชะลอตัว แต
ธุรกิจอสังหาริมทรั พย กลั บยั งสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทางแก ผูพัฒนา
โครงการ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย หรือเจาของอสังหาริมทรัพย ในการเลือกชองทางในการใช
สื่อโฆษณา และตั ว สื่ อ โฆษณาเองได มีก ารพัฒ นาสื่ อใหส อดคล องกับ ความตอ งการของ
ผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย

320

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และรายได ที่แตกตาง
กัน ส งผลต อส ว นประสมทางการตลาดธุร กิจ อสังหาริมทรัพยข องผูบริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
เปนการศึกษาปจ จัยที่สงผลตอสว นประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคั ญคือ ตัวแปร
อิสระ ในที่นี้ประกอบดวย ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึก ษา และรายได ตัว แปรตามคือ สวนประสมทางการตลาดธุ รกิ จอสั งหาริ มทรั พย ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ทําเลที่ตั้ง และการสงเสริ ม
การตลาด ศึก ษาเฉพาะกลุมตัว อยางที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ระยะเวลาใน
การศึกษาตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 – เดือนเมษายน พศ. 2558
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. ทราบปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลกลุมเปาหมายใหแกผูพัฒนาโครงการ
ตัวแทนอสังหาริมทรัพย เจาของอสังหาริมทรัพย
2. ทราบส ว นประสมทางการตลาดธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่ อนํ าไปใชประโยชน ในการพัฒนาธุร กิจ อสังหาริมทรัพยใ ห
สอดคลองกับความตองการนําไปสูการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
สวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- ทําเลที่ตั้ง
- การสงเสริมการตลาด

ปจจัยสวนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
รายได
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แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิ ด สื่ อ การตลาด ความหมายของการสื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ
นักวิชาการไดใหนิยามวาเปนแนวความคิดของการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่
ใหความสําคัญกับคุณคาเพิ่มที่จะไดจากแผนที่ครอบคลุมการประเมินกลยุทธการ
สื่อสาร โดยการ ผสมผสานรูปแบบการสื่อสารตางๆ เหลานี้ เพื่อกอใหเกิดความ
ชัด เจน กลมกลื น 2 เครื่องมือการสื่อสารการตลาด ไดแบ งเครื่ องมื อเปน 5
เครื่ องมื อ หลั ก คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสั ม พั น ธ (Public
Relations) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) การใชพนักงานขาย (Personal
Selling) และการตลาดทางตรง (Direct Marketing)
2. ทฤษฎีการรับรู การรับรู หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความหมาย
ของมนุษยที่ไดจากความรูสึกสัมผัสเมื่อสิ่งเรามากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 อัน
ประกอบดวย ตา หู จมูกลิ้นและกายสัมผัสโดยการจําแนกคัดเลือกวิเคราะหดวย
ระบบการทํางานของตนเองเทียบเคีย งกับประสบการณเดิ มในความทรงจําให
กลายเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายสงผลตอการแสดงพฤติกรรมและนําไปใช
ในการเรียนรูตอไป
3. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวของ
โดยตรงกับการจัดหาใหไดมาแลวซึ่งการใชสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง
กระบวนการตั ดสิ น ใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช
สินคา
4. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง เครื่องมือ
ทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อให
มีอิทธิพลโนมนาวและตอบสนองความตองการรวมถึงสรางความพึงพอใจใหกลุม
ลูกคาได การขายสิน คาในราคาที่ลูกคายอมรับ การจัด จําหนายกระจายสินคามี
ความสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหความสะดวกแกลูกคาดวยความ
พยายามจูงใจใหเกิด ความชอบในสินคา และเกิด พฤติกรรมอยางถูกตอง ดังนั้ น
ส ว นประสมทางการตลาดจึ ง เป น เครื่ อ งมื อ ที่ บ ริ ษั ท สร า งขึ้ น มาเพื่ อ ใช กั บ
กลุมเปาหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ทางการตลาดประกอบด วย ผลิต ภัณ ฑ
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งการ
ตัดสินใจในสวนประสมการตลาดนั้นจะมีอิทธิพลกับผูบริโภคคนสุดทาย
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
หนึ่งฤทัย เนาวคํา (2556) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การและปจจัยทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูที่จะพิจารณาซื้อคอนโดมิเนียม ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ในเขต ลาดพราว บางกะป บางเขน จตุจักร จํานวน 400 ราย ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาปริญญา สวนใหญ
มีอาชีพ ข า ราชการ/รั ฐวิ สาหกิ จ ส ว นใหญมี ร ายไดต อเดือ นระหว าง 30,001-40,000 บาท
สถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตองการสวนใหญเลือก 1 หองนอน สวนใหญมี
งบประมาณในการซื้ อ ระหว า ง 1,500,001-2,000,000 บาท ใช เวลามากกวา 6 เดื อนก อ น
ตัดสินใจซื้อ ลักษณะดานประชากรศาสตรดานการศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ งบประมาณ
ที่แตกต างกั น มี ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค าที่ แตกต างกัน ผูที่ ซื้อ คอนโดมิ เนี ยมในเขต
กรุงเทพมหานครมีการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในเรื่องการสงเสริมการรขาย มี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อบาน แตการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาว
และประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรงไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
วิทวัส รุงเรืองผล (2552) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการรับขาวสารทางอินเทอรเน็ตใน
การตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย โดยวิจัยแบงระดับการสื่อสารในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพยของผูบริโภคออกเปน 4 ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 ขั้นอยูระหวางการหา
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้อ โดยยังมิไดเจาะจงโครงการใด ขั้นที่ 2 ขั้นอยูระหวางการหาขอมูล
เพื่อการตัดสินใจซื้อโดยมีโครงการที่สนใจ ขั้นที่ 3 ขั้นการตัดสินใจเลือกโครงการแลว ขั้นที่ 4
ขั้นการแสวงหาขอมูลหลังการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาพบวาสื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อ ที่ไดรับ
ความนิยมจากผูบริโภคดวยความถี่ใ นการเขาถึงขอมูลผานสื่อดังกลาวสูงกวาสื่ออื่นๆในทุก
ขั้นตอนกระบวนการรับขาวสาร โดยการวิจับพบวามีผูบริโภคถึง 3 ใน 4 ที่ใชอินเตอรเน็ตเปน
สื่อในการคนหาขอมูลในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคสวนใหญจะทําการคนหาขอมูล
ผา นเว็ บไซต( Portal Website) โดยเว็ บ ไซตไ ด รับ ความนิ ย มในการสืบ คน มากที่ สุก คื อ
www.google.com โดยผูบริโภคนิยมสืบคนโดยพิมพคําวา “บาน” “คอนโด” ตามดวยทําเลที่
สนใจ
วรเดช พรเบญจภักดิ์กุล (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัด สินใจซื้อ
ทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัย ของบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 200 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
สถานภาพโสด อายุ 30-49 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได
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ของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 60,001 บาทขึ้นไป มีความตองการซื้อบานเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ 20-50
ตารางวา ราคาระหว า ง 1-2 ล า นบาท ซื้ อ เพื่ อ การเดิ น ทางที่ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ผู ต อบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยในการซื้ออสังหาริมทรัพยดนราคามากที่สุด รองลงมาคือ
ดานการสงเสริมการตลาด และผลิตภัณฑ ตามลําดับ
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคน ควาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 5,686,252 คน (ที่มา : สํานักทะเบียนกลาง 31 ธันวาคม 2556)
กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยางมีขั้นตอนดังนี้
1. การคํานวณหาตัวอยาง (Sample size) โดยใชสูตรตอไปนี้ (Taro Yamane.
1967: 886 – 887)
n

0.05)

เมื่อ n =
N=
e=

N
1 + Ne 2

=

ขนาดตัวอยาง
จํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ความผิดพลาดที่ยอมรับได (ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมีคาเทากับ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร คือ จํานวน 5,686,252 คน
การคํานวณ
n
=
ขนาดตัวอยาง
N
=
5,686,252
e
=
0.05
เปนจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา (N)
แทนคา

การเก็บรวบรวมขอมูล

n

5,686,252

=

1+5,686,252(0.05)2

=

397.86 ~ 400 คน

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
สํารวจ (Exploratory Research) โดยมุงศึกษา โดยมีแหลงขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจาก
ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของที่ผูอื่นไดเคยวิจัยมาแลว เอกสารตําราทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ
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2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดย
ผูวิจัยซึ่งใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่สมบูรณแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้งหมด
มาดําเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูล
ดวยคอมพิวเตอร
3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอรเพื่อทําการ
ประมวลผลขอมูล เพื่อวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ข อ มู ล จากแบบสอบถามจะถู ก ประมวลด ว ยสถิ ติ เ บื้ อ งต น และใช โ ปรแกรม
ประมวลผลในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหดวย
คาความถี่ (Frequency) แสดงเปนคารอยละ (Percentage)
สวนที่ 2 การรับรูสื่อโฆษณา ประกอบดวย ปายโฆษณา, คําแนะนําจากคนใกลชิด,
เว็บไซต, ใบปลิว แผ น ผับหรื อโบวชัว ร, พนัก งานขาย, การจัด แสดงและนิ ทรรศการ และ
โทรทัศนวิเคราะหดวย คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผลิ ตภัณ ฑ, ราคา, ทํ าเลที่ตั้ ง และการสงเสริ มการตลาด
วิเคราะหดวย คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นแนะนําเพิ่มเติมจากที่ผูวิจัยกําหนดไว
1) การคํานวณคารอยละ (Percentage) จากสูตร
F

P = x 100
เมื่อ

N

P

แทน คารอยละ

F

แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ
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แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด

2) การคํานวณคาเฉลี่ยคะแนน จากสูตร

เมื่อ

∑X

X

=

X

แทน

ΣX

แทน

ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม

N

แทน

จํานวนของคะแนนในกลุม

N

คาเฉลี่ย

3) การคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากสูตร

(

)

N
2
∑ Xi − X
i =1

S.D. =

N

เมื่อ

S.D. คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
Xi
คือคาของขอมูลแตละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแตละตัว
X
คือคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
N

คือจํานวนขอมูลทั้งหมดของกลุมตัวอยาง

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยดานขอมูลสว นตัว ของผูบริโ ภค ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึก ษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน การทดสอบสมมติฐาน ดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน โดยการทําการทดสอบดวย
สถิติทดสอบ T – test สําหรับดานอายุ สถานภาพ การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กันสงผลตอการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครที่แตกตาง
กัน โดยการทําการทดสอบดวยสถิติทดสอบ F – test
ผลการวิจัย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ53 มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ
73 สถานภาพโสด รอยละ87.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ66.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่
15,001-25,000 บาท รอยละ38.2
การสอบถามการรับรูสื่อโฆษณาจากปายโฆษณา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับ รูปภาพและขอความ มี ความชั ดเจนมากที่สุด การรับรูสื่อโฆษณาจากคําแนะนําจากคน
ใกลชิด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ การเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจมากที่สุด
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การรับรูสื่อโฆษณาจากเว็บไซต ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการหาขอมูลไดงายมาก
ที่สุด การรับรูสื่อโฆษณาจากใบปลิว แผนผับหรือ โบวชัวร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับความสวยงามและมีเนื้อหาที่นาสนใจมากที่สุด การรับรูสื่อโฆษณาจากพนักงานขาย ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับ การอํานวยความสะดวกในกระบวนการซื้อ-ขายมากที่สุด การ
รับรูสื่อโฆษณาจากการจัดแสดงและนิทรรศการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการมี
หลายโครงการใหเลือกมากที่สุด การรั บรู สื่อโฆษณาจากโทรทัศน ผูต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับการใหทั้งภาพ เสียง การเคลื่อนไหว รวมทั้งสีสัน อารมณและความรูสึกในการ
รับชมมากที่สุด
ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสํ าคั ญ กั บ สว นประสมทางการตลาดธุ ร กิ จ
อสั งหาริ มทรั พ ย ร วมมี ค า เฉลี่ ย ในระดับ มาก โดยดา นผลิต ภัณ ฑ ผู ต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับการใชวัสดุที่มีคุณภาพมากที่สุด ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับราคาขายของโครงการมี ค วามคุม คา มากที่สุ ด ดา นทํ าเลที่ ตั้ง ผูต อบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับสภาพแวดลอมรอบๆโครงการมีความปลอดภัย นาอยูมากที่สุด และดานการ
สงเสริ มการตลาด ผู ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการการผอนเงินดาวนโ ดยไมเสีย
ดอกเบี้ยมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ดานเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช T-Test พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอ
สวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และ
ดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอ
สวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และ
ดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
ดานสถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา สถานภาพที่แตกตาง
กันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน
ทําเลที่ตั้งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว และ สถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาด
ธุร กิจ อสั งหาริ มทรั พย ดานการส งเสริมการตลาดของผูบริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน
ดานการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา การศึกษาที่แตกตางกัน
สงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเล
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ที่ตั้ง และดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-Test พบวา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานผลิตภัณฑ
ดานราคา และดานทําเลที่ตั้ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผล
ตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพยดานการสงเสริมการตลาดของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ตัวแปรอิสระ
ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ที่
สงผลต อการตั ด สิ น ใจ
ซื้ออสังหาริมทรัพยดาน
ผลิตภัณฑของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

1

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ที่
สงผลต อการตั ด สิ น ใจ
ซื้ออสังหาริมทรัพยดาน
ราคาของผู บ ริ โ ภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ที่
ส งผลต อการตั ด สิ น ใจ
ซื้ออสังหาริมทรัพยดาน
ทําเลที่ ตั้งของผู บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
เพศ
อายุ
สถานภาพ
การศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
เพศ

ป จ จั ย ส ว น บุ ค ค ล ที่
ส งผลต อการตั ด สิ น ใจ อายุ
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สถิติ

Sig.

ผลลัพธ

T-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
T-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
T-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
T-Test

0.041
0.886
0.010
0
0
0.030
0.258
0
0
0
0
0.553
0.046
0
0.001
0.034

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

F-Test

0.261

ปฏิเสธ
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ซื้ออสังหาริมทรัพยดาน สถานภาพ
F-Test
การส ง เสริ ม การตลาด การศึกษา
F-Test
ของผู บ ริ โ ภคในเขต
รายไดเฉลี่ยตอเดือน F-Test
กรุงเทพมหานคร
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0.665

ปฏิเสธ

0.002

ยอมรับ

0.364

ปฏิเสธ

อภิปรายผล
ลักษณะของป จจั ยส วนบุค คลจะเป นแนวทางในการศึก ษาความเป นไปไดข องการ
กําหนดตลาดเปาหมาย ดังนั้นจากผลการศึกษา กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คนพบวา
ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และดานการสงเสริมการตลาด ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกั น ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานพัทธ จันทรสุก รี (2557) ที่
ศึก ษาเรื่ องของ เพศ ที่ แ ตกต างกั น มีผ ลตอ การตัด สิน ใจซื้อ บานเดี่ย วของผูบ ริโ ภคในเขต
ปริมณฑล จากการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกันยอมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจตางกัน
เพราะ การมอง คิด การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรมของแตละเพศนั้นแตกตางกัน
ปจจัยดานอายุที่แตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ดานผลิตภัณ ฑ ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และดานการสงเสริมการตลาดของผูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ รุจิเวชนันท (2554) ที่
ศึกษาเรื่องของ อายุที่แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยบริเวณโครงการ
รถไฟฟาสวนตอขยายสะพานตากสินไมแตกตางกัน จากการศึกษาพบวา ชวงอายุแตละชวงที่
แตกตางกันยอมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจที่ตางกัน
ป จ จั ย ด า นสถานภาพแตกต า งกั น ส ง ผลต อ ส ว นประสมทางการตลาดธุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา และด า นทํ า เลที่ ตั้ ง ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นลินณรัตน ปติธราพงษ (2551) ที่
ศึกษาเรื่องของ สถานภาพที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม โครงการ
เอสแอนดเอส สุขุมวิท คอนโดมิเนียม ของบริษัท เอสแอนดเอส สุขุมวิท จํากัด แตกตางกัน
ป จ จั ย ด า นการศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ส ว นประสมทางการตลาดธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยดานผลิต ภัณฑดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง และดานการสงเสริมการตลาดของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนีย เจษฎาวรางกล
(2553) ที่ศึกษาเรื่องของระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนเฮาส
ในโครงการบริษัทวังทองกรุป จํากัด(มหาชน) แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา
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เปนป จจัยสําคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกตางกัน ไปตามระดับความรูและ
ประสบการณ โดยเฉพาะกลุมที่จบการศึกษาในระดับสูงจะมีขอมูลและเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อที่มากกวา
ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา และด า นทํ า เลที่ ตั้ ง ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวรรณ รุจิเวชนัน ท (2554) ที่
ศึกษาเรื่องของ รายไดที่แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพยบริเวณโครงการ
รถไฟฟ าสว นต อขยายสะพานตากสิน แตกตางกัน จากการศึกษาพบวา รายไดเปนตัวแปรที่
กําหนดความสามารถในการตัดสินใจซื้อที่ตางกัน
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช
1. ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ อสั งหาริม ทรัพ ย นั้น ควรคํ า นึง ถึ งป จ จัย ตา งๆในการพัฒ นา
โครงการอสังหาริมทรัพย เชน วัสดุที่ใชมีคุณภาพ ราคาที่มีความคุมคา สภาพแวดลอม
รอบๆโครงการมี ค วามปลอดภัย นา อยู รวมถึง การสงเสริมการขายตา งๆ เพื่อให
ผูบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู วิ จั ยไดทําการศึก ษาการตัด สิน ใจซื้ออสังหาริมทรัพยซึ่งเป น
ภาพรวมกวางๆ ผูที่ทําการศึกษาตออาจจะศึกษาโดยเจาะจงประเภทอสังหาริมทรัพย
เชน บานเดี่ยว คอนโด หรือทาวนเฮาส เปนตน วาในปจจุบันผูบริโภคมีความตองการ
อสังหาริมทรัพยประเภทไหน
2. ในการวิจัยเปนการสํารวมกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งตอไป
อาจจะศึกษาผูบริโภคที่อยูตางจังหวัด เพื่อเปนสวนประกอบในการดําเนินกลยุทธทาง
การตลาดของผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในการขยายธุรกิจไปยังตางจังหวัด
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การรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด
INNOVATION PERCEPTION AFFECTING THE PURCHASING
DECISION
OF CADEAU BRAND
สิญาภา คํามา1 ดร.สุมาลี สวาง2

บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการ
รับรูนวัตกรรมและการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการ
ออกแบบของแบรนดกาโด นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูนวัตกรรมกับการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดอีกดวย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง
ที่เปนลู กค าแบรนด กาโด ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล(ยกเว นสมุ ทรปราการ)จํ านวน 400 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-Test,
Anova และ Correlation
ผลการวิ จัย พบว า กลุ มตั วอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26 - 30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสถานภาพสมรสแลว โดยสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน ที่มีชวง
รายได 15,001 - 30,000 บาท โดยผู ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูตอปจจัยการสนใจรูปแบบ
นวัตกรรมดานการชอบเสื้อผาเด็กที่มีนวัตกรรมมากที่สุด โดยที่ระดับการตัดสินใจซื้อ ปจจัยการ
ตระหนักถึงปญหา/ความตองการวานวัตกรรมที่ใชบนเสื้อผาไมสรางความระคายเคืองขณะสวมใสมี
ระดับการตัดสินใจซื้อมากที่สุด
ผลจาการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการ
รับรูนวัตกรรมและการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยที่อายุและรายไดที่แตกตางกันสงผลตอการรับรูนวัตกรรมที่แตกตางกันในทุกปจจัย
และสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดที่แตกตางกันมาก
ที่สุด อีกทั้งการรับรูนวัตกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกา
โด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทุกปจจัย ซึ่งสวนใหญความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
คําสําคัญ : นวัตกรรม , การรับรู , การตัดสินใจซื้อ , เสื้อผาสําเร็จรูป
1

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
2
อาจารยประจํา 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 ธุรกิจเสื้อผา
สําเร็จ รู ปอยู ในส วนของธุ ร กิจ เครื่ องนุงหมและสิ่งทอ จากขอมูลสถิติภาพรวมสถานการณ
อุตสาหกรรมสิ่งทอเดือนมกราคม - สิงหาคม ป 2557 การสงออกเพิ่มขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับป
2555-2556 ที่ติดลบอยางตอเนื่องคือ -10.36% และ -4.26% ตามลําดับ และจากขอมูลโรงงาน
อุต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ งห มไทยในไตรมาสที่ 1/2557 โรงงานที่ไดรับอนุญ าตให
ประกอบกิจการ(ใหม)มีจํานวน 25 ราย แตในทางกลับกันมีผูประกอบการรายเดิม 12 รายที่ตอง
ยกเลิกกิจการไป เมื่อเทียบจํานวนแลวอัตราสูงเกือบครึ่งของจํานวนกิจการใหม ทําใหเล็งเห็น
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ถึงสถานการณของธุรกิจนี้วามีการแขงขันและเขา -ออกในธุรกิจนี้สูง ผูประกอบการจึงตอง
พยายามปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพตลาดเพื่อความอยูรอดของธุรกิจใหมากที่สุด
ประกอบกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจดวยนวัตกรรม(Innovation) ซึ่ง
พรสถิต ย จันทร(2551) กลาวถึง Drucker(2002) มีแนวคิดวา “Innovate or die” นวัตกรรม
สามารถเปนปจ จัยที่สามารถบงชี้หรือกําหนดการดํารงอยูหรือลมตายในธุร กิจนั้นๆได ใน
ระดับสากลนวัตกรรมเปนกลยุทธที่ไดรับการตระหนักและใหความสําคัญในอันดับตนๆ หาก
ผูประกอบการนําแนวคิดเรื่องนวัตกรรมมาประยุกตใชกับเสื้อผาสําเร็จรูปใหผูบริโภคไดรบั รูถ งึ
อรรถประโยชนที่จะไดรับ เพราะธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปในสายตาผูบริโภคไมไดเกิดจากการผลิต
ที่มีคุณภาพเพียงอยางเดียวแตรวมไปถึงการออกแบบที่มีความสรางสรรค เปลี่ยนแปลงเพื่อให
ทันยุคทันสมัยตรงตามความ เหมาะสมกับบุคลิก หรือสรางบุคลิกใหกับผูบริโภคสวมใสแลวมี
ความรูสึกที่ดีกับสินคาและมีความภาคภูมิใจที่ไดซื้อไดใสเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดนั้นๆ
จากแนวคิดเรื่องการประยุกตใชนวัตกรรม แบรนดเสื้อผาสําเร็จรูปที่ใชแนวความคิด
เรื่องนวั ตกรรมอยู แล ว ในตลาด คือ เสื้อผาเด็ก แบรนด Cadeau Paris ที่ ไดนํ านวัต กรรมมา
ประยุกตใชกับสินคา 2 ดาน คือ ดานเนื้อผาและดานการออกแบบ ซึ่งเปนนวัตกรรมที่คิดคน
ขึ้นมาเฉพาะสําหรับเด็ก ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยการรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโดในครั้งนี้ จะเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงเพื่อกําหนดกล
ยุทธและพัฒนาสินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภคไดเหนือกวาคูแขง นํามาซึ่งผล
ประกอบการที่เปนที่นาพอใจของผูประกอบการ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผา
และนวัตกรรมการออกแบบแบรนดกาโด
2.เพื่อศึกษาถึงลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป
แบรนดกาโด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องการรั บ รู น วั ต กรรมทั้ ง ด า นเนื้ อผ า และด า นการ
ออกแบบที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการ
ออกแบบแบรนด กาโด
2. ปจจัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด
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3. การรั บ รู น วั ต กรรมด า นเนื้ อ ผ า และนวั ต กรรมการออกแบบแบรนด ก าโด มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เปนลูกคาของเสื้อผาเด็กสําเร็จรูปแบรนดกาโด
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด 17 สาขา(กรุงเทพ,นนทบุรี,ปทุมธานี,นครปฐม) ซึ่งไม
ทราบจํานวนประชากร โดยใชตารางคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางเทียบจากตารางของ Taro
Yamane ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางที่ 5% หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ไดกลุมตัวอยาง 400 คน
โดยศึกษาถึงการรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด
ของกลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของแบรนดนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative survey)โดย
การทําการวิจั ยเชิ งสํ ารวจ (Survey research) และเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
ความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-Test, Anova และ Correlation
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
• เพศ
• อายุ
• การศึกษา
• รายได
• สถานภาพ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีนวัตกรรม
(นวัตกรรมดานเนื้อผาและดานการออกแบบ)

การรับรูนวัตกรรมในเสื้อผาสําเร็จรูป
(นวัตกรรมดานเนื้อผา และดานการ
ออกแบบ)
•

การรับทราบรูปแบบนวัตกรรม

•

การสนใจรูปแบบนวัตกรรม

•

การตีความรูปแบบนวัตกรรม

•

การจดจํารูปแบบนวัตกรรม
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•

การตระหนักถึงปญหา

•

การคนหาขอมูล

•

การประเมินทางเลือก

•

การตัดสินใจซื้อ

•

การประเมินหลังการซื้อ
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นวัตกรรมของแบรนดกาโด
นวัตกรรมเนื้อผา คือ การเคลือบสารสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวันบนผืนผาที่จะนําไป
ตัดเย็บออกมาเปนเสื้อผาสําเร็จรูป เรียกนวัตกรรมนี้วา Sunflower Soft (ซันฟลาวเวอรซอลฟ)
ประโยชนมีดังนี้
1. ชวยใหผานุมขึ้น
2. อุดมไปดวยวิตามินอี ชวยใหผิวนุมชุมชื้น
3. ชวยลดกลิ่นอับชื้น 4. ชวยยับยั้งแบคทีเรีย
5. ไมมีสารตกคาง
6. Eco friendly (เปนมิตรสิ่งแวดลอม)
นวั ตกรรมการออกแบบ คื อ ความคิดริเริ่มสรางสรรคใ หมๆดานการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบของเสื้อผาเดิมที่เปนอยูใหตางไปจากเดิม ใหเกิดความสวยงามแปลก
ใหมกับเสื้อผาแบบนั้นๆ ไมวาจะในเปนดาน การตัดเย็บ การสรางแบบ(แพทเทิรน) การพิมพ
ลายผา การออกแบบลายผา หรือแมกระทั่งการวาง concept ของการออกแบบ ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้
1. เสื้อผาแบบผูใหญยอสวน
2. รูปแบบทันสมัย/ไมเชย
3. ปกและสาบเสื้อสมสัดสวนเสื้อผาเด็ก
4. กางเกงยีนสขาเดฟ
5. มีลายเสื้อที่เปนเอกลักษณโดดเดน
6. เสื้อผาแบบ Slim fit ใสพอดี ตัวไมใหญหรือเล็กเกินไป
7. สวมใสแลวทําใหเด็กมี Style, บุคลิกเปนหนุม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผา
และนวัตกรรมการออกแบบของแบรนดกาโด
2. ทําใหทราบถึงทําใหทราบถึงลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาแบรนดกาโด
3. ทําใหทราบถึงความสัมพัน ธข องการรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการ
ออกแบบกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดกาโด
4. เพื่อสงเสริมใหเห็นความสําคัญของนวัตกรรม เพื่อนําไปพัฒนาเสื้อผาสําเร็จรูปตอไป
5. สามารถนํ าผลการศึ กษาวิ จัยในครั้งนี้ไปใชในการวิเคราะหว างแผนการตลาดใน
องคการได
338

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องการรับรูนวัตกรรมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนด
กาโด(Cadeau) จากผูตอบแบบสอบถาม 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 290 คน เพศ
ชายจํานวน 110 คน มีอายุในชวง 26 - 30 ป การศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด และสถานภาพสมรสแลว โดยสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชนที่มีชวงรายได
15,001 - 30,000 บาท
ผลการวิเคราะหระดับการรับรูนวัตกรรมแบรนดกาโด(Cadeau)
ระดับการรับรูนวัตกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก
ปจ จัย การรั บ ทราบนวั ต กรรม, ป จ จั ย การตี ค วามนวั ต กรรม และป จ จั ย การจดจํา รู ปแบบ
นวัตกรรม แตยกเวนปจจัยการสนใจรูปแบบนวัตกรรมซึ่งมีระดับการรับรูอยูในระดับมากเพียง
ปจจัยเดียว
ผลการวิเคราะหระดับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาที่มีนวัตกรรมแบรนดกาโด(Cadeau)
ระดับการตัดสินใจซื้อของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัย
การตระหนักถึงปญหา/ความตองการ, ปจจัยการประเมินทางเลือก, ปจจัยการตัดสินใจซื้อ และ
การประเมินหลังการซื้อ แตยกเวนการปจจัยคนหาขอมูลซึ่งมีระดับการตัดสินใจซื้ออยูในระดับ
ปานกลางเพียงปจจัยเดียว
ผลการทดสอบขอมูลตามสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที1่ ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการรับรูนวัตกรรม
ดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบ พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการรับรู
นวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบทุกปจจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ อ
เสื้อผาที่ มนวัต กรรม พบว า ปจ จัยดานประชากรศาสตรสงผลตอการตัด สิน ใจซื้อเสื้อผาที่มี
นวัตกรรมทุกปจจัย
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 การรับรูนวัตกรรมดานเนื้อผาและนวัตกรรมการออกแบบ
มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแบรนดกาโด พบวา การรับรูนวัตกรรมมี
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ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาที่มีนวัตกรรม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ทุกปจจัย
และมีความสัมพันธเชิงบวก ซึ่งสวนใหญมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
การอภิปรายผล
การรับรูนวัตกรรม
ป จ จั ยด านประชากรศาสตร สงผลตอการรับรูน วั ต กรรมซัน ฟลาวเวอรซอลฟ(ด า น
เนื้อผา)และนวัตกรรมดานการออกแบบนั้น สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงจะมีการ
รับรูมากกวาเพศชาย โดยมีการรับรูเพราะสนใจถึงการพัฒนานวัตกรรม อาจเนื่องมาจากเปน
นวัตกรรมเสื้อผาสําหรับเด็ก จึงทําใหเพศหญิงหรือผูเปนแมมีความสนใจตอนวัตกรรมนี้
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41 ปขึ้นไปมีการรับรูนวัตกรรมมากกวาชวงอายุอื่นๆ โดยมี
การรับรูดานการจดจํารูปแบบของนวัตกรรมในภาพลักษณที่คิดวาเด็กที่ใสเสื้อผาที่มีนวัตกรรม
การออกแบบมี บุค ลิ ก แตกต างจากแบรนดอื่น เนื่องจากแบรนดก าโดไดใ หค วามสําคัญ ถึง
นวัตกรรมการออกแบบที่มีความทันสมัยและสรางใหบุคลิกผูสวมใสใหมีความแตกตาง
ผู ต อบแบบสอบถามที่ มีก ารศึ ก ษาสู งกวา ระดับ ปริญ ญาตรี จ ะมีก ารรับ รูน วัต กรรม
มากกวาการศึกษาระดับอื่น โดยมีการรับรูเพราะมีความสนใจที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นวัต กรรมซัน ฟลาวเวอรซอลฟและนวัต กรรมการออกแบบ แสดงวาผูที่มีการศึกษาสูงหรือ
ความรูมาก จะใหความสําคัญกับการสืบคนขอมูลในสิ่งที่ใหความสนใจ ซึ่งขัดแยงกับ ภัทรนิดา
อักษาถึง (2555) เรื่อง ความคาดหวังและการรับรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo ของ
ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ลูกคาที่มีการการศึกษาแตกตางกันมีระดับการรับรูใน
ดานองคประกอบของเว็บไซต Ensogo ไมแตกตางกัน แตสอดคลองกับ ดวงใจ พันธพงษวงศ
(2556) ศึกษาเรื่อง การรับรูของผูบริโภคที่มีตอบุคลิกภาพตราสิน คาเสื้อผา Greyhound และ
Playhoung ที่พบวา การศึกษาสูงจะมีการรับรูที่สูงดวยเชนกัน ในดานการรับรูบุคลิกตราสินคา
เสื้อผา ผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะมีการรับรูบุคลิกตราสินคาเสื้อผา Greyhound และ
Playhound สูงกวาระดับการศึกษาที่ต่ํากวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสแลว จะมีก ารรับรูนวัตกรรมโดยที่จ ะมีการ
จดจําและอธิบายคุณสมบัติของนวัตกรรมซัน ฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบ
ใหแกผูอื่นได เพราะวาผูที่เปนลูกคาสวนใหญเปนคนที่มีครอบครัวและมีลูกแลว จึงทําใหมีการ
รับรู ใสใจเกี่ยวกับขอมูลสินคาที่เลือกซื้อใหกับลูกไดดี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพรับราชการ จะมีการรับรูนวัตกรรมโดยมีความสนใจถึง
การพัฒนาและหาขอมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับนวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการ
ออกแบบ
ผูต อบแบบสอบถามที่ มีรายได 60,000 บาทขึ้น ไป จะมีก ารรับรูนวัต กรรมโดยการ
ตีความวา นวัต กรรมซัน ฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบมีความแตกตางจาก
เสื้อผาสํ าเร็ จ รู ปสํ าหรั บเด็ก แบรนด อื่น ๆ มากกวาผูที่รายไดที่ต่ํากวา ซึ่งสอดคลองกับ จุฬา
ลักษณ สุทิน (2552) เรื่อง การรับรูเกี่ยวกับกาช NGV และกาซ LPG ของผูบริโภค ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาท จะมีการรับรูการใชกาซ NGV
มากกวาผูบริโภคที่มีรายไดต่ํากวานี้ ทําใหเห็นวา รายไดสูงขึ้นยิ่งสงผลตอการรับรูที่สูงขึ้น
การตัดสินใจซื้อ
ปจจัยด านประชากรศาสตร การตัด สินใจซื้อเสื้อผาที่มีน วัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟ
(ดานเนื้อผา)และนวัตกรรมดานการออกแบบนั้น สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเพศชายและ
เพศหญิงมีก ารตัดสินใจซื้อที่ใ กลเคียงกัน มาก แตโ ดยรวมแลว เพศชายจะมีก ารตัดสินใจซื้อ
มากกวาเพศหญิง โดยยอมที่จะจายแพงกวาในการเลือกซื้อเสื้อผาเด็กที่มีนวัตกรรม ซึ่งขัดแยง
กับ กับ นภัสสร อติชาตนันท (2555) เรื่อง พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวนประสมการตลาดที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ Ipad ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา เพศหญิงมี
การตัดสินใจซื้อสินคา Ipad มากกวาเพศชาย แตสอดคลองกับสุธีธิดา นิรชโรภาส (2547) เรื่อง
การศึก ษาความต องการและป จ จั ยสํา คัญ ในการตัด สิน ใจซื้ อของนัก ทองเที่ย วทวี ปเอเชี ย
ตะวันออกที่ มีผลต อผลิ ต ภัณ ฑ เสื้ อผาสําเร็จรูปของไทย ที่พบวา เพศชายมีการตัด สินใจซื้อ
มากกวาเพศหญิง โดยใหความสําคัญในรายละเอียดของสินคา
ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36 - 40 ป จะมีการตัดสินใจซื้อ โดยการคนหาขอมูลจาก
แผนพับสื่อและงานโฆษณาตางๆ
ผูตอบแบบสอบถามที่มีก ารศึกษาสูงกวาปริญญาตรีขึ้น ไป มีก ารตัดสินใจซื้อโดยการ
คน หาข อมู ลนวั ตกรรมจากอิ น เตอรเนต สื่อโซเชียลตางๆ แสดงวาผูที่มีการศึก ษาสูงจะมี
พฤติกรรมการคนหาขอมูลจากอินเตอรเนต เนื่องจากปจจุบันนี้วิถีชีวิตของคนสมัยใหมการใช
อินเตอรเนตเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมเพราะวางายและสะดวก ซึ่งสอดคลอง เทิดรัฐ แววศักดิ์
(2556) เรื่ อ ง การยอมรั บ นวั ต กรรมที่มีอิ ทธิพลตอ พฤติก รรมการซื้อแอพพลิเคชั่ น สําหรั บ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูที่มีการศึกษาสูง มีแนวโนมที่จะ
บริโภคสินคาคุณภาพดี
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีถานภาพสมรสแลว มีการตัดสินใจซื้อโดยการยอมที่จะจายแพง
กวาในการเลือกซื้อเสื้อผาเด็กที่มีนวัตกรรม
ผูตอบแบบสอบถามที่มีธุรกิจสวนตัว มีการตัดสินใจซื้อโดยเห็นวานวัตกรรมนวัตกรรม
ซัน ฟลาวเวอร ซ อล ฟ และนวั ต กรรมการออกแบบมีค วามคุ มค าตอ การเลือ กซื้ อ เนื่องจาก
นวัตกรรมนี้สราง value added ใหเสื้อผามีคุณภาพมากขึ้นทั้งเนื้อผาและดีไซน และซึ่งเปน
นวัตกรรมที่ไมมีใครเหมือน ซึ่งสอดคลองกับ กมลทิพย ศรีสุขใส (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสตรี กรณีศึกษาจังหวัด กระบี่ ที่พบวา อาชีพที่แตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสตรี โดยผูบริโภคยินดีที่จะซื้อสินคาในราคาที่สูงเมื่อเทียบ
กับคุณภาพเสื้อผาไดรับ
และผู ต อบแบบสอบถามที่มีร ายได 60,000 บาทขึ้น ไป มีก ารตัด สินใจซื้อโดยมีก าร
ตระหนักถึงปญหาและความตองการนวัตกรรมที่ชวยใหผิวเด็กผูสวมใสนุมชุมชื้นขณะสวมใส
ความสัมพันธระหวางการรับรูและการตัดสินใจซื้อ
การรับรูนวัตกรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจในทุกๆปจจัย โดยมีระดับ
ความสัมพันธระดับปานกลาง เมื่อแยกความสัมพันธตามคูปจจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
การรับทราบนวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบจากการประชาสัมพันธ
และสื่อตางๆ มีความสัมพันธกับ การคนหาขอมูลจากการทราบขอมูลนวัตกรรมขางตนจาก
แผนพับสื่อ/งานโฆษณาตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ กับ กฤษฎา ชอขํา (2550) เรื่อง การรับรูขอมูล
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะยี่หออีซูซุของผูบริโภคจังหวัดปทุมธานี ที่พบวา การ
สรางการรับรู ความเคลื่อนไหว ขาวสารใหมๆของอีซูซุจากการะประชาสัมพันธที่หลากหลาย
ชองทาง เพื่อชวยกระตุนใหเกิดการรับรูนั้นมีความสําคัญตอการดึงดูดความสนใจของลูกคาให
เกิดการตื่นตัวและรับรูติดตามขาวสารของแบรนดอีซูซุ
ผูต อบแบบสอบถามมี ก ารสนใจจากการชอบเสื้อผาเด็ก ที่มีนวัต กรรมซันฟลาวเวอร
ซอลฟและนวัตกรรมการออกแบบ มีความสัมพันธกับ การประเมินหลังการซื้อวาจะมีความพึง
พอใจกับผลของนวัตกรรมที่ไดรับและตองการบอกตอ ซึ่งสอดคลองกับ สิรินดา ปญญาสวัสดิ์
(2554) เรื่อง การรับรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตอําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ทีพ่ บวา การรับรูถึงปญหา
สุขภาพ จะทําใหมีการประเมินผลภายหลังการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร หากพอใจกับผลที่
ไดรับจากผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพนั้นๆแลวมีแนวโนมที่ผูบริโภคจะมีการบอกตอ
และตองการซื้อซ้ํา
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ผูตอบแบบสอบถามมีการตีความวานวัตกรรมซันฟลาวเวอรซอลฟและนวัตกรรมการ
ออกแบบมีความแตกตางจากเสื้อผาสําเร็จรูปสําหรับเด็กแบรนดอื่นๆ มีความสัมพันธกับ การ
ประเมินหลังการซื้อที่มีความรูสึกถึงบุคลิกที่โดดเดนของเด็กที่สวมใสวาแตกตางจากแบรนด
อื่น ๆ ซึ่ งสอดคล องกั บ สุ พรรณ สุ ริ ยะไชย (2554) ศึก ษาเรื่อง ปจ จัยที่มีค วามสัพพัน ธต อ
พฤติกรรมการบริโภคน้ําหอมแบรนดเนมของกลุมนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่กลาววา เนื่องจากมนุษยมีความภาคภูมิใจตามลําดับขั้นความตองการและแรงจูงใจ อีกอยาง
หนึ่งคือตองการใหตนเปนที่ยอมรับเปนที่ประทับใจของผูอื่น
ผูตอบแบบสอบถามมีการจดจําวา เด็กที่ใสเสื้อผาที่มีนวัตกรรมการออกแบบดังกลาวมี
บุคลิกที่แตกตางจากแบรนดอื่น มีความสัมพันธกับ การประเมินหลังการซื้อที่มีรูสึกถึงบุคลิกที่
โดดเดนของเด็กที่สวมใสวาแตกตางจากแบรนดอื่นๆ
ขอเสนอแนะ
1. แบรนดควรสรางการรับรูและใหขอมูลนวัตกรรมใหแกผูบริโภคจากสื่อตางๆใหมาก
ขึ้น เช น จั ด อบรมการรั บรู น วั ต กรรมแกพนัก งานขายเพื่อจะไดใ หขอมูลลูก คาใหเห็น ถึ ง
ประโยชนของนวัตกรรม สรางเว็บไซดของแบรนด สื่อโซเซี่ยลตางๆใหตอบสนองกับการรับ
ขอมูลขาวสาร ของวิถีชีวิตแบบคนสมัยใหมเพื่อที่จะไดมีการเขาถึงขอมูลไดงายและรับรูที่มาก
ขึ้น เปน ตน เนื่องจากการรับรูข องผูตอบแบบสอบถามที่มีตอแบรนดกาโดอยูใ นระดับปาน
กลาง
2. ควรเน น ย้ํ าให ชัด เจนมากขึ้น ว านวัต กรรมซัลฟลาวเวอรซอลฟเป น นวัต กรรมที่
ปลอดภัยและไมสรางความระคายเคืองใหกับเด็กผูสวมใส โดยการจัดกิจกรรม/ทําคลิปการ
ทดสอบสารสกั ด จากนวั ต กรรมซั ลฟลาวเวอรซอลฟ เพื่อสื่ อใหเห็น วาเป น นวัต กรรมจาก
ธรรมชาติ ที่เป นมิ ต รต อผิว เด็ก จริ งๆ หรือจัดกิจ กรรมการแจกเสื้อตัวอยางเพื่อใหผูบริโ ภค
ทดลองใช จะไดมีความเชื่อมั่นในสินคา และสรางการรับรูใหมใหกับกลุมผูบริโภคที่ยังไมเคย
ใชมากอน อาจสงผลใหไดลูกคาในอนาคต เพราะจากระดับการตัดสินใจซื้อ ดานการตระหนัก
ถึงป ญหามีการที่ใ หค วามสําคัญถึงนวัตกรรมที่ไมสรางความระคายเคืองขณะสวมใสอยูใ น
ระดับมากซึ่งสูงกวาดานอื่นๆจากทั้งหมด
3. ทางแบรนดควรออกแบบกลยุทธหรือสื่อสาร ใชวิธีที่สอดคลองใหเขาถึง life style ผูที่
มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และผูที่มีรายไดมากกวา 60,000 บาทขึ้นไปใหมากขึ้น โดย
มุงเนนเรื่องนวัตกรรมเพื่อเจาะกลุมเปาหมายกลุมนี้ใหมีระดับการรับรูที่เพิ่มขึ้น โดยใชความ
ไดเปรี ยบจากนวั ต กรรมของแบรนด ที่มีค วามแตกตางจากตลาด เพื่อ นํามาซึ่ง ระดั บการ
ตัดสินใจซื้อที่เพิ่มขึ้น
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทํ าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ องการรั บรู และการตัด สิ น ใจซื้ อต อเสื้อ ผา สํา เร็ จ รู ปที่ มี
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพราะ พฤติกรรม ทัศนคติ ความรูสึก ความพึงพอใจ ความตองการ
ผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวนวัตกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปใหมากขึ้น เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจขององคการ
3. สงเสริมใหเห็นความสําคัญและนําแนวคิดนวัตกรรมใหมากขึ้น เนื่องมีการหลั่งไหล
เขามาของแบรนดคูแขงจากตางชาติ และประเทศไทยจะมีการเปดสมาคมอาเซียน เพื่อจะไดกํา
หนกลยุทธและสรางความแข็งแกรงใหกับธุรกิจได
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การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซื้อ
ของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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
การศึ กษานี้ มีวั ตถุประสงคเพื่ อศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซื้อของ
สมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางวิจัยไดแก สมาชิกบิ๊กการดที่มีอายุ 18 ปขึ้น
ไป อาศัยอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
(Questionnaire) สถิ ติ ที่ใช ในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ (Percentages) ความถี่ (Frequency)
คาเฉลี่ย (Mean) และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ Chi-Square และ Cramer’s V โดยสรุปผลการวิจัยได
ดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพรับราชการ และ รายไดต่ํากวา 10,000 บาท สวนใหญมาใชบริการที่หางฯบิ๊กซี 1-2 ครั้ง/เดือน
ใชจายในการซื้อสินคาในแตละครั้งนอยกวา 1,000 บาท ใชเวลาในการเลือกซื้อสินคา 1-2 ชั่วโมง
และใชบริการในชวงเวลา 10.00 – 12.00 น. สวนใหญจะมาใชบริการที่หางสรรพสินคากับครอบครัว
เลือกเขามาใชบริการเนื่องจากที่หางฯ บิ๊กซีมีสินคาที่หลากหลายและเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเปน
ประจํา ในดานการบริหารลุกคาสัมพันธ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอกิจกรรม
สรางความสัมพันธกับลูกคาสมาชิกบิ๊กการดโดยรวมในระดับมาก โดยพึงพอใจดานสถานที่มากที่สุด
รองลงมาคือดานพนักงานและดานสิทธิพิเศษตามลําดับ และมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยูในระดับ
มาก
ลักษณะทางประชากรศาสตรอันได แก เพศ อายุ ระดั บการศึกษา อาชี พ และรายได ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และการ
บริหารลูกคาสัมพันธของหางบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอรในภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ การบริหารลูกคาสัมพันธ, ความพึงพอใจ, ความจงรักภักดี, พฤติกรรมผูบริโภค, คาปลีก
1
2

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารยประจํา 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
จากการเป ด การค าเสรีแ ละนโยบายการส งเสริม การลงทุน จากรัฐบาล ส งผลต อ
สถานการณการแขงขันและการเจริญเติบโตของธุรกิจคาปลีกเปนไปแบบกาวกระโดด เนื่อง
ดวยมีตางชาติเขามารวมลงทุน และไดมีการนําความรูและเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามา
ชวยดําเนินใหธุรกิจมีความทันสมัยมากขึ้น ประกอบกับการลงทุนในการดําเนินกิจการและมี
ประสบการณสูง จึงไดพัฒนาธุรกิจคาปลีกใหครอบคลุมไปเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยได
อยางรวดเร็ ว โดยส ว นใหญ ขนาดมาตรฐานของไฮเปอรมารเก็ตจะอยูที่ประมาณ 8,000 –
15,000 ตารางเมตร แตเนื่องจากกฎหมายและราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นในบางอําเภอ หรือบางเขตใน
จังหวัด ที่สําคัญ ๆ รวมถึ งมีก ารต อตานจากคนในทองที่ในบางจังหวัด ผูประกอบการจึงได
พัฒนารูปแบบใหมใหมีขนาดเล็กลงที่เรียกวารานสะดวกซื้อ มีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร
ขยายไปยังชุมชนตางๆ โดยที่เซเวนอีเลฟเวนมีสัดสวนใหญที่สุดในตลาดรานสะดวกซื้อใน
ประเทศ มีมากวา 6,800 สาขาทั่ว ประเทศ ตามมาดวย เทสโก โลตัส เอ็ก ซเพลส ที่มี
ประมาณ 850 สาขา ทั้งเซเวนอีเลฟเวน และเทสโก โลตัส เอกเพลส มีแผนที่จะเพิ่มจํานวน
สาขาอีกประมาณ 500 และ 200 สาขาตอปตามลําดับ ซึ่งทั้ง 2 รายครองสัดสวนใหญที่สุด
ในตลาดรานสะดวกซื้อในประเทศไทย
เห็นไดวาในปจจุบันธุรกิจคาปลีกในประเทศไทยมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น บริษัท
คาปลีกตางๆเรงขยายสาขาใหกระจายครอบคลุมไปทั่วประเทศ ไมใชเฉพาะตามเมืองใหญๆ
เหมือนในอดีตที่ผานมา อีกทั้งธุรกิจคาปลีกยังมีสวนแบงทางการตลาดที่มีมูลคามหาศาลและ
ตลาดเจริญเติบโตขึ้นทุกๆป ซึ่งขอมูลจากกรมการคาภายใน ในป 2555 มูลคาเงินของธุรกิจคา
ปลีกมีมูลคารวม 2,399,377 ลานบาท ซึ่งเติบโตจากปพ.ศ. 2554 10% และสมาคมคาปลีก
แหงประเทศไทยคาดการวา จะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไมต่ํากวา 6 - 7 % ทําใหผูบริหาร
ตางก็คิดกลยุทธทางการตลาดรูปแบบตางๆขึ้นมาเพื่อใชดึงดูดความสนใจของลูกคาใหเขามาใช
บริการในหางฯของตน นอกจากนี้การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหมีความ
ทัน สมั ยและรวดเร็ ว มี สว นทํ าให คู แขงสามารถรับรูขาวสารต างๆไดร วดเร็ ว ยิ่งขึ้น คูแข ง
สามารถออกสินคาและโปรโมชั่นเดียวกันไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น การบริหารลูกคา
สัมพันธ (Customer Relationship Management : CRM) จึงกลายมาเปนสิ่งสําคัญที่จะสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันและสรางกําไรระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจคาปลีกประเภทไฮเปอร
มารเกต จะเนนการทํากิจกรรมเพื่อกระตุนยอดขายผานรอยัลตี้โปรแกรม ซึ่ง “บัตรสะสม
แตม” เปนหนึ่งในเครื่องมือการบริหารลูกคาสัมพัน ธที่ทุกหางฯ นํามาใช และบริษัทบิ๊ก ซี
ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ถือไดวาเปนคูแขงที่มีบทบาทสําคัญอยางมากรายหนึ่งใน
ธุรกิจคาปลีก จากการจัดลําดับของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม บิ๊กซี ซุปเปอรมาเก็ต จํากัด เปน
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ผูนําตลาดอันดับที่ 2 รองจากเทสโก โลตัส เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและรักษา
สวนแบงทางการตลาด บิ๊กซีไดเพิ่มกลยุทธการทําบัตรสมาชิก ในปพ.ศ. 2552 โดยใชชื่อวา
บัตรสมาชิกบิ๊กการดขึ้นเพื่อใหสิทธิประโยชนกับลูกคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร แตทุกวันนี้
ไมใชแคบิ๊กซีเทานั้นที่ออกกลยุทธบัตรสมาชิกขึ้นเพื่อเอาใจลูกคา แทบจะเรียกไดวาทุกหางฯ
คาปลีกตางก็ออกบัตรสมาชิกเพื่อดึงดูดลูกคาดวยกันทั้งนั้น โดยทั้งหมดมีจุดรวมเหมือนกันคือ
สะสมแตมเพื่อใชแลกสิทธิประโยชนตางๆ ที่สําคัญเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกโดยเร็ว ทุกบัตรจึงไม
มีการเสียคาสมัคร ทําใหลูกคา 1 คนสามารถเปนสมาชิกกี่หางฯก็ได ดังนั้นความแตกตางของ
แตบัตรคือเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชนและการจัดโปรโมชั่นตางๆที่ตอบสนองตอความพึง
พอใจของจึงเปนตัวดึงดูดใหสมาชิกมาใชจายที่หางฯนั้นเปนประจํา และไมเปลี่ยนใจไปใช
บริการที่หางฯอื่น จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ ของหางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร วาจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อของ
ลู ก ค า ผู ถื อ บั ต รสมาชิ ก บิ๊ ก การ ด หรื อ ไม อย า งไร ซึ่ ง ผลการวิ จั ย จะช ว ยให ข อ มู ล แก
หางสรรพสินคาขายปลีก หรือธุรกิจอื่นๆที่สนใจ ในการพัฒนาการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรม
การซื้อ ของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey
Research) ที่ใชแบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended Questionnaire) เพื่อศึกษาการ
บริหารลูกคาสัมพันธ อันประกอบไปดวยความพึงพอใจในกลยุทธดานรางวัล, สิทธิพิเศษ,
การสื่อสาร, พนักงาน, สถานที่ และความจงรักภักดีของสมาชิกบิ๊กการดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัน
ประกอบไปดวย ความถี่ในการใชบริการ, คาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้งโดยประมาณ,
เวลาที่ใชในการซื้อสินคาในแตละครั้งโดยประมาณ, ชวงเวลาที่มาใชบริการบอยที่สุด, บุคคล
ที่มักพามาใชบริการที่หางสรรพสินคาดวยกันเปนประจํา, เหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือกเขามา
ใชบริการในหางสรรพสินคา และสินคาที่เลือกซื้อเปนประจํา
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใชศกึ ษา คือ ผูบริโภคที่ถอื บัตรสมาชิกบิ๊กการด ของ
หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร อายุ 18 ปขึ้นไป อาศัยอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งบุคคลเหลานี้มีอํานาจในการตัดสินใจใน
การซื้อไดดวยตนเอง
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ขนาดตัวอยาง ประชากรกลุมเปาหมายคือ ผูบริโภคที่ถือบัตรสมาชิกบิ๊กการด ของ
หางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร ซึ่งจากรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2557 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 7.6 ลานคน ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 19 สาขา ไดแก กาฬสินธุ นครพนม มุกดาหาร รอยเอ็ด
อํานาจเจริญ อุดรธานี เลย ขอนแกน โคราช ชัยภูมิ บุรีรมั ย มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร อุดรธานี อุบลราชธานี และวารินชําราบ แตเนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่ถือบัตรสมาชิกบิก๊ การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แนนอน งานวิจัยในครั้งนี้จึง
ใชการกําหนดขนาดตัวอยางโดยการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดย
กําหนดขนาดความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% เมื่อใชตารางการกําหนดขนาด
ตัวอยางของ Yamane จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2548)
วิธีการเลือกสุมตัวอยางมีลําดับขัน้ ตอนในการสุมตัวอยางเปนแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Sampling) ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
กลุมตัวอยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple Random Sampling) โดยจับ
ฉลากเลือกบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร 4 สาขา จาก 19 สาขา ไดดังนี้ อุดรธานี ขอนแกน
สกลนคร และ อุบลราชธานี
ขั้นตอนที่ 3 ใชวิธีสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience) ซึ่งเปน Nonprobability โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลตามกลุมตัวอยางตามสาขาของบิ๊กวี ซุปเปอรเซ็น
เตอรที่ระบุขางตน
ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนีด้ ําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามในระหวางชวงเดือน มกราคม พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของสมาชิกบิก๊ การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษะทางประชากรศาสตร กับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
สมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธ กับพฤติกรรมการซื้อสินคาของ
สมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4. สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิก๊ การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การบริหารลูกคาสัมพันธมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา

3. ระดับการศึกษา

1. ความถี่ในการใชบริการ
2. จํานวนเงินที่ใชจาย

การบริหารลูกคาสัมพันธ

3. ระยะเวลาที่ใชบริการ

1. ความพึงพอใจของลูกคา

4. ชวงเวลาที่ใชบริการบอยที่สุด

- ดานสิทธิพิเศษ
- ดานรางวัล
- ดานการสื่อสาร

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึ ง ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ข องสมาชิ ก บิ๊ ก การ ด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจเลือกกลยุทธทางการตลาดมาปรับใชให
เหมาะสมกับลูกคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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2. ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปใชในการทํากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกคาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ทราบถึงความสัมพันธระหวางลักษะทางประชากรศาสตร กับพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําขอมูลที่ไดทราบวาลูกคาแตละ
คนมีพฤติกรรมการซื้ออยางไร สามารถนําไปปรับใชกับกลยุทธทางการตลาดตางๆในอนาคต
ได
4. ทราบถึ งความสั มพั น ธร ะหวางการบริหารลูกคาสัมพัน ธ กับพฤติก รรมการซื้อ
สินคาของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนําไปในการกําหนดกลยุทธการ
บริหารลูกคาสัมพันธของหางฯในอนาคต
5. เปนแนวทางในการศึกษาคนควาวิจัยในอนาคต
7. ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยขอมูล การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและ
พฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลไดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
อาชีพรับราชการ รายไดต่ํากวา 10,000 บาทและมีสถานภาพสมรสแลว
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการที่หางฯบิ๊กซี 1-2 ครั้ง/เดือน ใชจายในการ
ซื้อสินคาในแตละครั้งนอยกวา 1,000 บาท ใชเวลาในการเลือกซื้อสินคา 1-2 ชั่วโมง และใช
บริก ารในชว งเวลา 10.00 – 12.00 น. สว นใหญจ ะมาใชบริ ก ารที่ หางสรรพสิน คากั บ
ครอบครัว เลือกเขามาใชบริการเนื่องจากที่หางฯบิ๊กซีมีสินคาที่หลากหลานและเลือกซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภคเปนประจํา
ในดานการบริหารลุกคาสัมพันธ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
กิจ กรรมสรางความสั มพั น ธกั บลู กคาสมาชิก บิ๊ก การด ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือในภาพ
รวมอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานสถานที่มากที่สุด (X� =
3.93) รองลงมาคือดานพนัก งาน (X = 3.80) และดานสิทธิพิเศษตามลําดับ (X = 3.66)
ตามลําดับ สวนในดานความจงรักภักดี ผูตอบแบบสอบถามมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยู
ในระดับมาก (X = 3.42) โดยลูกคามีความจงรักภักดีมากที่สุดในดานเชื่อถือและไววางใจวา
สิทธิพิเศษที่บิ๊กซีมอบใหดีที่สุด (X = 3.56) รองลงมาคือมีความภาคภูมิใจที่เปนสมาชิกบิ๊ก
การด (X = 3.53) และนึกถึงบิ๊กซีเปนอันดับแรกเมื่อตองการซื้อสินคา (X = 3.50) ตามลําดับ
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การทดสอบสมมติฐานขอที1่ ลักษณะทางประชากรศาสตรอันไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ในภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊ก
การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเวนดานเพศที่พบวาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การทดสอบสมมติฐานขอที2่ การบริหารลูกคาสัมพันธของหางบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร
อันไดแก ดานรางวัล ดานสิทธิพิเศษ ดานการสื่อสาร ดานพนักงาน ดานสถานที่ และดาน
ความจงรักภักดีในภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การอภิปรายผล
ผลจากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารลูกคาสัมพันธและ
พฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สามารถอภิปรายผลโดยมี
การนําเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงไดดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการที่หางฯบิ๊กซี 1-2 ครั้ง/เดือน ใชจายในการ
ซื้อสินคาในแตละครั้งนอยกวา 1,000 บาท ใชเวลาในการเลือกซื้อสินคา 1-2 ชั่วโมง และใช
บริก ารในชว งเวลา 10.00 – 12.00 น. สว นใหญจ ะมาใชบริ ก ารที่ หางสรรพสิน คากั บ
ครอบครัว เลือกเขามาใชบริการเนื่องจากที่หางฯ บิ๊กซีมีสินคาที่หลากหลายและเลือกซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภคเปน ประจํา สอดคลองกับผลงานวิจัยของสาธินี แซตั้ง (2553) ศึ กษาเรื่อง
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการจัดโปรโมชั่นบัตรสมาชิกของหางสรรพสินคาขาย
ปลีกขนาดใหญ กรณีศึกษา เปรียบเทียบหางเทสโกโลตัสและหางบิ๊กซีซุปเปอรมารเก็ต ใน
เขตจังหวัดนนทบุรี พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาใชบริการที่หางสรรพสินคาโดยเฉลี่ย
2 ครั้งตอเดือน ใชเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง และเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมากที่สุด
และสอดคลองกับงานวิจัยของดวงกมล อมิตรพาย (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธ
และพฤติก รรมการซื้อของสมาชิก รีวอรด คารดของท็อปสใ นกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชจายซื้อสินคาในแตละครั้งนอยกวา 1,000 บาท และ
สวนใหญเมื่อเขามาใชบริการในหางฯจะซื้อสินคาอุปโภคบริโภคประเภทของใชสวนตัว เชน
แชมพู สบู ยาสีฟน เปนตน
การบริหารลูกคาสัมพันธของหางบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมสรางความสัมพันธกับลูกคาสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานสถานที่มากที่สุด
รองลงมาคือดานพนักงาน และดานสิทธิพิเศษตามลําดับ สวนในดานความจงรักภักดี ผูตอบ
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แบบสอบถามมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ใ นภาพรวมอยูใ นระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของกฤษดา ออนสมบุญ (2551) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความจงรักภักดีและทัศนคติของ
ผูบริโ ภคที่ มีต อภาพลั กษณข องซุ ปเปอรสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอภาพลักษณซุปเปอรสโตรในระดับมาก
จากการทดสอบสมมติฐานดานประชากรศาสตรพบวาเพศโดยรวมไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเวนพฤติกรรมดาน
เวลาที่ใชในการซื้อสินคาในแตละครั้งโดยประมาณ หมายความวาเพศหญิงจะใชเวลาในการ
ซื้อสิน คามากกว าเพศชาย นอกจากนี้ยังพบวาอายุและระดับการศึกษามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานคาใชจายในการซื้อ
สินคาตอครั้งโดยประมาณมากที่สุด หมายความวา เมื่อมีอายุมากขึ้นหรือมีระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นจะมีคาใชจายในการซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้นไปดวย และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในดานคาใชจายในการซื้อ
สินคาตอครั้งโดยประมาณ หมายความวายิ่งมีรายไดตอเดือนมากขึ้นคาใชจายในการซื้อสินคาก็
จะเพิ่มมากขึ้นไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของของดวงกมล อมิตรพาย (2550) ศึกษา
เรื่อง การบริหารลูก คาสัมพันธและพฤติก รรมการซื้อของสมาชิกรีวอรดคารดของท็อปสใ น
กรุงเทพมหานคร ที่พบวาเมื่อผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเพิ่มมากขึ้น จะใชจายเพิ่มมากขึ้น
ดวย นอกจากนี้ยังมีค วามสัมพัน ธกับบุคคลที่มักพามาเปนประจํา และเหตุผลสําคัญในการ
เลือกเขามาใชบริการ
จากการทดสอบสมมติ ฐ านด า นการบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ พ บว า ในภาพรวมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในระดับที่ต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันธุรกิจคาปลีก
แตละองคกรตางก็ใชกลยุทธการออกบัตรสมาชิกเพื่อรักษาลูกคา อีกทั้งยังมีเงื่อนไขและสิทธิ
พิเศษสําหรับลูกคาแทบจะไมแตกกตางกัน ทําใหลูกคาพรอมที่จะจากไปหากพบเจอสิ่งที่ดีกวา
ประหยัดกวา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของของดวงกมล อมิตรพาย (2550) ศึกษาเรื่อง การ
บริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ แ ละพฤติ ก รรมการซื้ อ ของสมาชิ ก รี ว อร ด คาร ด ของท็ อ ปส ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา กลยุทธกาบริหารลูกคาสัมพันธ ไดแก ความประทับใจ
ความเปนกันเอง และความจงรักภักดี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกสปอตรี
วอรดการดโดยมีความสัมพันธระดับต่ํา โดยผลงานวิจัยพบวา
กลยุ ทธ ก ารบริ หารสั มพั น ธ ดานรางวัล มีค วามสัมพั น ธกับพฤติก รรมการซื้อของ
สมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานความถี่ในการใชบริการและคาใชจายใน
การซื้อสินคาในแตละครั้งโดยประมาณ โดยมีความสัมพันธกับกลยุทธการสงใบเสร็จชิงโชค
ลุนรางวัลกั บทางหาง หมายความวาเมื่อลูกคามีความพึงพอใจในของรางวัลที่ไดจากการสง
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ใบเสร็จชิงโชคกับทางหางฯมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสในการเปนเจาของรางวัลนั้นๆ ทํา
ใหลูกคามีการซื้อสินคาที่บอยครั้งขึ้นและใชจายมากขึ้นใหไดยอดตามที่ทางหางฯกําหนด
กลยุทธการบริหารสัมพันธดานสิทธิพิเศษ มีค วามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของ
สมาชิ ก บิ๊ ก การ ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในด า นค า ใช จ า ยในการซื้ อ สิ น ค า ต อ ครั้ ง
โดยประมาณ โดยมี ค วามสั มพั น ธ กับกลยุทธก ารบริหารลูก คาสัมพัน ธใ นดานสิทธิพิเศษ
สําหรับการซื้อสินคาในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก หมายความวาเมื่อลูกคาพึงพอใจในราคา
สินคาพิเศษเฉพาะสมาชิกมากขึ้นจะใชจายเพิ่มมากขึ้นดวย และพฤติกรรมดานความถี่ในการ
ในการใชบริการมีความสัมพันธกับแตมสะสมสามารถเปลี่ยนคูปองเงินสด หมายความวาเมื่อ
ลูก ค ามี ค วามพึ งพอใจในกลยุ ทธ ก ารสะสมแต มมากขึ้ น ก็ จ ะเขา มาใชบ ริก ารบอยครั้ งขึ้ น
สอดคลองกับผลงานวิจัยของศิริพร พงศเวธัสชัย (2557) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค า ในร านแม็ก ซแวลู ข องผูบริ โ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่ ง
ผลงานวิจัยพบวาการสะสมคะแนนในการซื้อสินคาในแตละครั้ง เพื่อแลกของรางวัล จะทําให
ผูบริโภคเขามาซื้อสินคามากขึ้น
กลยุทธการบริหารสัมพันธดานการสื่อสารมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของ
สมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานชวงเวลาที่มาใชบริการบอยที่สุด โดยมี
ความสัมพันธกับการสื่อสารในทางโฆษณาวิทยุและโทรทัศน นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับ
การสื่อสารผานสื่อนอกสถานที่ เชน ปายโฆษณากลางแจง หรือรถโฆษณาเคลื่อนที่ และ
สัมพันธการสื่อสารผานหนังสือพิมพ หมายความวาเมื่อลูกคามีความพึงพอใจเมื่อเห็นโฆษณา
ตามสื่อตางๆที่ระบุขางตน ถือเปนการกระตุนหรือชักจูงใหเขามาใชบริการในชวงเวลานั้นได
กลยุทธ การบริ หารสัมพัน ธ ดานพนักงานมีค วามสัมพัน ธกับพฤติกรรมการซื้อของ
สมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานเหตุผลสําคัญที่สุด ในการเลือกเขามาใช
บริการ โดยมีความสัมพันธกับพนักงานที่มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา ตลอดจน
แกไขปญหาใหกับลูกคาได นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับพนักงานที่สามารถแนะนําสิทธิ
ประโยชนสูงสุด ใหกับลูกคา และสัมพันธกับพนักงานที่พูด จาสุภ าพ ยิ้มแยมแจมใสพรอม
ใหบริการ เนื่องจากหางบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอรมีสินคาที่หลากหลาย ดังนั้นลูกคาจึงตองการ
พนักงานที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางมาใหคําแนะนํา แกไขปญหาตลอดจนสามารถแนะนําสิทธิ
ประโยชนสูงสุดใหกับลูกคา เพื่อที่ลูกคาจะไดสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางสะดวกสบายและ
มั่นใจวาจะไดรับความคุมคามากที่สุด
กลยุ ทธ ก ารบริ หารสั มพั น ธ ดานสถานที่ มีค วามสั มพัน ธ กับพฤติก รรมการซื้อของ
สมาชิ กบิ๊ก การดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานเวลาที่ใชใ นการซื้อสินคาในแตละครั้ง
โดยประมาณ โดยมีความสัมพันธกับที่จอดรถที่กวางขวางเพียงพอ และสัมพันธกับการจัดวาง
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ผังในการเดินเลือกซื้อสินคาไดสะดวกสบาย ไมติดขัด หมายความวาเมื่อลูกคามีความพึงพอใจ
ในดานสถานที่มากขึ้น ลูกคาจะใชเวลาในการซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากนี้การจัดวาง
ผังในการเดินเลือกซื้อสินคาไดสะดวกสบาย ไมติดขัด ยังสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อดาน
ความถี่ในการใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของศิรินภา สรทอง (2555) ศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใชบริการรานวัตสันใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวา สถานที่จัดจําหนายสามารถทํานายพฤติกรรมการใช
บริการที่รานวัตสันดานความถี่ในการใชบริการตอเดือน เนื่องจากสถานที่จัดจําหนายผูบริโภค
ใหความสําคัญเปนพิเศษในการมาใชบริการบอยๆ รูปแบบที่เปนเอกลักษณของการจัดรานที่
เปนหมวดหมู เปนการเพิ่มเสนหดึงดูดใจใหลูกคาเขามาใชบริการมากขึ้น
กลยุทธการบริหารสัมพันธดานความจงรักภักดีของลูกคามีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในดานความถี่ในการใชบริการ โดยมี
ความสัมพันธกับการซื้อสินคาจะนึกถึงบิ๊กซีเปนอันดับแรก นอกจากนี้ความจงรักภักดีดาน
ความเชื่ อถื อและไว ว างใจวาสิ ทธิ พิเศษที่มอบใหดีที่สุด มีความสัมพัน ธกับพฤติก รรมดาน
คาใชจายในการซื้อสินคาตอครั้งโดยประมาณ หมายความวา ยิ่งลูกคามีความจงรักภักดีมาก
เทาไหรก็จะยิ่งมาใชบริการถี่ขึ้นและใชจายเพิ่มมากขึ้นไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ของดวงกมล อมิตรพาย (2550) ศึกษาเรื่อง การบริหารลูกคาสัมพันธและพฤติกรรมการซื้อของ
สมาชิก รีว อรด คาร ด ของท็อปสใ นกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิจัยพบวาความจงรัก ภัก ดีมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อในดานความถี่ในการใชสปอตรีวอตคารดเมื่อลูกคามีความ
จงรักภักดีเพิ่มขึ้นจะมีความถี่ในการซื้อสินคาผานบัตรใชสปอตรีวอตคารดเพิ่มมากขึ้นดวย
8. ขอเสนอแนะ
เนื่ อ งจาก ผลการศึ ก ษาพบว า กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารลู ก ค า สั ม พั น ธ ส ว นใหญ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ระดับต่ํา ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญกับกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธในดานตางๆ
ดังตอไปนี้
1. ดานรางวัล ผูบริหารควรใหความสําคัญและสงเสริมใหมีกิจกรรมสําหรับลูกคาให
สามารถสงใบเสร็จชิงโชคลุนของรางวัลกับหางฯอยางสม่ําเสมอ หรืออาจจะแจกรางวัลใหญ
ปลายปเพื่อใหลูกคาเขามาใชบริการบอยครั้งขึ้น และซื้อสินคามากขึ้นเพื่อตองการใบเสร็จมา
ลุนโชคกับทางหางฯ เนื่องจากผลการวิจัยพบวากลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธดานรางวัล
ลูกคามีความพึงพอใจในการสงใบเสร็จชิงโชคลุนของรางวัลกับทางหางฯมากที่สุด
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2. ดานสิทธิพิเศษ เนื่องจากกลยุทธกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิกมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยที่สุด อีกทั้งลูกคายังมี
ความพึงพอใจในกิจกรรมิเศษเฉพาะสมาชิกนอยที่สุดอีกดวย ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรม
ควรมีความแปลกใหมและสรางความสนใจใหกับลูกคาได เนื่องจากบางครั้งลูกคาอาจจะรูสึก
เบื่อหรือไมสนใจถาเปนกิจกรรมแบบเดิมๆ ทําใหไมสนใจจะเขารวมกิจกรรมกับทางหางฯ แต
ถามีกิจกรรมที่แปลกใหมและเปนที่สนใจจะดึงดูดใหลูกคามาใชบริการมากขึ้นได
3. ดานการสื่อสาร เนื่ องจากตางจังหวัด สื่ออิน เตอรเน็ต ยังไมเปน ที่นิยมอยาง
แพรหลายเทากรุงเทพฯมหานคร ซึ่งสังเกตไดจากผลการวิจัยที่พบวาลูกคามีความพึงพอใจดาน
การรับขอมูลขาวสารผานทางอีเมลลนอยที่สุด ดังนั้นลูกคาสวนใหญจึงรับขาวสารจากทางหาง
ฯผานชองทางการสื่อสารสื่อโฆษณาจากโทรทัศน รองลงมาคือสื่อนอกสถานที่อยางปาย
โฆษณากลางแจง หรือรถโฆษณาเคลื่ อนที่ และการโฆษณาผานหนังสือพิมพต ามลําดั บ
ดังนั้นในแงของการทํากลยุทธดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ ผูบริหารอาจจะเพิ่มใหมี
ปายโฆษณากลางแจง หรือรถโฆษณาเคลื่อนที่ไวโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมของทางหางฯ
กับลูกคาอยางสม่ําเสมอ นอกจากสื่อนอกสถานที่ดังกลาวจะมีราคาถูกแลว ยังสามารถเขาถึง
ลูกคาในพื้นที่ใหไดรับทราบขาวสารไดอยางทั่วถึงอีกดวย
4. ด านพนัก งาน จะเห็ นไดวาการที่พนักงานที่มีค วามรูค วามสามารถในการให
คําแนะนํา ตลอดจนแกไขปญหาใหกับลูกคาได รวมถึงสามารถแนะนําสิทธิประโยชนสูงสุด
ใหกับลูกคา และการที่พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสพรอมใหบริการแกลูกคามีความมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนอันดับ
ตนๆ ดังนั้นผูบริหารควรใสใจกับการอบรมพนักงานในหางฯใหมีความรู ความสามารถใน
การใหบริการลูกคาใหดียิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางความประทับใจและพึงพอใจใหลูกคาจนมาใช
บริการที่หางฯบอยๆ
5. ดานสถานที่ การจัดสถานที่ใหสวยงาม เปนระเบียบ สะดวกตอการจับจายใชสอย
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการบอยๆ เห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวาการจัดวาง
ผังในการเดินเลือกซื้อสินคาไดสะดวกสบาย ไมติดขัดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ดานความถี่ในการใชบริการ คือ คือยิ่งลูกคามาใชบริการบอยขึ้นนั่นหมายถึงลูกคามีโอกาสที่
จะใชจายเพื่อซื้อสินคาที่หางฯเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นผูบริหารไมควรละเลยการดูแลดานสถานที่ให
มีความสะอาด สวยงาม เปนระเบียบอยูเสมอ หรืออาจมีการตกแตงสถานที่ใหเขากับเทศการ
ตางๆเชนเทศกาลวันปใหม เทศกาลวันเด็ก เปนตน เพื่อเปนการเรียกลูกคาเขามาใชบริการ
บอยๆ
359

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

6. ดานความจงรักภักดี จากผลวิจัยพบการแนะนําบุคคลที่รูจักใหเปนสมาชิกบิ๊กการด
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของสมาชิกบิ๊กการดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระดับ
ที่ต่ํากวาดานอื่นๆ เมื่อเทียบกับคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ ดังนั้นเพื่อเปนการใหคนอื่นๆเขา
มาเป นสมาชิก บิ๊ก การดเพิ่มมากขึ้นอาจจะใหพนัก งานฝายแคชเชียรคอยประชาสัมพันธใ ห
สมัครสมาชิกบิ๊กการดเมื่อมีลูกคาที่ยังไมไดเปนสมาชิกเขามาใชบริการอีกชองทางหนึ่ง เพราะ
หากรอใหลูกคาบอกตอกันเองอาจจะใชเวลานานและเปนการเสียโอกาสในการเพิ่มสมาชิกทีจ่ ะ
มาเปนลูกคาในอนาคตได
9. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. เนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยเฉพาะหางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็น
เตอรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น ดังนั้น ในการทําหารศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาใน
ภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากในแตละพื้นที่ผูบริโภคยอมมีลักษณะภูมิศาสตรและพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคยอมมีความแตกตางกันไปในแตพื้นที่
2. จากการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิจัยเฉพาะหางสรรพสินคาบิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร
เทา นั้น ดั ง นั้ น ในการทํ า การศึ ก ษาครั้งต อไปควรจะศึก ษาวิจั ยในหา งสรรพสิ น ค า อื่ น ๆ
เนื่องจากทุ ก วั น นี้ หางสรรพสิ น ค าคาปลีก สว นใหญตางก็ออกบัต รสมาชิก เพื่อรัก ษาลูก ค า
ดังนั้นกลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธอาจจะมีขอเหมือนหรือแตกตางกัน ผูสนใจสามารถ
นํามาผลงานวิจัยมาเปรียบเทียบเพื่อหาขอดีขอเสีย และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได
3. เนื่องจากธุรกิจคาปลีกถือเปนหนึ่งในธุรกิจดานการใหบริการ ดังนั้นงานวิจัยสามารถนําไป
ประยุกตใชกับธุรกิจบริการดานอื่นๆได เชน ธุรกิจเสื้อผา 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 มาศมุทธา 12 และ ดร.กิตติพนั ธ คงสวัสดิ์เกียรติ 13
11

12

---------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน ในการศึกษาครั้งนี้ได
ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556 โดยนําขอมูลมาคํานวณสถิติในรูปสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน และเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยปจจัยทางเศรษฐกิจที่ทําการศึกษา ไดแก ดัชนีราคาหุนตลาด
หลักทรัพย (SETINDEX) ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones (DJIA) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน (INT) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (FX)
ราคาน้ํามันในตลาด Nymex (NYM) อัตราเงินเฟอ (IR) และราคาทองแทงในตลาดโลก (GP)
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า ตั ว แปรอิส ระที่มี อิ ทธิ พ ลต อ ดัช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ยห มวด
พลังงานโดยมีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใิ น
เชิงบวก ไดแก ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
Dow Jones (DJIA) ราคาน้ํามันในตลาด Nymex (NYM) ราคาทองแทงในตลาดโลก (GP) และ
ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานโดยมีความสัมพันธกับดัชนี
ราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเชิงลบ ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค
(CPI) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา (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
การออมและการลงทุนถือเปนการระดมเงินทุนอยางหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาประเทศ
การออมที่รูจักกันดี คือ เงินฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากธนาคาร ซึ่งถูกมองวามี
ความปลอดภัย และมั่นคง แตผลตอบแทนก็ไมสูงนัก เนื่องจากการฝากเงินมีค วามเสี่ยงต่ํา
ผลตอบแทนจากการฝากเงินจึงเปนการตอบแทนจากความมั่นคงของการฝากเงินนั้นไวแทน
และคนสวนใหญจึงมักจะจัดสรรเงินออมไวในระบบเงินฝาก เพื่อสะดวกในการเบิกถอนมาใช
ในยามที่ตองการนั่นเอง สวนการลงทุนเปนการแปรสภาพเงินออมเปนเงินลงทุน เพื่อใหได
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ผลตอบแทนที่มากขึ้น แตความเสี่ยงก็มากขึ้นตามเชนกัน เชน การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย
การลงทุนประกอบธุรกิจ การลงทุนในตลาดการเงิน เปนตน
การเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีหลายกลุมอุตสาหกรรม ซึ่งกลุมที่
นาสนใจคือ กลุมทรัพยากร ซึ่งแบงออกเปน 2 หมวดธุรกิจ คือหมวดพลังงาน จํานวน 25 บริษัท
และ หมวดเหมืองแร จํานวน 2 บริษัท มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดกลุมทรัพยากรมีสัดสวน
มากที่สุดถึง 30% ของมูลคาหลักทรัพยทั้งหมด ประกอบกับสถานการณการใชพลังงานของ
ประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามภาวการณเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจไทย จึงมี
แนวโนมวาธุรกิจพลังงานจะมีบทบาทมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ และหลักทรัพย
ในหมวดพลังงานก็จะเปนที่สนใจของนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น ปจจัยทางเศรษฐกิจใดบางที่จะมี
อิทธิพลกับดัชนีราคาหลักทรัพยเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษา เพื่อเปนขอมูลสําหรับประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนตอไป
2. ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน โดยใชขอมูลทุติยภูมิเปนราย
เดือน ตั้งแต เดือนมกราคม 2552 ถึง เดือนธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 60 เดือน ซึ่งมีตัวแปร
ในการศึกษาแบงเปนตัวแปรอิสระคือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนี
อุตสาหกรรมในประเทศ ดัชนีราคาหลั กทรัพยในตลาดหลั กทรัพย Dow Jones อัตราเงินปน
ผลตอบแทน อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากเฉลี่ย 3 เดื อน อัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น บาทตอดอลลา ร
สหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันในตลาด Nymex อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก และตัว
แปรตามคือ ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน
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ตัวแปรตาม

ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones

ดัชนีราคาหลักทรัพย
หมวดพลังงาน

อัตราเงินปนผลตอบแทน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
ราคาน้ํามันในตลาด Nymex
อัตราเงินเฟอ
ราคาทองคําแทงในตลาดโลก

แนวคิด
เพชรี ขุมทรัพย (2540) การลงทุน (Investment) หมายถึง การซื้ ออสังหาริ มทรัพยหรื อ
หลักทรัพยของบุคคลหรือสถาบันซึ่งใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอัน
ยาวนานประมาณ 10 ป แตอยางต่ําไมต่ํากวา 3 ป การลงทุนแบงเปน ประเภทใหญๆได 3
ประเภท ดังนี้ 1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer investment) 2. การลงทุนในธุรกิจ
(Business or Economic Investment) 3. การลงทุน ในหลัก ทรัพย (Financial or Securities
Investment)
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2552) ไดกลาวถึงการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจไววา ความ
เสี่ยงทางธุรกิจ คือ ความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยจะสงผลใหอัตราผลตอบแทนที่
คาดวาจะไดรับของการลงทุนในธุรกิจนั้นผันผวนไปจากที่คาดการณหรือพยากรณไว ดังนั้น
หากธุรกิจใดก็ตามที่มีความเสี่ยงมากก็จะทําใหธุรกิจเหลานั้นมีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทน
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ตามที่คาดการณไวไมแนนอน ซึ่งจะสงผลกับธุรกิจตางๆ โดยตรง เพราะจะทําใหผลตอบแทน
หรือกําไรที่ตองการเกิดความไมแนนอนขึ้น “เมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยิ่งสูง” เรามักมอง
กันในแงเดียววาการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงสูง จะสงผลใหเกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น แตเราก็คง
จะมองขามไปไมไดเลยที่เดียววาการที่มีความเสี่ยงสูงนั้น จะทําใหเกิดโอกาสในการขาดทุนสูง
เชนเดียวกัน
เริงรัก จําปาเงิน (2544) ไดกลาวถึง ผลตอบแทนการลงทุนไววา ในการลงทุนนั้นไมวา
จะเปนบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจ เมื่อตัดสินใจใชเงินลงทุนในวันนี้ก็หวังวาจะไดรับเงินคืนใน
อนาคต มากกวาเงินทีล่ งทุนไปในวันนี้ แนวความคิดของ ผลตอบแทน (Return) นั้น จะชวยให
นักลงทุนแสดงถึงผลจากการลงทุนวาเปนเชนไร
เพชรี ขุมทรัพย (2540) กลาววา นักลงทุนสวนใหญกอนจะตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
จะตองทําการประเมินหลักทรัพย ในแตละตลาดนั้นกอนวาตลาดหลักทรัพยนั้นๆ นาที่จะสนใจ
ตอการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อประเมินผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การวิเคราะหหลักทรัพยจึงเปนการจัดเก็บขอมูล แลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห และแปลความ ตลอดจนสรุป เป น ขอ คิด เห็ น ของผูวิ เคราะห ที่ มีต ออนาคตของ
หลักทรัพยนั้นๆ กระทําได 2 วิธีคือ การวิเคราะหทางเทคนิค (technical analysis) และการ
วิเคราะหปจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis)
พรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) พบวาดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศมีความสัมพันธกันกับ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน
ประกิจ จูตะวิริยะ (2546) พบวาราคาทองคําและดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มีการ
เปลี่ย นแปลงในทิ ศทางเดี ยวกั น กั บดัชนีข องตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย สว นอัต รา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับดอลลารสหรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ชัยรัตน ทัตสุรวงศ (2551) พบวาราคาน้ํามันดิบ Nymex มีความสัมพันธกันกับดัชนีราคา
หุนกลุมพลังงานไปในทิศทางเดียวกัน
วิโรจน เดชะผล (2552) พบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มีความสัมพันธกันกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางตรงกัน
ขาม
สุวสี สุวรรณเวช (2552) พบวาดัชนีราคาผูบริโภค ราคาน้ํามัน ดิบ Nymex และอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ น บาทต อดอลล า ร สหรัฐฯ มี ค วามสัม พัน ธ กัน กั บดัช นีร าคาหลัก ทรัพย ก ลุ ม
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
ความสั มพั น ธ ร ะหว างตั ว แปรอิ สระที่มีผลกระทบตอดัชนีร าคาหลัก ทรัพยหมวดพลังงาน
ขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้
1. ตรวจสอบและแกไขปญหาคาความนาจะเปน (Probability) ถา Sig. นอยกวา α จะ
ปฏิเสธสมมติฐาน
2. ตรวจสอบปญหา multicollinearity ที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเองสูง พิจารณา
คา Tolerance โดยทั่วไปกําหนดใหคานี้ไมต่ํากวา 0.10 สวนคา VIF จะมีคาไมเกิน 10 (VIF =
1/Tolerance)
3. ตรวจสอบค า Condition index กั บ ค า Variance proportions ตามตาราง
Multicollinearity เพื่ อค น หาว าตั ว แปรอิสระนั้น มีค วามสัมพัน ธกับตัว แปรอิสระตัว ใด ค า
Condition index ที่ใชในการตัดสินจะใชคาที่มากกวา 30 และพิจารณาคา Variance proportions
ซึ่ง เป น สั ด ส ว นความปรวนแปรของสั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอย (b) โดยจะต องมี ค า Variance
proportions ของ b ที่มีคามากกวา 0.9 มากกวา 1 ตัวขึ้นไป
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอตัวแปรตามเขาสูสมการ ซึ่งประกอบดวย
ตั ว แปรอิ ส ระ 10 ตั ว แปรคื อ ดั ช นี ร าคาหุ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย ดั ช นี ร าคาผู บ ริ โ ภค ดั ช นี
อุตสาหกรรมในประเทศ ดัชนีราคาหลั กทรัพยในตลาดหลั กทรัพย Dow Jones อัตราเงินปน
ผลตอบแทน อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากเฉลี่ย 3 เดื อน อัต ราแลกเปลี่ย นเงิ น บาทตอดอลลา ร
สหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันในตลาด Nymex อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก

369

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ตารางที่ 1 ตารางผลการวิเคราะหขอมูลถดถอยแบบพหุคูณ
Unstandardized
Coefficients
Collinearity Statistics
ตัวแปร
t
Sig. Tolerance
B
Std. Error
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) ซึ่งมีคา Sig =
0.000 และ F = 234.781 มีตัวแปรอิสระจํานวน 6 ตัวที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงาน (sig > 0.050) คือ ดัชนีราคาหุน
ตลาดหลักทรัพย (SET INDEX) ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA)
อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน (INT) อัตราเงินเฟอ (IR) และ
ราคาทองคําแทงในตลาดโลก (GP) ดังนั้นจากการวิเคราะหจะทําการตัดตัวแปรอิสระออกกึ่ง
หนึ่งโดยพิจารณาคาของตัวแปรอิสระที่มีคา Sig > 0.050 สูงสุดจํานวน 3 ตัวแปรโดยมีคา VIF
ที่เกิน กว า 10 และ คา Tolerance ที่ต่ํากวา 0.10 คือ ดัชนีร าคาหุน ตลาดหลัก ทรัพย (SET
INDEX) อัตราเงินปนผลตอบแทน (DY) ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน (INT) ออกจากสมการ
และทําการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน โดยปรับตัวแปรอิสระที่เหลือจํานวน 7 ตัวแปร เขาสูสมการ
ดวยวิธี Modified Model ขั้นตอนที่ 1
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ตารางที่ 2 ตารางผลการวิเคราะหขอมูลถดถอยแบบพหุคูณ Modified Model ขั้นตอนที่ 1
Unstandardized
Coefficients
Collinearity Statistics
ตัวแปร
t
Sig.
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 ขั้น ตอนที่ 1 พบวาตั วแปรอิสระทั้ งหมด สามารถอธิ บายดัชนีร าคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงานได 97.8% (R Square = 0.978)
ซึ่งมีคา Sig = 0.000 และ F = 326.485) ดังนั้นจากการวิเคราะหจึงทําการตัดตัวแปรอิสระที่ไม
มีนัยสําคัญทางสถิติออกจากสมการ คือ อัตราเงินเฟอ (IR) และทําการวิเคราะหอีก 1 ขั้นตอน
โดยปรับตัวแปรอิสระที่เหลือจํานวน 6 ตัวแปร เขาสูสมการดวยวิธี Modified Model ขั้นตอนที่
2
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลถดถอยแบบพหุคูณ Modified Model ขั้นตอนที่ 2
Unstandardized Coefficients
Collinearity Statistics
ตัวแปร
t
Sig. Tolerance
B
Std. Error
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 ขั้น ตอนที่ 2 พบวาตั วแปรอิสระทั้ งหมด สามารถอธิ บายดัชนีร าคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงานได 97.6% (R Square = 0.976)
ซึ่งมีคา 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) ในขณะที่ ดั ชนี ร าคาผู บริโ ภค (CPI) และอัต ราแลกเปลี่ยนเงิน บาทตอดอลลา ร
สหรัฐอเมริกา (FX) มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในทิศทางตรงกันขาม (Sig = 0.016 และ Sig = 0.000 ตามลําดับ)
กรอบแนวความคิดที่ปรับปรุง
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ดัชนีราคาผูบริโภค
ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones

ดัชนีราคาหลักทรัพย
หมวดพลังงาน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
ราคาน้ํามันในตลาด Nymex
ราคาทองคําแทงในตลาดโลก

ทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหมวดพลังงาน
ดัชนีราคาผูบริโ ภค (CPI) มีนั ยสําคัญ ทางสถิ ติไปในทิศทางตรงกันข ามกับดั ชนีราคา
หลักทรัพยหมวดพลังงาน เมื่อพิจารณาจาก sig < 0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดให
ปจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนี
ราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 12.704 และหากดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) มีคา
เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ
12.704
ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน เมื่อพิจารณาจาก sig <
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0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ
(OIE) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น รอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.673 และหากดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ (OIE) มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอย
ละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 1.673
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) มีนัยสําคัญทางสถิติไปใน
ทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน
เมื่อพิจารณาจาก sig < 0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทํา
ใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 0.067 และหากดัชนีราคาหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพย dow jones (DJIA) มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคา
หลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 0.067
อัต ราแลกเปลี่ ยนเงิน บาทต อดอลลารสหรัฐอเมริก า (FX) มีนัยสําคัญ ทางสถิติไปใน
ทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน เมื่อพิจารณาจาก sig < 0.050 และ
VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (FX) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนี ราคาหลัก ทรัพย หมวด
พลังงานมีคาลดลงรอยละ 98.968 และหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา
(FX) มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาเพิ่มขึ้น
รอยละ 98.968
ราคาน้ํามันในตลาด nymex (NYM) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน เมื่อพิจารณาจาก sig <
0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อราคาน้ํามันในตลาด nymex
(NYM) มีคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.405 และหากราคาน้ํามันในตลาด nymex (NYM) มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอย
ละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 9.405
ราคาทองคําแทงในตลาดโลก (GP) มีนัยสําคัญทางสถิติไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดพลังงาน เมื่อพิจารณาจาก sig <
0.050 และ VIF < 10 กลาวคือ ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆคงที่ เมื่อราคาทองคําแทงในตลาดโลก
(GP) มี คาเปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้ น ร อยละ 1 จะทําให ดัชนีร าคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.169 และหากราคาทองคําแทงในตลาดโลก (GP) มีคาเปลี่ยนแปลงลดลงรอย
ละ 1 จะทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานมีคาลดลงรอยละ 0.169
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
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ดัชนีราคาผูบริโภค มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขามกับดัชนีราคาหลักทรัพย
หมวดพลังงาน ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิจัยของสุกัญ ญา สวัสดิ์ชิตัง (2550) ที่พบวาดัชนีร าคา
ผูบริโภคมีความสัมพันธกันกับมูลคาการลงทุนใน SET 50 index futures ในทิศทางตรงกัน
ขาม แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุว สี สุวรรณเวช (2552) ที่ พบวาดัชนี ราคาผูบริ โภคมี
ความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกันและงานวิจัยของสุภา
ภรณ เนตรประเสริฐกุล (2552) ที่พบวาดัชนีราคาผูบริโภคมีความสัมพันธกันกับราคาหุนใน
ตลาดหลักทรัพยใ หม ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปน เพราะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในชวงที่ศึกษามีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางชะลอตัว เพราะอยูในชวงการฟนตัวประกอบ
กับความเชื่อมั่นของประชาชนลดลงทําใหการใชจายของครัวเรือนขยายตัวเพียงเล็กนอย
ดั ช นี อุ ต สาหกรรมในประเทศ มี ค วามสั มพั น ธ ไปในทิศ ทางเดีย วกั น กั บดั ชนี ร าคา
หลักทรัพยหมวดพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรพรรณ ไพศาลยกิจ (2548) ที่พบวา
ดัชนีอุต สาหกรรมในประเทศมี ความสัมพัน ธกัน กับดัชนีร าคาหลักทรัพยก ลุมพลังงานใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้จ ากขอมูลรายงานการใชจายและการสงออกในชวงเวลาที่ศึก ษามีการ
ขยายตัวที่ชะลอตัวสงผลใหการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอ
ลง และจากแนวคิดของเพชรี ขุมทรัพย (2544) กลาววาการวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมผูลงทุน
ควรศึกษาหลักทรัพยที่จ ะลงทุนวา อุตสาหกรรมประเภทนั้นอยูในชว งใดของวงจรชีวิตของ
อุตสาหกรรม ความตองการสินคาเพิ่มขึ้น ถาอัตราการขยายตัวกลับนอยกวาชวงที่ผานมา จึงทํา
ใหในชวงนี้ปริมาณการผลิตและความตองการสินคาเขาสูดุลยภาพ ราคาสินคา ตัวสินคาและ
การผลิตมีเสถียรภาพมาก จึงเปนจังหวะที่ดีมากสําหรับผูที่ลงทุนจะลงทุนในชวงจังหวะนี้ ดัชนี
อุตสาหกรรมในประเทศซึ่งสะทอนภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมดอยูในชวงขาขึ้น ดัชนีราคา
หลั ก ทรั พ ย ห มวดพลั ง งานจะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย เนื่ อ งจากนั ก ลงทุ น คาดการณ ว า ผล
ประกอบการของบริษัทในอุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม
ดัชนี ร าคาหลั ก ทรัพย ใ นตลาดหลัก ทรัพย Dow Jones มีค วามสัมพัน ธไปในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ จูตะวิริยะ
(2546) ที่พบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และงานวิจัยของสุกัญญา สวัสดิ์ชิตัง (2550) ที่พบวาดัชนีดาว
โจนสประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกันกับมูลคาการลงทุนใน SET 50 index futures
ในทิศทางเดียวกัน และงานวิจัยของวิโรจน เดชะผล (2552) ที่พบวาดัชนีอุตสาหกรรมดาว
โจนส มีความสัมพันธกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
เพราะการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลัก ทรั พย Dow Jones แสดงใหเห็นถึงการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาในชวงเวลาที่ตลาดหลักทรัพยเปด ซื้อขาย
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ตามปกติ จะแสดงภาพสะทอนใหเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อางอิงแนวคิดของ
เพชรี ขุมทรัพย (2540) กลาววาการวิเคราะหภาวะตลาดหุน วิเคราะหไดจากการเคลื่อนไหวของ
ดัชนีหุนในตลาดหุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดใชดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพย Dow Jones ในการอางอิงและเปรียบเทียบถึงสภาพของตลาดตลอดจนสภาวะการ
ซื้อขายหลักทรัพย หากดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น ก็จะมีผลทําใหดัชนีหลักทรัพยหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปดวย ถาดัชนีราคา
หลักทรัพย Dow Jones เปลี่ยนแปลงลดลง ยอมสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน
เปลี่ยนแปลงลดลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกัน
ขามกับดัชนีราคาหลัก ทรัพยหมวดพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ จูต ะวิริยะ
(2546) ที่ พบว าอัต ราแลกเปลี่ ยนระหวางเงิน บาทกับดอลลารสหรัฐ มีก ารเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันขามกับดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และงานวิจัยของวิโรจน เดชะผล
(2552) ที่พบวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา มีความสัมพันธกันกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในทิศทางตรงกันขาม แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุวสี
สุวรรณเวช (2552) ที่พบวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐฯ มีความสัมพันธกันกับ
ดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะชวงเวลาที่ศึกษานั้น
คาเงินบาทแข็งคาขึ้น เมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําใหธุรกิจมีผลประกอบการดี
ขึ้น กําไรเพิ่ มขึ้ น ทํ า ให ผลตอบแทนของนัก ลงทุน เพิ่มขึ้น ตามไปด ว ย สงผลใหดัชนีร าคา
หลักทรัพยหมวดพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น
ราคาน้ํ า มั น ในตลาด Nymex มี ค วามสั ม พั น ธ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ดั ช นี ร าคา
หลักทรัพยหมวดพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุวสี สุวรรณเวช (2552) ที่พบวาราคา
น้ํามันดิบ Nymex มีความสัมพันธกันกับดัชนีราคาหลักทรัพยกลุมพลังงานในทิศทางเดียวกัน
และงานวิจัยของชัยรัตน ทัตสุรวงศ (2551) ที่พบวาราคาน้ํามันดิบ Nymex มีความสัมพันธกัน
กับดัชนีราคาหุนกลุมพลังงานไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในชวงที่ศึกษา
นั้นมีความความตองการใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทพลังงาน และ
ราคาน้ํามันดิบเปนสินคาหลักของบริษัท เมื่อขายสินคาไดมาก ยอมสงผลใหผลประกอบการ
ดําเนินงานของบริษัทดีขึ้น มีกําไรมากขึ้น ทําใหนักลงทุนหันมาลงทุนในหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น
ทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานเพิ่มขึ้น
ราคาทองคํ า แท งในตลาดโลก มีค วามสั มพั น ธ ไปในทิศทางเดี ยวกัน กับ ดัช นีร าคา
หลักทรัพยหมวดพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประกิจ จูตะวิริยะ (2546) ที่พบวาราคา
ทองคํา มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับดัชนีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ทั้งนี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในชวงที่ศึกษานั้นหากพิจารณาความสัมพันธระหวางราคาน้าํ มัน
และราคาทองคําในตลาดโลก จะเห็นวามีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นถาราคา
ทองคํามีโอกาสหรือแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น จะมีผลทําใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงาน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพิ่มขึ้นดวย
4. บทสรุป
จากผลการวิจัย จะชวยใหนักลงทุนมีความเขาใจความสัมพันธของปจจัยทางเศรษฐกิจที่
มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหมวดพลังงาน ซึ่งปจจัย
ทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานในทิศทางเดียวกันคือ ถาปจจัย
ทางเศรษฐกิจดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลใหดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด
พลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน ไดแก ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ ดัชนีราคา
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones ราคาน้ํามันในตลาด Nymex และราคาทองคําแทง
ในตลาดโลก และปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานใน
ทิศทางตรงกันขามคือ ถาปจจัยทางเศรษฐกิจดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะสงผลให
ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันขาม ไดแก ดัชนีราคา
ผูบริโ ภค และอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทตอดอลล ารสหรัฐอเมริก า ซึ่ งจะชว ยใหนัก ลงทุ น
สามารถนําความสัมพันธที่ไดไปใชในการพิจารณาวางแผนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพื่อเปนการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และนักลงทุนจะตองพิจารณาปจจัย
ดานอื่น ๆควบคู ไปด ว ย คื อ ควรวิ เคราะหปจ จัยพื้น ฐานเพิ่มเติม ไดแก วิเคราะหปจ จัยทาง
เศรษฐกิจ วิเคราะหอุตสาหกรรม วิเคราะหบริษัท รวมถึงควรพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่จะ
ไดรับ และควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนรวมดวย
ขอเสนอแนะสําหรับผูทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะ 10 ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับปจจัยทาง
เศรษฐกิจ คือ ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีอุตสาหกรรมในประเทศ
ดัชนีราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย Dow Jones อัตราเงินปนผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากเฉลี่ย 3 เดือน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลารสหรัฐอเมริกา ราคาน้ํามันในตลาด
Nymex อัตราเงินเฟอ ราคาทองคําแทงในตลาดโลก ซึ่งยังมีปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆที่นาสนใจ
อีก เชน มูลคาซื้อ-ขายสุทธิของนักลงทุนตางชาติ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ยเงิ น กูยืมระหว างธนาคาร ดัชนีผลิต ภัณ ฑมวลรวมภายในประเทศ เปนตน ดังนั้ น
ขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัยครั้งตอไป ควรจะนําปจ จัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ มาทําการวิเคราะห
เพิ่มเติมเพื่อประโยชนตอนักลงทุนหรือผูสนใจในการลงทุน
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2. สําหรับผูวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาดัชนีราคาหุนในตลาดหลักทรัพยกลุมอุตสาหกรรม
อื่นๆ เชน ดัชนีราคาหุนกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ดัชนีราคาหุนกลุมธุรกิจการเงิน โดย
นํามาศึ กษา วิ เคราะหและเปรี ยบเทียบกับดัชนีราคาหุนหมวดพลังงาน เพื่อใหนักลงทุน ได
เปรียบเทียบ และใชเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยได
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพย
หมวดธุรกิจการทองเทีย่ วและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(Factors relating the stock prices index of tourism sector in Thailand index)
ไอลดา ชอบเรียบรอย 14 ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 15
13

14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเทีย่ วและ
สันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดนําเอาปจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธกับ
ดัชนีหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการมาทําการศึกษาดวยกัน 4 ปจจัย ไดแก
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง อัตราเงินเฟอ
และ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย โดยขอมูลที่นํามาทําการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) ซึ่งเปนขอมูลหลักทรัพยจากบริษัทในหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนา
การ จํานวน 12 หลั ก ทรั พย เก็ บข อมูลรายเดือน ตั้ง แตเดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้น 65 เดือน ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวจากฐานขอมูลใน
เว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
จากการวิเคราะหภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ พบวา ไมมี
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ
จากการวิเคราะหแยกรายบริษัท พบวา ปจ จัยที่มีค วามสัมพัน ธกับราคาหลัก ทรัพย
หมวดธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย วและสั น ทนาการแยกรายบริ ษัท มากที่สุ ด คื อ ดั ช นี ร าคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีความสัมพันธจํานวน 9 บริษัท จากทั้งหมด 12 บริษัท โดยแบง
ออกเปนมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 8 บริษัท และ
ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับถัดมา คือ อัตราการเขาพักแรมของทั้ง
ประเทศไทย ซึ่ งมี ค วามสั มพั น ธ จํานวน8 บริษัทโดยแบงออกเปน มีค วามสัมพัน ธอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 6 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ
95 จํานวน 2 บริ ษั ท ลํ าดั บถั ด มา คื อ เหตุการณก ารชุมนุมทางการเมืองซึ่งมีค วามสัมพัน ธ
14

15

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
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จํานวน 3 บริษัท โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 99 จํานวน 2 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับสุดทาย คือ
อัตราเงินเฟอ ซึ่งมีค วามสัมพันธ จํานวน 2 บริษัท โดยแบงออกเปน มีค วามสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 1 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ
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

จากการสํารวจสถิติจํานวนนักทองเที่ยวในประเทศไทย โดยสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง ตั้งแต ป พ.ศ.2545 – 2556 พบวาในชวงระยะเวลาดังกลาว มีปจจัยตางๆเขามากระทบตอ
ภาคการทองเที่ยว อยางตอเนื่องมาโดยตลอด ไมวาจะเปน ปญหาภัยธรรมชาติ เหตุการณสึนามิ
ในปลายป พ.ศ.2547 หรือเหตุการณมหาอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 สถานการณความไมสงบทาง
การเมืองในประเทศ ที่มีมาตอเนื่องยาวนานตั้งแต ป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการชุมนุมของกลุมแนว
รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ(นปช.) การชุมนุมนั้นไดสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2554
เหตุการณตางๆไดสงบลงแตยังคงเกิดความขัดแยงภายในประเทศเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดการ
ชุม นุม ครั้ ง ใหญ ข อง คณะกรรมการประชาชนเพื่ อการเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยใหเ ป น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข(กปปส.)ในช วงป พ.ศ.25562557 เหตุการณ โรคระบาดที่เกิด ขึ้นครั้งใหญที่สําคัญของโลก ในชว งเวลาดังกลาว คือ โรค
SARS ในป พ.ศ. 2546 และโรคไขหวัดใหญ 2009 ในปพ.ศ. 2552 ซึ่งรวมถึงปจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบตอภาคการทองเที่ยว ตัวอยางเชน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก วิกฤตสถาบัน
การเงิน ในสหรั ฐ อเมริ ก า ในป พ.ศ. 2551 แม ก ารขยายตั ว ของจํ านวนนัก ทอ งเที่ย วจาก
ตางประเทศจะหดตัวลงเมื่อประเทศไทยมีเหตุการณไมปกติ แตภาคธุรกิจการท องเที่ยวของ
ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
เสมอ
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จากกราฟแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและ
สันทนาการ ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษาและเกิดเหตุการณตางๆที่เขามากระทบตอราคา
หลักทรัพย ซึ่งปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนา
การในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีทั้งปจจัยจากภายนอกและภายในประเทศ ปจจัยภายนอก
ที่มีความสัมพันธตอหมวดธุรกิจนี้ ตัวอยางเชน ความไมแนนอนของสภาวะเศรษฐกิจโลก ราคา
น้ํามันที่สูงขึ้ น เปนตน ทําใหนักทองเที่ยวมีการใชจายดานการทองเที่ยวอยางระมัดระวัง การ
แขงขันดานการทองเที่ยวที่สูงขึ้นหลังจากที่หลายประเทศโดยเฉพาะในทวีปเอเชียมีการเปดประเทศ
มีการสรางจุดขายและแรงดึงดูดใจจากนักทองเที่ยวทําใหเกิดความสะดวกและงายตอการทองเทีย่ ว
ปจจัยภายในประเทศ ด านอั ตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ดานการเมืองซึ่งทําใหเกิด
เหตุการณการชุมนุมประทวง สงผลกระทบที่ รุนแรงตามกั นเปนลู กโซ เนื่ องจากรัฐบาลเปนผู
กําหนดนโยบายโดยตรงตอเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการกําหนดอัตราภาษี การสงเสริมการลงทุน การ
หาตลาดต างประเทศ หากนโยบายของรั ฐบาลเปลี่ ยนแปลงย อมมี ผลต อการลงทุ นในตลาด
หลักทรัพยได ทําใหนักลงทุนเกิดความไมมั่นใจ เนื่องจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ภายในประเทศถือเปนปจจัยที่สําคัญมาในการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผูจัดทําจึง
มุงศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนา
การในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทําการศึกษาใน 4 ปจจัยที่เกี่ยวของ คือ 1) ดัชนี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 2) เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง 3) อัตราเงินเฟอ และ 4)
อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย การเลือกทําการศึกษาใน 4 ปจจัยนี้ เนื่องจากเปนปจจัย
หลักๆที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ การศึกษาใน
ครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความสัมพันธของตัวแปรที่กําหนดทิศทางราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและสันทนาการและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยหมวด
ธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TOURISM) กับ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET) เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) อัตราเงินเฟอ (INFLATION) และอัตราการ
เขาพักแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL)
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สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐาน 1
H0 : ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย (SET) ไม มีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
H1 : ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย (SET) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
สมมติฐาน 2
H0 : เหตุ ก ารณ ก ารชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง (PROTEST) ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
H1 : เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพย
หมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
สมมติฐาน 3
H0 : อัตราเงินเฟอ (INFLATION) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
ทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
H1 : อัต ราเงิ น เฟอ (INFLATION) มี ค วามสั มพั น ธ กับ ราคาหลั กทรั พ ยห มวดธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
สมมติฐาน 4
H0 : อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย (HOTEL) ไมมีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
H1 : อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย (HOTEL) มีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)จากหลักทรัพยหมวด
ธุรกิจการทองเที่ยวและสัน ทนาการ จํานวน 12 หลัก ทรัพย โดยใชขอมูลราคาปด รายเดือน
จํานวน 65 เดือนตั้งแต เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สําหรับปจจัยที่
นํามาศึกษา ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เหตุการณการชุมนุมทาง
การเมือง (PROTEST)อัตราเงินเฟอ (INFLATION) และ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศ
ไทย (HOTEL)
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.ทํา ให ทราบถึ งข อมู ลที่ เ กี่ย วข องที่ สง ผลตอ การเคลื่อ นไหวของราคาหลัก ทรั พ ย

หมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ
2. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหไดเปรียบคูแขงขัน
นิยามศัพท
1.ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) หมายถึง ดัชนีราคาหลักทรัพยที่
เปน เครื่ องมื อบ งชี้ ร ะดั บราคา แนวโนมของตลาดหุน โดยรวม หรือที่เปน ที่รูจัก ในชื่อSET
INDEXเปนการคํานวณระดับราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยเฉลี่ย ณ
วัน หรื อ เวลาใดเวลาหนึ่ ง เที ยบกั บวั น ฐาน คือ วัน ที่ 30 เม.ย.2518 (เป น วั น แรกที่ ต ลาด
หลักทรัพยเริ่มเปดดําเนินการซื้อขาย)
2.ราคาหลักทรัพยหมวดธุร กิจ การทองเที่ยวและสัน ทนาการ(TOURISM) หมายถึง
ราคาหลัก ทรัพยข องธุร กิจ ทางดานการทองเที่ยวและสัน ทนาการที่เคลื่อนไหวอยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งในปจจุบัน(ณ วันที่ 18 มี.ค.2558)มีทั้งสิ้น 12 หลักทรัพย
3. เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) หมายถึง ชวงเวลาที่มีการชุมนุมทาง
การเมือง ของกลุมผูมีความคิดเห็นที่แตกตางกันทางการเมืองและกอใหเกิดความแตกแยกอยาง
รุนแรงในสังคมไทย โดยการศึกษาผลกระทบในการวิจัยครั้งนี้เริ่มตนตั้งแตภายหลังการผลการ
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธัน วาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีว ะ หัวหนา
พรรคประชาธิปตย ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
โดยเหตุการณไดสงบลงจากการปฏิวัติรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยการนํา
ของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการกองทัพบก ในขณะนั้น
4.อั ตราเงิ นเฟ อ(INFLATION) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาของป
ปจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปกอน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบระหวาง
ชวงเวลาที่ตอเนื่องกันการวัดอัตราเงินเฟออาจวัดดวยดัชนีราคาผูผลิต (Producer Price Index:
PPI)หรือ ดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index: CPI) หรือ GDP Deflator สวนภาวะเงิน
เฟอ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผล
ทํา ให ค าของเงิ น ที่ เ ราถื ออยู ลดลง (สํ า นั ก ดั ช นี เ ศรษฐกิ จ การค า, www.indexpr.moc.go.th,
เมษายน 2555)
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5.อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) หมายถึง อัตราการเขาพักแรมของ
นักทองเที่ยวของคนในประเทศและชาวตางชาติทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูล
จากที่พักแรมของประเทศไทยทั่วทุกภูมิภาค
กรอบแนวความคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
เวน 1 บรรทั
ดัชดนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง

ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจทองเที่ยว
และสันทนาการ

อัตราเงินเฟอ
อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนความเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเลือกทําการศึกษาทั้ง 12
หลักทรัพยในหมวดธุรกิจ ไดมุงศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ตลาดที่มีประสิทธิภาพ เปนตลาดซึ่งมีราคาของหลักทรัพยที่สะทอนขอมูลขาวสารทุก
ประเภทอย างรวดเร็ ว ถู ก ต องและทั่ว ถึ ง ผลของขอมูล นั้น ๆจะสะทอนถึ งขอมู ลขาวสารที่
ผูเกี่ ยวข องทุ ก ฝ า ยในตลาดได รั บรู ขอ มูลข าวสารเหลา นั้น ตัว อย างเชน นั ก ลงทุน บริษั ท
หลักทรัพย กองทุน หรือแมกระทั่งผูบริหารของบริษัท ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค เปนตน
ซึ่งขอมูลนั้น อาจเปนทั้งขอมูลในอดีต ปจจุบัน และการคาดการณรวมกันของตลาดเกี่ยวกับ
เหตุก ารณที่มีทีทาวาจะเกิดในอนาคต หรืออาจเปนปจจัยพื้นฐานของหลัก ทรัพย เมื่อตลาด
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและทุกคนมีขาวสารขอมูลที่ถูกตองเทาเทียมกัน กระบวนการทํา
กําไรในตลาดอยางไมเปนธรรม หรือการสรางผลตอบแทนสวนเกินปกติ นั้น ก็จะไมสามารถ
เกิดขึ้นไดเลย โดยทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก
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1) ตลาดที่มีประสิทธิภ าพในระดับต่ํา หมายถึง ตลาดที่ร าคาหลัก ทรัพยไดสะทอน
ขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในอดีตเรียบรอยแลว ไมมีนักลงทุนคนใดสามารถนําราคาหลักทรัพยใน
อดีตมาพยากรณหรือวิเคราะหแนวโนมของราคาหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
2) ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับกลาง หมายถึง สภาวะที่ราคาหลักทรัพยในตลาดนั้น
ไดสะทอนขอมูลขาวสารที่เกิด ขึ้น โดยมีการเผยแพรตอสาธารณะอยางรวดเร็ว ถูกตองและ
ครบถวนเรียบรอยแลว การพยายามนําขอมูลที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบริษัท จุลภาคหรือ
มหภาคมาวิเคราะหแนวโนมในการลงทุนและพยากรณราคาหลักทรัพยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวอยางเชน การวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน นั้น ไมสามารถกอใหเกิดกําไรเกินปกติได
3) ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง หมายถึง ตลาดที่ราคาหลักทรัพยในตลาดนั้นได
สะทอนขอมูลในทุกๆประเภทเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งขอมูลกลุมนี้ เปนขอมูลที่ประกอบไปดวย
ขอมูลซึ่งนักลงทุนรับรูในตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับต่ําและกลาง รวมกับขอมูลภายใน
ดวย ในตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงนั้น จะไมมีนักลงทุนคนใดสามารถทํากําไรเกินปกติ
ได ไมวาจะเปนบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกขององคกรก็ตาม
การวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน
แนวคิดการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน เปนแนวคิดที่มุงวิเคราะหปจจัยที่
เปนตัวกําหนดราคาหลักทรัพย อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุน ปจจัยพื้นฐาน
ตางๆดังกลาว ไดแก ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ปจจัยดานภาวะอุตสาหกรรมที่
เกี่ย วข อง และปจ จัยที่เกี่ยวกับผลการดําเนิน งาน รวมทั้งฐานะทางการเงิน ของบริษั ทผู ออก
หลัก ทรั พย ดั งนั้ น วิ ธีวิ เคราะห หลั ก ทรัพยโ ดยใชปจ จัยพื้น ฐานจึงเปน การวิเคราะหภ าวะ
เศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะบริษัทเพื่อนํามาใชในการกําหนดมูลคาที่
แทจริงของหลักทรัพย ซึ่งการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน มีขั้นตอนที่สําคัญ 3
ขั้นตอน คือ
1) การวิเคราะหเศรษฐกิจ เปนการวิเคราะหจากการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจนั้น
มีผลกระทบต อ ราคาหลั ก ทรั พย ตั ว อย างเช น หลัก ทรั พยบ างกลุ มมีร าคาลดลงเมื่ อสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตัว และราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการฟนตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น จะเห็นไดวา
สภาพเศรษฐกิจทั่วไปนั้นมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย โดยตัวชี้วัดที่ใชใน
การวิเคราะหภาวะทางเศรษฐกิจ เชน ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ อัต ราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและตางประเทศ อัต ราเงินเฟอ สภาวะสถานการณทาง
การเมือง ราคาน้ํามัน เปนตน
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2) การวิ เคราะห อุต สาหกรรม การเขาใจลัก ษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมนั้นมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุน เพราะเปนการจํากัดบริษัทที่นักลงทุนให
ความสนใจใหมีจํานวนลดลง โดยการเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจ เราควร
พิจารณาแนวโนมของอุตสาหกรรมในระดับโลกกอนพิจารณาแนวโนมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ในประเทศนั้น ๆ โดยทั่ว ไปการเปลี่ยนแปลงในการประกอบการของธุรกิจจะหมุนเวียนไป
ตามวัฏจักรของธุรกิจ คือ ในระยะเริ่มแรกของการประกอบธุรกิจจะอยูในภาวะขยายตัว โดยที่
ธุรกิจจําเปนตองใชกลยุทธการตลาดเขามาสนับสนุนทําใหธุรกิจกาวเขาสูภาวะรุงเรือง ธุรกิจจะ
ดํารงอยูในภาวะรุงเรืองในชวงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็เขาสูภาวะถดถอย โดยอาจเกิดจาก
สาเหตุ หลายประการ ตั ว อย างเช น คูแขงมีสิน คาหรือบริการที่มีคุณ ภาพทัด เทียมกัน หรือมี
คุณภาพสูงกวา ทําใหผูบริโภคมีความนิยมในสินคาของบริษัทนอยลง ซึ่งหากไมปรับปรุงหรือ
แกไข ธุรกิจก็จะเขาสูภาวะตกต่ํา ซึ่งอาจสงผลใหบริษัทเลิกกิจการได
3) การวิ เ คราะห บ ริ ษั ท ภายหลั ง จากที่ ผู ล งทุ น ได วิ เ คราะห ภ าวะเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม เพื่อศึกษาถึงภาวะการลงทุน และประเภทของธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่จะเลือก
ลงทุน แล ว ในลํ า ดั บสุ ด ท า ยของการวิเคราะหหลัก ทรัพยโ ดยใชปจ จัย พื้น ฐานนั้ น คือการ
วิเคราะหบริษัท โดยการวิเคราะหบริษัทเปนการศึกษา การคัดเลือกบริษัทที่ควรลงทุนโดยแบง
การวิเคราะหออกเปน 2 รูปแบบ คือ การวิเคราะหเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหจากตัวเลขที่
ปรากฏในงบการเงินของธุรกิจที่ผานมา ซึ่งโดยปกติจะใชเพียงเครื่องมือการวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงินเปนหลัก และ การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการประเมินระดับความสามารถของ
บริษัทในดานตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกับตัวเลข
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศิริวัลย จูพัฒนกุล (2552) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอดัชนีหมวดทองเที่ยว
และสันทนาการ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอดัชนีหลักทรัพย
หมวดทองเที่ยวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการศึกษา ผูวิจัยไดใช
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งใชขอมูลรายเดือนของราคาปดหลักทรัพย 14 หลักทรัพย
ในหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ โดยกลุมตัวอยางเปนขอมูลตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 ถึง
เดือนมิถุนายน 2552 เปนจํานวน 60 เดือน ซึ่งมีตัวแปรในการศึกษาแบงเปนตัวแปรตน คือ ดัชนี
ความเชื่อมั่นผูบริโภค (CCI), ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP), อัตราเงินเฟอ (INF), กําไร
สุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ (PL), และ ดัชนี
ตลาดหลั ก ทรั พย แห งประเทศไทย (SET) ตัว แปรตาม คือ ดัชนีร าคาตลาดหลัก ทรัพยแหง
ประเทศไทยหมวดทองเที่ยวและสัน ทนาการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอดัชนีตลาด
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หลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) อยางมีนัยสําคัญ ไดแก ดัชนีตลาด
หลั กทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราเงิน เฟอ โดยอัตราเงิน เฟอมีความสัมพัน ธใ นทิศทาง
เดีย วกับดัชนีหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ สว นปจ จัยที่ไมมีผลตอดัชนีต ลาด
หลัก ทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ไดแก ดัชนีค วามเชื่อมั่น ผูบริโภค
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และกําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหมวด
ทองเที่ยวและสันทนาการ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
วิรัญญา โลหะผล (2553) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวด
การทองเที่ยวและสันทนาการ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอราคา
หลักทรัพยหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการอีกทั้งเพื่อเปนประโยชนสําหรับนักลงทุนหรือผู
ที่สนใจในการคาดคะเนแนวโน มการเปลี่ยนแปลงของราคาหลัก ทรัพยร วมทั้งเปน ขอมูล
พื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย ในการศึกษาผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยาง
ดวยกัน 3 บริษัท คือ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน), บริษัท แชงกรีลา โฮเต็ล
จํากัด (มหาชน) และ บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีตัวแปรในการศึกษาแบงเปนตัวแปร
ตน คือ จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลักทรัพยหมวด
การทองเที่ยวและสันทนาการ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
ลูก ชั้น ดี และเหตุ ก ารณ ก ารชุ ม นุ มทางการเมื อ ง โดยข อ มู ล ที่ ใ ช เป น ข อ มู ลข อ มูล ทุ ติย ภู มิ
(Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ.2546 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553
รวมทั้งสิ้น 90 เดือน จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยว
และสันทนาการได แก อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหลัก ทรัพยหมวดการทองเที่ยวและ
สันทนาการ ซึ่งมีผลตอราคาหลักทรัพยบริษัท แชงกรี-ลาโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ส ว นป จ จัยที่ไมมีผลตอราคาหลัก ทรัพยหมวดการทองเที่ยวและ
สันทนาการไดแก จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศ
ไทย อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมลูก คาชั้นดี และเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99
วิธีการดําเนินการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยว
และสันทนาการดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง
อัตราเงินเฟอ และ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทยโดยกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่ใชใน
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การศึ กษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จํ านวน 65 เดือน
ขอมูลที่ใชเปนขอมูลแบบรายเดือนโดยหลักทรัพยที่นํามาใชในการศึกษา มีดังนี้
ตัวยอหลักทรัพย
ACD
ASIA
CENTEL
CSR
DTC
ERW
GRAND
LRH
MANRIN
OHTL
ROH
SHANG

ชื่อบริษทั
บริษัท เอเชีย คอรปอเรท ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)
บริษัท เทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แกรนดแอสเสท โฮเทลสแอนดพรอพเพอรตี้ จํากัด(มหาชน)
บริษัท ลากูนา รีสอรทแอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)

โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล ดังนี้
ขอมูล
ราคาปดรายเดือนของหลักทรัพย
ในหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนา
การ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่มา
ขอมูลจาก SETSMART Enterprise
ผานเครือขาย www.rsu.ac.th
ขอมูลจาก SETSMART Enterprise
ผานเครือขาย www.rsu.ac.th
ขอมูลจากศูนยขอมูลติดตามสถานการณ
ความรุนแรงทางการเมือง
sites.google.com/site/violenceindicator/
ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
www.bot.or.th
ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
www.bot.or.th

เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง

อัตราเงินเฟอ
อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย
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วิธีการวิเคราะหคือ
ขั้นที่ 1 ทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนการสรุปลักษณะของขอมูลกลุมตัวอยาง
ที่นํามาวิเคราะห โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ขั้นที่ 2 หาความสัมพันธระหวางราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนา
การ กับ ตัวแปรอิสระ จํานวน 4 ตัวแปร โดยหาความสัมพันธภาพรวมทั้งกลุมอุตสาหกรรม
และแยกรายบริ ษั ท โดยใช โ ปรแกรมสําเร็จ รูปทางสถิติ คือ สหสัมพัน ธอยางงาย (Simple
Correlation) ดวยวิธี Pearson Correlation ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ซึ่งเปนการใหโปรแกรม
ทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงปริมาณแตละคู และกําหนดแนวทางในการวิเคราะห
เชิงพรรณนา โดยการนําขอมูลที่วิเคราะหมาอธิบายความสัมพันธ
ผลการวิจัย
ในการวิ เคราะหข อมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “ ปจ จัยที่มีความสัมพันธกับดัชนีราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”โดย
ปจจัยที่นํามาศึกษา ไดแก ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เหตุการณการ
ชุมนุมทางการเมือง (PROTEST) อัตราเงินเฟอ (INF) และ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศ
ไทย (HOTEL) ได แ บ ง การวิ เ คราะห อ อกเป น 2 ส ว น คื อ การทดสอบสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) และ การวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlations) ดวยวิธี
Pearson Correlation โดยทําการศึกษาทั้งหมวดธุรกิจและแยกรายบริษัท
ตารางการแสดงคาสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic)
จํานวน
สวนเบีย่ งเบน
ตัวแปร
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย
ขอมูล
มาตรฐาน
ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
780
.00
750.00 65.4951
138.63196
การทองเที่ยวและสันทนาการ
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
780
431.50 1597.86 1050.1287 312.13661
แหงประเทศไทย
อัตราเงินเฟอ
780
-4.40
4.30
2.2895
1.89147
อัตราการเขาพักแรม
780
34.40 74.50 56.6440
8.52331
ของทั้งประเทศไทย
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ราคาหลัก ทรัพย หมวดธุ รกิ จ การทองเที่ ยวและสันทนาการ (TOURISM) มีคาเฉลี่ย
65.4951 คาต่ําสุด 0 คาสูงสุด 750 และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 138.63196 คา ตัว แปรอิส ระ
ไดแก 1) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) มีคาเฉลี่ย 1055.1287จุด คาต่ําสุด
431.50 จุด คาสูงสุด 1597.86 จุด และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 315.1366 2) อัตราเงินเฟอ
(INF) มีคาเฉลี่ย 2.2895 คาต่ําสุด -4.40 คาสูงสุด 4.30 และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.89147
3) อัต ราการเข าพั ก แรมของทั้ งประเทศไทย(HOTEL) มีคาเฉลี่ย 56.6440 คาต่ําสุ ด 34.40
คาสูงสุด 74.50 และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.52331
ตารางการวิเคราะหสหสัมพันธ แบบวิเคราะหภาพรวมหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนา
การ
ดัชนีราคาตลาด
เหตุการณ
หลักทรัพย
การชุมนุม
แหงประเทศไทย ทางการเมือง
ราคาหลักทรัพย
Pearson Correlation
รวมทั้งหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและ Sig. (2-tailed)
สันทนาการ
จํานวนขอมูล

อัตรา
เงินเฟอ

อัตราการ
เขาพักแรมของ
ทั้งประเทศไทย

.055

.030

.002

.028

.121

.411

.501

.372

780

780

780

780

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
สมมติฐาน 1
จากการวิ เคราะห พบว า ค าความสัมพัน ธร ะหวาง ราคาหลักทรัพยหมวดธุร กิจการ
ทองเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM) และดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)
จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed
พบวามีคาเทากับ 0.142 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สรุปไดวา ยอมรับสมมติฐาน
H0 และ ปฏิเสธ สมมติฐาน H1 ซึ่งหมายความวา ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(SET)ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ราคาหลั ก ทรั พ ย ห มวดธุ ร กิจ การท อ งเที่ ย วและสั น ทนาการ
(TOURISM)
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สมมติฐาน 2
จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพันธระหวาง ดัชนีราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการ
ทองเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM) และเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) จาก
การทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed
พบวามีคาเทากับ 0.509 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สรุปไดวา ยอมรับสมมติฐาน
H0 และปฏิเสธสมมติฐานH1 ซึ่งหมายความวา เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST)
ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)
สมมติฐาน 3
จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพัน ธร ะหวางราคาหลัก ทรัพยหมวดธุร กิจ การ
ทอ งเที่ ย วและสั น ทนาการ(TOURISM) และอั ต ราเงิ น เฟ อ (INF) จากการทดสอบความมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed พบวามีคาเทากับ 0.961
ซึ่งมีคามากกว าที่ ร ะดั บนั ยสํ าคั ญ ที่ 0.01 สรุ ปไดวา วา ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ
สมมติฐานH1 ซึ่งหมายความวาอัตราเงินเฟอ(INF) ไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวด
ธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM)
สมมติฐาน 4
จากการวิเคราะหพบวา คาความสัมพัน ธร ะหวาง ราคาหลัก ทรัพยหมวดธุร กิจการ
ทองเที่ยวและสันทนาการ(TOURISM) และอัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL)
จากการทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 และคา P-value.Sig 2 tailed
พบวามีคาเทากับ 0.372 ซึ่งมีคามากกวาที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 สรุปไดวา ยอมรับสมมติฐาน
H0 และ ปฏิ เสธ สมมติ ฐาน H1 ซึ่งหมายความวา อัตราการเขา พักแรมของทั้งประเทศไทย
(HOTEL) ไมมีค วามสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุร กิจ การทองเที่ยวและสันทนาการ
(TOURISM)
ผลการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlations Analysis) รายบริษัท
หลักทรัพย
ACD
ASIA
CENTEL
CSR
DTC
ERW

SET
**
**
**
**
**
**

PROTEST

INF

HOTEL
*
**
**

**
*
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GRAND
LRH
**
MANRIN
**
OHTL
*
หลักทรัพย
SET
PROTEST
ROH
SHANG
**
*
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
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**

INF

**
*
HOTEL
**

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพัน ธระหวางราคาหลัก ทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและ
สัน ทนาการ และ ป จ จั ยทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบที่สํ าคัญ 4 ปจ จัย คื อ ดั ชนี ร าคาตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง(PROTEST) อัตราเงินเฟอ
(INF) และ อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL)สรุปผลไดดังนี้
จากการวิเคราะหภาพรวมทั้งหมวดธุร กิจการทองเที่ยวและสันทนาการ พบวา ไมมี
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ
จากการวิเคราะหแยกรายบริษัท พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการแยกรายบริษัทมากที่สุด คือ ดัชนีราคา
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SET) ซึ่งมีความสัมพันธจํานวน 9 บริษัท จากทั้งหมด 12
บริษัท โดยแบ งออกเป น มีค วามสั มพัน ธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
จํานวน 8 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับถัดมา คือ อัตรา
การเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย(HOTEL) ซึ่งมีค วามสัมพัน ธ จํานวน 8 บริษัท โดยแบง
ออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 6 บริษัท และ
ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 จํ านวน 2 บริษัท ลําดับถัดมา คือ เหตุก ารณการชุมนุมทาง
การเมือง(PROTEST) ซึ่งมีความสัมพันธ จํานวน 3 บริษัท โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 2 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท ลําดับสุดทาย คือ อัตราเงินเฟอ ซึ่งมีความสัมพันธ จํานวน 2 บริษัท
โดยแบงออกเปน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 1
บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท
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อภิปรายผลการศึกษา
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หากพิจารณาจากภาพรวมของทั้งหมวดธุรกิจพบวา ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการไมมีความสัมพันธ
กัน อาจเนื่องมาจากแตละบริษัทในหมวดธุรกิจทองเที่ยวและสันทนาการมีลักษณะที่แตกตาง
กันมีคาความสัมพันธไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกันจึงทําใหการประมวลผลอาจมาไมชัดเจน
แตเมื่อพิจารณาจากรายบริษัท พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99 จํานวน 8 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 1 บริษัท จากทั้งหมด
12 บริษัท คิดเปนรอยละ 75 อธิบายไดวา โดยปกติการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย จะทําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นวา เศรษฐกิจเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่ง
เมื่อเศรษฐกิจ ดีขึ้ น การเดิน ทางท องเที่ยวก็จ ะเพิ่มขึ้นตาม สงผลใหธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ทอ งเที่ ย วมี ร ายได เ พิ่ มขึ้ น ทํ า ให นั ก ลงทุน ต องการที่ จ ะเข ามาลงทุน ในบริ ษัท ที่เ กี่ย วข อ ง
สอดคลองกับทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐานดานการวิเคราะหเศรษฐกิจ
กลาวคือ ภาวะทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย เชน หลักทรัพยบางกลุมมีราคา
ลดลงเมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อมีการฟนตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้น
ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการในบริษัทที่มีความสัมพันธกับดัชนี
ราคาตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทยปรับตั วขึ้นลงตามทฤษฎี และจากผลการศึกษาพบว า
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมมีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและสันทนาการขัดแยงกับผลการวิจัยในอดีตของ ศิริวัลย จูพัฒนกุล (2552) คือ
ดัชนีต ลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย(SET)มีค วามสัมพันธตอดัชนีร าคาตลาดหลัก ทรัพย
หมวดทองเที่ยวและสันทนาการ
เหตุการณการชุมนุมทางการเมือง
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง และ ราคา
หลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการในภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ พบวา ไมมี
ความสัมพันธกัน เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองภายในของประเทศไทยทําให
เกิดการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายครั้งในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา โดยปกติเมื่อเกิดเหตุการณ
ความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้น นักทองเที่ยวชาวตางชาติเกรงกลัวถึงความไมปลอดภัยที่จะ
เกิดขึ้ น ทําใหเกิด การตัดสิน ใจเดินทางเขามาในประเทศไทยลดลง สงผลกระทบทางลบตอ
อัตราการเขาพัก แรม ไมสอดคลองกับทฤษฎี ตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับกลาง กลาวคือ
สภาวะที่ราคาหลักทรัพยในตลาดนั้นไดสะทอนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นโดยมีการเผยแพรตอ
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สาธารณะอย า งรวดเร็ ว แต จ ากผลการวิจั ยพบว า เหตุก ารณก ารชุ มนุม ทางการเมือง ไม มี
ความสัมพันธตอราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ ทั้งนี้อาจเกิดจาก
บริษัทที่นํามาวิเคราะหนั้นอาจไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เนื่องจากเปนบริษัทที่
มีข นาดใหญ มี โ รงแรมในเครื อ มากมาย และเป น ธุ ร กิ จ ที่ มีชื่ อเสีย งในต างประเทศทํา ให
นักทองเที่ยวยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากการเขาพักโรงแรมในเครือบริษัทในหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและสันทนาการ อีกทั้งในชวงระยะเวลาดังกลาว รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุน
เศรษฐกิจ เพื่อใหนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย แตจากผลการศึกษา
แยกรายบริษัทพบวา มี 2 บริษัทที่มีความสัมพันธกับเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง อาจเกิด
จาก บริษัทนั้นๆไดรับผลกระทบจากการชุมนุม จากผลการวิจัยในภาพรวมนั้นแสดงใหเห็นวา
เหตุก ารณ ก ารชุ มนุ ม ทางการเมื อ งไมมี ค วามสัม พัน ธกั บราคาหลัก ทรัพยห มวดธุร กิ จ การ
ทองเที่ ยวและสั น ทนาการมากนั ก สอดคลองกับผลการวิจัยในอดีต ของ วิรัญ ญา โลหะผล
(2553) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยวและสันทนา
การ ซึ่งผลการวิ จั ยพบว า เหตุก ารณ การชุมนุมทางการเมืองไมมีผลตอราคาหลักทรัพยข อง
บริษัทในหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ
อัตราเงินเฟอ
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราเงินเฟอ และราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและสันทนาการภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ พบวา ไมมีความสัมพันธกัน สอดคลอง
กับทฤษฎีการวิเคราะหหลักทรัพยโดยใชปจจัยพื้นฐาน ในดานการวิเคราะหเศรษฐกิจ กลาวคือ
โดยปกติถาเศรษฐกิจอยูในภาวะเงินเฟอ ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคจะสูงขึ้น ทําใหอํานาจ
ในการซื้อของผูบริโภคลดลง สงผลกระทบตอกําไรของบริษัท รวมถึงภาคธุรกิจการทองเที่ยว
และการโรงแรม อัตราการทองเที่ยวลดลง นักลงทุนจะวิเคราะหวา ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจ
การทองเที่ยวและสันทนาการจะลดลงตามไปดวย อันเนื่องมาจากผลกําไรที่ลดลง แตหากมอง
ในมุมการวิเคราะหแยกรายบริษัท พบวามี 3 บริษัท จาก 12 บริษัทที่มีความสัมพันธกับอัตรา
เงินเฟอ อาจเกิดจาก อัตราเงินเฟอในชวงเวลาที่ทําการศึกษา สงผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งขัดแยงกับผลการวิจัยในอดีตของ ศิริวัลย จูพัฒนกุล (2552) ที่ไดทําการศึกษา
เรื่อง ป จ จัยที่มีผลต อดั ชนี หมวดท องเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งผลการวิจัยในอดีต ปรากฏวา
อัตราเงินเฟอ(INF)มีความสัมพันธตอดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยหมวดทองเที่ยวและสันทนา
การ(TOURISM) อยางมีนัยสําคัญในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ กาญ
จนวดี วิบูลยพานิช (2547) ที่ไดทําการศึกษา เรื่องปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอดัชนีราคา
หลักทรัพย ซึ่งผลการวิจัยในอดีตปรากฏวา อัตราเงินเฟอมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันขามกับ
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มูลคาดัชนีราคาหลักทรัพยในประเทศไทยและสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ ปรียานุช
เหมือนขาว (2555) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลกระทบตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยในอดีตปรากฏวา อัตราเงินเฟอไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่สงผลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย
อัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทย
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราการเขาพักแรมของทั้งประเทศไทยและ
ราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ พบวา ไมมี
ความสั มพั น ธ กั น อาจเนื่ องมาจากแต ละบริ ษัทมีค าความสัมพัน ธไมไ ดเปน ไปในทิศทาง
เดี ย วกั น จึ ง ทํ า ให ก ารประมวลผลอาจมาไม ชั ด เจน ไม ส อดคล อ งกั บ ทฤษฎี ต ลาดที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับกลาง กลาวคือ สภาวะที่ราคาหลักทรัพยในตลาดนั้นไดสะทอนขอมูล
ขาวสารที่เกิดขึ้นโดยมีการเผยแพรตอสาธารณะอยางรวดเร็ว ถาพิจารณาภาพรวมทั้ งหมวด
ธุรกิจจะสอดคลองกับผลการวิจัยในอดีตของ วิรัญญาโลหะผล (2553) ที่ไดทําการศึกษา เรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอราคาหลักทรัพยหมวดการทองเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา อัตรา
การเขาพักแรมของทั้งประเทศไทยไมมีผลตอราคาหลักทรัพยของบริษัทในหมวดการทองเที่ยว
และสันทนาการ
การพิจารณาเปนรายบริษัทพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 จํานวน 6 บริษัท และ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จํานวน 2 บริษัทจาก
ทั้งหมด 12 บริ ษั ท คิ ด เป น ร อยละ 66.67 อาจเนื่องมาจากประเทศไทยเปน จุด หมายหนึ่งที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยว อีกทั้งภาครัฐบาลของไทยใหความสําคัญ
ในภาคการทองเที่ยว เนื่องจากเปนภาคธุรกิจที่ทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนลําดับตนๆ จึง
ทําใหมีการประชาสัมพันธและประเทศไทยนั้นมีขอไดเปรียบดานยุทธศาสตรของการทองเทีย่ ว
มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อีกทั้งในชวงฤดูกาลทองเที่ยวมีอัตราการเขาพักแรม
เปนจํานวนมาก ทําใหบริษัทที่มีความสัมพันธไดรับผลกําไรอันเกิดจากการเขาพักมากขึ้น เมื่อ
ผลประกอบการเปนไปในทิศทางที่ดี นักลงทุนจึงใหความสนใจและตองการที่จะเขามาลงทุน
ในบริษัทที่เกี่ยวของ สงผลใหราคาหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการปรับตัว
สูงขึ้น
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นไดวาการวิเคราะหภาพรวมทั้งหมวดธุรกิจ ปจจัย
ทั้ง 4 ที่นํามาศึกษาไมมีความสัมพันธกับหลักทรัพยหมวดธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการ
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จึงทํ าใหเห็น วา ภาพรวมหากจะตัด สิน ใจลงทุนนั้ น ควรวิเคราะหปจจัยอื่นๆนอกเหนือจาก
ปจจัยดังกลาวในการวิเคราะหกอนการตัดสินใจลงทุน แตหากวิเคราะหแยกรายบริษัท ในบาง
ปจจัยอาจมีความสัมพันธกับบางบริษัท ดังนั้น ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ปจจัยทั้ง
4 ที่นํามาศึกษา จะใชไดเฉพาะบางบริษัท ผูที่สนใจลงทุนในหมวดธุรกิจนี้ อาจตองวิเคราะห
แยกเปนเฉพาะรายบริษัท จึงจะเปนขอมูลที่ใชไดเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ ตอไป
การศึกษาในครั้งนี้ ทําการเก็บขอมูลเปนรายเดือน ตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ.2552 ถึง
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 จํานวน 65 เดือน เปน ขอมูลในการวิเคราะห ซึ่งอาจทําใหก าร
วิเ คราะห ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ต อหมวดธุ ร กิจ การทอ งเที่ย วและสั น ทนาการไม ชั ด เจนใน
การศึก ษาครั้ ง ต อไปอาจใช ข อ มู ล เป น รายวั น หรื อ รายสั ป ดาห เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ แ ละ
เปรียบเทียบผลการศึกษาวาจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อีกทั้งปจจัยที่นํามาศึกษาเปน
เพียงปจจัยทางเศรษฐกิจภายนอกเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของมา
พิจารณา ทั้งปจจัยภายนอกในดานอื่นๆ เชน ปจจัยทางดานตางประเทศจํานวนนักทองเที่ยวที่
เดิน ทางเข ามาในประเทศไทย ผลิต ภัณฑมวลรวมในประเทศ การจัดโครงการกระตุนการ
ทองเที่ยวตางๆ และปจจัยภายในของบริษัท เชน ปจจัยพื้นฐาน งบการเงินของบริษัท การทํา
การตลาดของบริษัท และอาจรวมไปถึงปจจัยทางเทคนิคมาวิเคราะหดวย เนื่องจากในการลงทุน
จําเปนตองมีความรอบรูและมีขอมูลในหลายๆดานเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจลงทุน
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคา
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
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจีนของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยที่ศึกษาประกอบไปดวยปจจัยสวนบุคคล สวน
ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 จากลูกคาที่เคยซื้อหนังสือ
นิยายแปลภาษาจีนและอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลเปน
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหคา
สหสัมพันธของเพียรสันในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป ประกอบ
อาชีพ เปนพนักงาน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท ดานปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ใหความสํ าคัญกับชื่ อเสี ยงของนิยาย นักเขียนและนักแปล ราคาที่เหมาะสมกั บ
คุณภาพหนั งสื อ ร านหนั งสื ออยู ในทําเลที่ดี และสื่ อต างๆ ของร านมีความน าสนใจ ในดานการ
ตัดสินใจผูตอบแบบสอบถามเลื อกซื้ อหนังสื อนิ ยายแปลภาษาจี นจากการต องการความเพลิ ดเพลิ น
นักเขียนนักแปลและสํานักพิมพที่มีชื่อเสียง ราคาไมแพง หนังสื อวางแผงสม่ําเสมอ และคุณภาพของ
นักเขียนและนั กแปล การทดสอบสมมติฐานปจจัย สวนบุ คคลพบว าเพศ และระดั บการศึ กษาที่
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน ที่ ไมแตกตางกัน อายุ อาชี พ
และรายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน ที่แตกตางกัน ใน
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับทุกๆ ดาน
คําสําคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, หนังสือนิยายแปลภาษาจีน
1
2

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ผูอํานวยการสํานักงานการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
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ABSTRACT
The

objective

makingoptions of

of

this

research is to study factors that affect decision

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
หนั งสื อนิ ยายก็ เป นอี กหนึ่งสิ่งพิมพที่มีความนาสนใจมาก เพราะหนังสือนิยายเปน
หมวดหนังสือที่มีการตีพิมพมากที่สุด และมีผูบริโภคมากที่สุดเชนกัน ตลาดหนังสือแปลใน
ประเทศไทยเริ่มขยายตัวใหญมากยิ่งขึ้น เพราะสํานักพิมพจํานวนมากนิยมนําเอาหนังสือที่ติด
อั น ดั บ ขายดี ใ นต า งประเทศมาแปลและจํ า หน า ยในประเทศตลาดหนั ง สื อ แปลจาก
ภาษาตางประเทศในไทยถือวาเติบโตไดดี โดยเฉพาะหนังสือจากฝงยุโรป และหนังสือแปลจาก
ภาษาเกาหลีที่เปนกระแสนิยมอยางมาก แตหนังสือแปลจากภาษาจีนนั้นยังไมเปนที่นิยมมาก
นัก

เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับภาษาอื่ น ที่ก ลา วไปข างตน ถึงแม วาประเทศไทยจะมีค วาม

คลายคลึงหลายอยางกับประเทศจีน เชน การดําเนินชีวิต วัฒนธรรม ที่จะตองสอดแทรกลงไป
ในหนังสือนิยายแปลจีน ที่ทําใหคนไทยคุยเคยกับ

สิ่งเหลานั้น ไดโดยงายก็ตาม แตตลาด

หนังสือนิยายแปลภาษา จีนในประเทศไทยก็ยังไมเปนที่นิยมมากนักซึ่งอาจเปนผลมาจากปจจัย
หลายอยาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจี น ของผู บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานครซึ่ งเปน ประเด็น ที่นา สนใจสามารถนําไป
วางแผนพัฒนา และปรับปรุงการผลิตหนังสือนิยายแปลภาษาจีนไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึก ษาถึงปจจัยสวนบุค คลที่มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีน
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือ
นิยายแปลภาษาจีน

สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนที่แตกตางกัน
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2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาดที่แตกตาง กั นมีความสัมพัน ธกับการตัด สินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีน ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน โดยใชตัวแปร
อิสระ 2 กลุมยอย คือปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายไดตอเดือน และปจจัยสวนผสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และใชตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษา จีนของลูกคาในกรุงเทพมหานคร ศึก ษาเฉพาะผูบริโภคที่ซื้อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีน จํานวน 400 คน ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซึ่งจะเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
แจกแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแตเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. ทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน เพื่อ
นําไปปรับปรุงและผลิตหนังสือนิยายแปลภาษาจีนใหมีตรงกับความตองการของกลุมลูกคามาก
ที่สุด
2. ทราบปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจีน เพื่ อนํ าข อมู ลที่ ได เป น แนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาดของธุร กิจ ที่
เกี่ยวของกับการผลิตและจําหนายหนังสือนิยายแปลภาษาจีน
3. ทราบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อนํ าข อมู ลมาวางแผนการผลิต และจัด จําหนายหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีนไดอยาง มีประสิทธิภาพ
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ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
การตัดสินใจเลือกซือ้

- เพศ

หนังสือนิยายแปล

- อายุ

ภาษาจีน

- อาชีพ
- ระดับการศึกษา

- ความตองการ
- ทางเลือก

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด

- การประเมินทางเลือก

- ผลิตภัณฑ

- การตัดสินใจ

- ราคา

- พฤติกรรมหลังการซื้อ

- ชองทางการจัดจําหนาย
กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับนวนิยาย หนังสือนิยายถูกเขียนขึ้นดวยเหตุผลสองขอ นักเขียนบาง
ทานจะเขียนหนังสือนิยายที่ใหความบันเทิงอยางเดียว ใหผูอานอานเพื่อสรางความสนุกสนาน
ลืมความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เรียกวาหนังสือนิยายชวนฝน และนักเขียนบางทานจะเขียน
นิยายที่ใ หขอคิด สอดแทรกความรูลงไป เรียกวาหนังสือนิยายที่ใหขอคิดหรือหนังสือนิยาย
ประเทืองปญญา จะใชภาษาที่ละเอียดกวาเปนการชักนําใหผูอานเขาใจความจริงบางประการที่
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ผูเขียนตองการจะสื่อ โดยนิยายจะมีหลายองคประกอบดวยกัน เชน โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก
แกนของเรื่อง และบทสนทนา เปนตน
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ ขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล ซึ่งใน
งานวิจัยนี้จะประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัย
สวนบุคคลที่แตกตางกันนั้นอาจเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจีนดวย
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด ประกอบไปดวยปจจัย 4 ดาน คือ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวน การตัดสินใจซื้อของลูกคา
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ การเลือกและตัดสินใจซื้อสินคาหรือ
บริการของลูกคานั้น จะเกิดขึ้นอยางมีกระบวนการ ลูกคาจะไมซื้อสินคาทันทีที่เห็น เพราะตอง
มีการไตรตรองเสียกอนวาสินคาหรือบริการนั้นๆ จะคุมคากับเงินที่จายไปหรือตอบสนองความ
ตองการของตนเองไดหรือไมดวย ซึ่งการจัดสินใจซื้อนั้นจะมีกระบวนการหลักอยู 5 ขั้นตอน
ดว ยกัน คือ การตระหนัก ถึงความตองการ การคน หาขาวสาร การประเมิน ทางเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งสินคาหรือบริการบางประเภทอาจไมจําเปนตองมี
กระบวนการครบทั้ง 5 ขั้นตอนก็ได
5. แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พฤติก รรมผูบ ริ โ ภค พฤติ ก รรมผู บริ โ ภคเป น การ
แสดงออกเกี่ยวกับการซื้อสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
รวมไปถึ งกระบวนการตั ด สิ น ใจของ

แตละบุค คลที่มีอยูกอนแลว และมีสว นในการ

กําหนดใหมีพฤติกรรมตางๆ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สาวิกา ขุนราม (2550) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยาย
ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผูอานในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาเพศหญิงเปนเพศที่นิยม
อาน มากกวาเพศชาย ซึ่งสวนมากมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา กลุมตัวอยางมากกวาหาสิบ
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เปอรเซ็นต ชอบอานนิยายเกาหลีแบบจบภายในเลมเดียว โดยชอบเนื้อหาแบบกุกกิ๊กเปนอันดับ
หนึ่ง ชอบเนื้อหาตลกขบขันเปนอันดับที่สอง และอันดับที่สามคือชอบเนื้อหาแบบรักโรแมน
ติก ผูอานนิยมเลือกอาน หนังสือนิยายเกาหลีจากรูปภาพหนาปกที่สวยงาม รองลงมาคือเห็นจาก
โปสเตอรประชาสัมพันธ ตามรานหนังสือ และชอบตัวละครจากซีรีสเกาหลีมากอน บุคคลที่
เปนผูสนับสนุนใหเลือกอาน นิยายเกาหลีมากที่สุดคือเพื่อนสนิท และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายประเภท เกาหลีในระดับมากคือสวนของปจจัยทางการตลาด ปจจัย
ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ เห็ น แล ว ชอบการออกแบบ โดยรวมของรู ป เล ม หน า ปกเป น รู ป วาด
ภาพประกอบมีความสวยงาม มีการจัดหนาที่อานงาย

จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อในระดับมากที่สุด ปจจัยดานราคา ราคาขายเปรียบเทียบกับคุณภาพของหนังสือคุณภาพของ
นักเขียน/ นักแปล และของที่ระลึกที่ได เชน ที่คั่นหนังสือมีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก
ป จ จั ย ด า นสถานที่ จั ด จํ า หน า ย ด า นร า นขายหนั ง สื อ ตั้ ง อยู ใ นทํ า เลที่ เ หมาะสม เช น
หางสรรพสินคา

ดานรานหนังสือมีการโชวหนังสือใหม สรางการจดจําใหกับ

ลูกคาไดเปนอยางดี และความนาเชื่อถือของราน ก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือในระดับ
มากเชนกัน ปจจัยดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณาผานสื่อตางๆ การประชาสัมพันธ
การขายโดยบุคคลและการตลาดทางตรงมีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมาก
พรกวินทร ตังควิเวชกุล แสงสินชัย (2550) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกซื้อหนังสือสําหรับเด็กอายุ 6 - 11 ป ของผูปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุม
ตัวอยางเปน ผูปกครองของเด็กอายุ 6 - 11 ปที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศ หญิงและมีความสัมพันธเปนแมของเด็กอายุ 6 - 11 ป อายุระหวาง
31 - 40 ป มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เปนลูกจางหรือพนักงานบริษัท และมีรายไดระหวาง
5,000 – 10,000 บาท โดยกลุ ม ตั ว อยางเปด รั บขาวสารเกี่ยวกับหนังสือ สําหรับเด็ ก จาก
หนังสือพิมพมากที่สุด รองลงมาคือจากปายโฆษณาและจากสื่อโทรทัศน ในดานพฤติกรรมการ
เลือกซื้อนั้น กลุมตัวอยางจะซื้อหนังสือสําหรับ เด็กเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2-3 เลม ในราคา
ระหวาง 20-40 บาท และซื้อจากในรานหนังสือ โดยจะซื้อหนังสือสําหรับเด็กประเภทความรู
ทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร เพราะจะชวยเพิ่มความรูรอบตัวใหกบั
เด็กไดมากที่สุด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือสําหรับเด็ก กลุมตัวอยางจะให
406

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ความสําคัญกับเนื้อเรื่องของหนังสือมากที่สุด ราคามีอิทธิผลในการตัดสินใจในระดับมาก และ
เห็นวาหนังสือสําหรับเด็กในปจจุบันมีราคาแพงเกินไป มักซื้อหนังสือในรานที่มีหมวดหนังสือ
สําหรับเด็กและปจจัยการสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คืออันดับหนังสือขายดี
สมภพ ตะเภาพงษ (2553) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคหนังสือ
แปลประเภท นวนิยายของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีกลุมตัวอยางเปนวัยรุนอายุ
ระหวาง 15 – 24 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย
20 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย 6,900 บาท กลุมตัวอยางจะซื้อหนังสือนิยายเฉลี่ย
7 เลมตอป ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุมคือ กลุมที่ซื้อนิยายมากกวาคาเฉลี่ยและอีก
กลุมคือกลุมที่ซื้อ หนังสือน้ํากวาคาเฉลี่ย โดยกลยุทธทางการตลาดสําหรับกลุมที่มีการซื้อนอย
กวาคาเฉลี่ย ก็ คือให สํ านัก พิ มพข ายหนังสือแปลนวนิยายแนวผจญภัย ที่แปลจากตน ฉบับ
ภาษาอังกฤษ เชน หนังสือที่ไดรับรางวัล หรือถูกนําไปทําภาพยนตร ตองมีการจัดโปรโมชั่นลด
ราคาดวย สวนกลุมลูกคาที่ซื้อมากกวาคาเฉลี่ย สํานักพิมพตองออกแบบหนาปกใหสวยงาม
สุภาวรรณ จิตรวีระนันรังสี (2556) ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของผูบริโภคตอการเลือก
ซื้อ นิตยสารในรานสะดวกซื้อเซเวน อีเลฟเวน” โดยมีกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
15 – 25 ป สวนใหญจะเลือกซื้อนิตยสารบันเทิง และหนังสือพิมพ นิตยสารที่ซื้อมากที่สุดคือ
ทีวีพูล ซึ่งซื้อเพราะเนื้อหาของนิตยสารกลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นคอนขางมากตอ
ปจจัยสวนประสม ทางการตลาดทั้งสี่ดาน
วิไ ลรั ต น เอี่ ย มสุ อ งค (2557) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ป จ จั ย ที่มี ผ ลต อ พฤติก รรมการซื้ อ
วรรณกรรม เยาวชนของวัยรุนในจังหวัดสมุทรปราการ” กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ ระหวาง 16 – 18 ป กลุมผูตอบแบบสอบถามมีระดับแรงจูงใจในการซื้อ
วรรณกรรมเยาวชนที่เกิด จากอารมณอยูในระดับมาก และมีค วามเห็น ตอสว นประสมทาง
การตลาดโดยรวมในระดั บมาก โดยจะซื้อ วรรณกรรมประเภทนิยายจากรานหนัง สือใน
หางสรรพสินคา
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ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ
(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาและมีแหลงขอมูลดังนี้
1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของที่ผูอื่นไดเคยวิจัยมากอนแลว ซึ่งขอมูลดังกลาวจะมาจากตําราทางวิชาการ เอกสาร
วารสาร สิ่งพิมพ ขอมูลตางๆ ที่เผยแพรทางเว็บไซต เปนตน
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยเอง ซึ่งจะใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

หลั ง จากรวบรวมแบบสอบถามทั้ งหมดที่ส มบูร ณแ ลว ผูวิจั ยจะนํา แบบสอบถาม
ทั้งหมดมาวิเคราะหผลดังนี้
1.ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่
คารอยละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนบุคคลทีแ่ ตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจีนดวยสถิติทดสอบ T – test และ F – test
4. สวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ ตัดสินใจเลือกซื้อ
หนั ง สื อ นิ ย ายแปลภาษาจี น ทํ า การทดสอบด ว ยสถิ ติ ท ดสอบ 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 กลุมตัวอยางมีความเห็นเกีย่ วกับ
ปจจัย

ดานผลิตภัณฑโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่มาก โดยใหความสําคัญกับชื่อเสียงของ
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นิยาย ของผูเขียนและของนักแปลในระดับที่มาก การจัดหนาที่อานงาย สํานวนภาษาไมนาเบื่อ
ในระดับที่มาก การออกแบบภาพปกที่สวยงามในระดับปานกลาง และชื่อเสียงของสํานักพิมพ
ในระดับปานกลาง
ปจจั ยด านราคาโดยเฉลี่ยอยูใ นระดับที่มาก โดยใหความสําคัญกับคุณ ภาพของการ
จัดพิมพ เหมาะสมกับราคาขายในระดับที่มาก คุณภาพของนักแปลเหมาะสมกับราคาขายใน
ระดับที่มาก คุณภาพของนักเขียนเหมาะสมกับราคาขายในระดับที่มาก และของแถมที่ไดรับ
เหมาะสมกับราคาขายในระดับปานกลาง
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับปานกลาง โดยจะใหความสําคัญ
กับ การที่รานหนังสือตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมในระดับที่มาก รานหนังสือแนะนํา และโชว
นิยายออก ใหมในระดับปานกลาง สํานักพิมพมีที่ตั้งเปนหลักแหลงในระดับปานกลาง และราน
หนังสือมีความ นาเชื่อถือในระดับปานกลาง
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยเฉลี่ยอยูที่ระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับ
สื่อของรานหนังสือนาสนใจในระดับปานกลาง มีการประชาสัมพันธขอมูลที่ฉับไวในระดับ
ปานกลาง มีการจําหนายผานชองทางออนไลนในระดับปานกลาง และพนักงานอัธยาศัยดีใน
ระดับที่นอย
และจากการวิเคราะหเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานความตองการโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับตองการความ
เพลิดเพลินและผอนคลายในระดับมากที่สุด ตองการสํานวนการแปลที่ลื่นไหลในระดับมาก
ที่สุด ตองการสะสมเรื่องที่ชอบ และตองการนิยาย

ที่คุมคากับราคาที่จายไปในระดับมาก

ที่สุด
ปจจัยดานทางเลือกโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่มาก โดยใหความสําคัญกับการเลือกจาก
ชื่อเสียงของนักเขียน นักแปลและสํานักพิมพมากที่สุดในระดับที่มาก นิยายมีหลายแนวใหเลือก
ซื้อในระดับที่มาก เลือกซื้อเพราะ

การออกแบบหนังสือที่สวยในระดับที่มาก และเลือกซื้อ

จากแหลงจําหนายที่นาเชื่อถือในระดับปานกลาง
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ปจจัยดานการประเมินทางเลือกในระดับที่มาก โดยใหความสําคัญกับราคาที่ไมแพง
เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ไดรับในระดับที่มาก คนขอมูลไดงายกวานิยายแปลภาษาอื่นในระดับ
ปานกลาง กลองบรรจุและหนาปกสวยงามคุมราคาในระกับปานกลาง และนิยายแปลภาษาจีน
หาซื้อไดงายกวาในรานหนังสือในระดับ ปานกลาง
ปจจัยดานการตัดสินใจซื้อโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่มาก โดยใหความสําคัญกับการออก
นิยายสม่ําเสมอ ตรงกําหนดวางแผงในระดับที่มาก สํานักพิมพมีคุณภาพไดรับลิขสิทธิ์โดยตรง
ในระดับที่มาก คุณ ภาพและราคาขายที่ไมแพงเกิ นไปในระดับที่มาก และพนักงานขายให
รายละเอียดหนังสือไดในระดับปานกลาง
ปจจัยดานพฤติกรรมหลังการซื้อโดยเฉลี่ยอยูในระดับที่มาก โดยใหความสําคัญกับ
นักเขียนและ นักแปลมีคุณภาพ จะซื้อผลงานเลมอื่นๆ ตอในระดับมากที่สุด อานแลวคุมคา
และจะซื้อนิยายเลมอื่นอีกในระดับมากที่สุด จะกลับมาซื้อหนังสือของสํานักพิมพเดิมอีกครั้ง
เพราะมั่นใจในตัวสิน คาในระดับที่มาก และหนังสือเปลี่ยนไดหากชํารุดจึงซื้อเลมอื่นอีกใน
ระดับปานกลาง
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
ตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนที่แตกตางกัน
การตัดสินใจซื้อ
ปจจัย
สวนบุคคล

เพศ

อายุ

อาชีพ

ระดับ
การศึกษา

รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน

สถิติ Sig. สถิติ Sig. สถิติ Sig. สถิติ Sig. สถิติ Sig.
T-test 0.639 F-test 0.238 F-test 0.230 F-test 0.662 F-test 0.603
T-test 0.284 F-test 0.006* F-test 0.001* F-test 0.054 F-test 0.028*

ดานความตองการ
ดานทางเลือก
ดานการประเมิน
T-test 0.850 F-test 0.011* F-test 0.059 F-test 0.444 F-test 0.017*
ทางเลือก
ดานการ
T-test 0.912 F-test 0.001* F-test 0.270 F-test 0.074 F-test 0.007*
ตัดสินใจซื้อ
ดานพฤติกรรม
T-test 0.545 F-test 0.268 F-test 0.371 F-test 0.524 F-test 0.205
หลังการซื้อ
*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ดานเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช T-test พบวา เพศที่แตกตางกันสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานความตองการ ดานทางเลือก ดานการประเมิน
ทางเลื อ ก ด า นการตั ด สิ น ใจและด า นพฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน
ดานอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา อายุที่แตกตางกันสงผลตอการ
ตัด สิน ใจซื้อหนั งสื อนิยายแปลภาษาจีน ดานทางเลือก ดานการประเมินทางเลือก ดานการ
ตัดสินใจ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว และสงผลตอดานความตองการ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อที่
ไมแตกตางกัน

ดานอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผล
ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั ง สื อ นิ ย ายแปลภาษาจี น ด า นทางเลื อ กของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และสงผลต อด านความต องการ ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสิน ใจ ดาน
พฤติกรรมหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน
ดานระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา ระดับการศึกษาที่
แตกตางกั น ส งผลต อการตัด สิ น ใจซื้อหนังสื อนิ ยายแปลภาษาจีน ดา นความต องการ ดา น
ทางเลือก ดานการประเมินทางเลือก

ดานการตัดสินใจและดานพฤติกรรมหลังการซื้อของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก ดาน
การประเมิน ทางเลื อก ด านการตัดสิน ใจของผูบริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว และสงผลตอดานความ
ตองการ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปจจั ยสว นผสมทางการตลาดดานผลิ ตภั ณฑ ราคา ชองทางการจั ด
จําหน าย และการ ส งเสริมการตลาดที่แตกตางกัน มีค วามสัมพัน ธกับการตัดสิน ใจเลือกซื้อ
หนังสือนิยายแปลภาษาจีนของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจซื้อ

ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด

ดานความตองการ
ดานทางเลือก
ดานการประเมินทางเลือก
ดานการตัดสินใจซื้อ
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ
*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลิตภัณฑ
r
0.321
0.585
0.399
0.494
0.326

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ราคา
r
0.266
0.441
0.400
0.480
0.374

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ชองทางการจัด
จําหนาย

การสงเสริมการ
ขาย

r
0.189
0.627
0.496
0.567
0.336

r
0.260
0.588
0.462
0.620
0.457

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ดานความตองการ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด
และการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อหนั งสื อนิยายแปลภาษาจีน ดานความต องการของลูก ค าในเขต
กรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือ นิยาย แปลภาษาจีนดานความตองการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยดานผลิตภัณ ฑมีความสัมพัน ธกับการตัด สิน ใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน ดาน
ความตองการมากที่สุด มีคา สหสัมพัน ธ (r) เทากับ 0.321 ซึ่งมีค วามสัมพันธเชิงบวกอยูใ น
ระดั บคอนขางต่ํา ซึ่งหมายความวาผลิตภัณ ฑที่ดีจะสงผลตอการเลือกซื้อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีนดาน

ความต องการที่ คอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานที่ตั้งไว
ดานทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด และ
การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ หนั ง สื อ นิ ย ายแปลภาษาจี น ด า นทางเลื อ กของลู ก ค า ในเขต
กรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือนิยาย แปลภาษาจีนดานทางเลือกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ดา นช องทางการจั ด จํ า หน า ยมี ค วามสั มพั น ธกั บการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้อ หนัง สือ นิ ยายแปล
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0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
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ภาษาจีนดานทางเลือกมากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.627 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยู
ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวา สถานที่จัดจําหนาย จะสงผลตอการเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจีน ดานทางเลือกในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ดานการประเมินทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือกของ
ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยดานชองทางการจัด จําหนายมีความสัมพันธกับการตัด สินใจเลือกซื้อ
หนังสือนิยายแปล ภาษาจีน ดานการประเมินทางเลือกมากที่สุด มี คาสหสั มพันธ (r) เทากั บ
0.496 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยู ในระดับคอนขางต่ํา ซึ่งหมายความวาชองทางการจําหนาย
จะสงผลตอการเลือกซื้อหนังสือนิยาย แปลภาษาจีน ดานการประเมินทางเลือกในระดับปาน
กลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 จึง ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานการตัดสินใจ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทางการตลาด
และการตั ดสิ นใจเลื อกซื้อหนั งสื อนิ ยายแปลภาษาจีนดานการตัด สิน ใจซื้อของลูก คาในเขต
กรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจเลือกซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีน ดานการตัดสินใจซื้อมากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.620 มีความสัมพันธเชิง
บวกอยู ใ นระดั บปานกลาง ซึ่ งหมายความวา การสงเสริมการขายจะสงผลตอการเลือกซื้ อ
หนังสือนิยายแปล ภาษาจีนดานการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 จึงยอมรับ สมมติฐานที่ตั้งไว
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดและ

การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซื้อ

ของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานครตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัวแปรมีความสัมพันธเชิงบวก
กับการตัดสินใจ เลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรมหลังการซื้ออยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสื อนิยายแปลภาษาจีน ดานพฤติกรรมหลังการซื้อมากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากั บ
0.457 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก อยูในระดับคอนขางต่ํา ซึ่งหมายความวาการสงเสริมการขาย
จะส งผลต อการเลื อกซื้ อ หนั ง สื อนิ ย าย แปลภาษาจีน ด านพฤติก รรมหลั งการซื้อ ในระดั บ
คอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการศึกษากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน พบวา
มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังตอไปนี้
ปจจัยดานเพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช T-test พบวาเพศที่แตกตางกันสงผล
ตอการตั ด สิ น ใจซื้ อหนั งสื อนิ ยายแปลภาษาจีน ดานความ ตอ งการดานทางเลือก ดานการ
ประเมิ น ทางเลื อก ด า นการตั ด สิ น ใจและดานพฤติก รรมหลัง การซื้อ ของผูบริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของจุฑาทิพย วงษขํา (2551) ที่
ศึ ก ษาเรื่ อ งป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ นิ ต ยสารคอมพิ ว เตอร ข องลู ก ค า ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาเพศชายและเพศหญิงตัดสินใจซื้อนิตยสารคอมพิวเตอร
ตามปจจัยตางๆ ที่ไมแตกตางกัน
ปจจัยดานอายุ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ
ของ ผูบริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกตางกัน และสงผลตอดานความตองการดาน
พฤติกรรมหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน

ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของวิไลรัตน เอี่ยมสุ

องค (2557) ที่ศึกษาเรื่องปจ จัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อวรรณกรรมเยาวชนของวัยนุนใน
จังหวัดสมุ ทรปราการ จากผลการวิจัยพบวาวัยรุน ที่มีอายุ ตางกัน มีพฤติก รรม ในการซื้ อ
วรรณกรรมเยาวชนที่ แตกต างกั น กลุมวัยรุ น ที่อายุยังนอยจะเลื อ กซื้ อหนังสือวรรณกรรม
เยาวชนมากกวากลุมวัยรุนที่มีอายุมาก เพราะกลุมวัยรุนที่อายุมากกวาจะสนใจซื้อวรรณกรรม
เยาวชนที่เนื้อหาตรงกับชวงอายุและการดําเนินชีวิต
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ดานอาชีพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา อาชีพที่แตกตางกันสงผล
ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ หนั ง สื อ นิ ย ายแปลภาษาจี น ด า นทางเลื อ กของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน และสงผลตอดานความตองการ ดานการประเมินทางเลือก ดาน
การตั ดสินใจ ดานพฤติก รรมหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน

ซึ่งสอดคลองกัน กับงานวิจัย

ของณัฏทิชา รุงแสง (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการบริหารงานหนังสือวรรณกรรม
แฟนตาซี จากผลการวิจัยพบวา อาชีพที่แตกตางกันจะมีความตางกันในดานการเลือกประเภท
ของนิยายวรรณกรรมแฟนตาซีที่แตกตางกัน
ดานระดับการศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา ระดับการศึกษา ที่
แตกต างกั น ส งผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อหนัง สื อนิ ยายแปลภาษาจีน ดา นความตอ งการด า น
ทางเลือก ด านการประเมิ นทางเลือก ดานการตัด สิน ใจและดานพฤติก รรมหลังการซื้อของ
ผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจับของพิภพ ไทย
บุญนาค (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกซื้อหนังสือประเภทบันเทิง
คดีของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจับพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสภานภาพการสมรสที่แตกตางกันจะมีทัศนคติ
และการเลือกซื้อหนังสือบันเทิงคดีที่ไมแตกตางกัน
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test พบวา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก ดาน
การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน และ
สงผลตอดานความตองการ ดานพฤติกรรมหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกันกับ
งานวิจัยของพิชพรรณ จันมณี (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของ
ผูอานนิตยสารสตรีตางประเทศฉบับภาษาไทย พบวาผูอานที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะ
ตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีตางประเทศฉบับภาษาไทยที่ไมแตกตางกัน
เมื่อพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีนของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครแลว สามารถอภิปรายไดดังนี้

415

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ด า นความต อ งการ จากการทดสอบสหสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นประสมทาง
การตลาด และการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัว
แปร มีค วามสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนด านความ
ตองการ โดยด านผลิต ภั ณฑ มีความสัมพัน ธกัน กับการตัด สิน ใจเลื อกซื้ อหนังสือนิยายแปล
ภาษาจีนดานความตองการมากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.321 ซึ่งมีความสัมพันธเชิง
บวกอยูในระดับคอนขางต่ํา ซึ่งหมายความวาผลิต ภัณฑที่ดีจะสงผลตอการเลือกซื้อหนังสื อ
นิยายแปลภาษาจีน ดานความตองการที่คอนขางต่ํา ซึ่งสอดคล องกัน กับงานวิจัยของสมภพ
ตะเภาพงษ (2533)

ที่ศึก ษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติก รรมการบริโภคหนังสือแปล

ประเภทนวนิ ยายของวั ย รุ น ในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย พบว า กลุ มวัย รุน ให
ความสําคัญกับคุณภาพและรูปลักษณของหนังสือแปล ในระดับสําคัญมาก สํานักพิมพตอง
ใหความสําคัญกับสิ่งนี้เปนสิ่งแรก ควรใชวัสดุที่ทนทาน มีมาตรฐาน ออกแบบหนาปกใหมี
ความสวยงาม และโดนใจกลุมเปาหมาย
ดานทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพั นธร ะหวางปจจั ยสวนประสมทางการตลาด
และการตั ดสิ น ใจเลื อกซื้ อหนั งสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุก ตัวแปรมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือก โดย
ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับ

การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยาย

แปลภาษาจีนดานทางเลือกมากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.627 ซึ่งมีความสัมพันธเชิง
บวกอยู ใ นระดั บปานกลาง ซึ่งหมายความวา สถานที่จัด จํ าหนาย จะสงผลตอการเลื อกซื้ อ
หนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานทางเลือกในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของ
สาวิก า ขุน ราม (2550) ที่ศึก ษาเกี่ ยวกับปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจซื้อหนังสือนิยาย
ประเภทเกาหลี (K-WAVE) ของผูอานในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบวาปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย เชน รานหนังสือ ตั้งอยูในทําเลที่ดี มีการวางหนังสือใหมโชวภายใน
รานและหน าร านมี สว นช ว ยในการตั ด สิน ใจซื้ อ และสรางการจดจํ าได เปน อยา งดี ความ
นาเชื่อถือของรานก็มีสวนในการชวยตัดสินใจดวยเชนกัน ปจจัยตางๆ ที่กลาวมามีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อในระดับมาก
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ดานการประเมินทางเลือก จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและ

การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุก

ตัวแปรมี ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัด สินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีน ดานการ
ประเมินทางเลือก มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปล ภาษาจีนดานการ
ประเมินทางเลือกมากที่สุด มีคาสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.496 ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกอยูใน
ระดับคอนขางต่ํา ซึ่งหมายความวาชองทางการจําหนายจะสงผลตอการเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจีน ด านการประเมิ น ทางเลือกในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เบญจวรรณ อรัญเรื่องฤทธิ์ (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูอานใน
การเลือกซื้อนิตยสาร จากผลการวิจับพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
นิตยสารนั้น มีความสัมพันธการตัดสินใจเลือกซื้อนิตยสารดานชองทางและสถานทีจ่ ัดจําหนาย
มากที่สุด รองลงมาจะเปนดานสินคา ราคาและกิจกรรมสงเสริมการขาย
ดานการตัดสินใจ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และ การตั ดสิ นใจเลือกซื้ อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุก ตัว แปรมี
ความสัมพันธ เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจ
อยางมีนัยสําคัญ โดยดานการสงเสริมการขาย

มีค วามสั มพั นธกับการตั ดสินใจเลือกซื้ อ

หนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจซื้อมากที่สุด

มีคาสหสัมพันธ (r)

เทากับ 0.620 ซึ่งมีความ สัมพันธเชิงบวกอยูในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความวาการสงเสริม
การขายจะสงผลตอการเลือก ซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานการตัดสินใจซื้อในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลองกันกับงานวิจัยของภัทรินทร สิมะชาติ (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อหนังสือของผูบริโภค กรณีศึกษาบริษัท เอเชีย บุคส จํากัด ผลจากการ
วิจัยพบวา การสงเสริมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อหนังสือของผูบริโภคในระดับมาก
คือ การแนะนําหนังสือใหม โชวหนังสือที่ไดรับรางวัล พนัก งานอัธยาศัยดี สามารถแนะนํา
หนังสือไดและมีสวนลดใหกับสมาชิกจะชวยใหหนังสือขายดีมากยิ่งขึ้น
ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ จากการทดสอบสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและ การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนตามแบบเพียรสัน พบวาทุกตัว
แปรมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนดานพฤติกรรม
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หลังการซื้อ โดยดานการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือนิยาย
แปลภาษาจี น ด านพฤติ ก รรมหลั งการซื้ อมากที่สุด มีคาสหสัมพัน ธ (r) เทา กับ 0.457 ซึ่ ง มี
ความสัมพันธเชิงบวกอยูในระดับคอนขางต่ํา ซึ่งหมายความวาการสงเสริมการขายจะสงผลตอ
การเลือกซื้อหนังสือนิ ยายแปลภาษาจีน ดานพฤติกรรมหลังการซื้อในระดับคอนขางต่ํา ซึ่ ง
สอดคลองกันกับงานวิจัยของสุพิมพรรณ เม็งขาว (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับ
สื่อและการซื้อนิตยสารบันเทิงของ ผูบริโภคในอําเภอเชียงใหม จากผลการวิจัยพบวา ในดาน
การสงเสริ มการตลาดของแถมที่ ติ ด มากับนิตยสารเปน ปจ จัยหนึ่งที่ทําใหเกิด การเลือกซื้อ
นิตยสารบันเทิง ผูผลิตอาจแนบคูปองลดราคา แลกรับสินคาทดลองไปกับนิตยสารเพื่อกระตุน
ความพึงพอใจและกระตุนการซื้อของผูบริโภคใหมากขึ้น

ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากงานวิจัย
1. สํานักพิมพนิยายแปลภาษาจีนควรนํากลยุทธทางการตลาด เชน สว นประสมทาง
การตลาดมาเปนตัวชวยในการวางแผนในการทําธุรกิจหนังสือใหครอบคลุมทุกดาน และพัฒนา
องคประกอบตางๆ ของหนังสือ เชน คุณภาพของการพิมพ คุณภาพของการแปลควบคูกันไป
เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาและตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด
2. จากข อเสนอแนะของผู ต อบแบบสอบถามพบวา ลูก ค าที่ ซื้อหนังสื อนิ ยายแปล
ภาษาจีนมักเลือกซื้อจากงานแปลที่มีสํานวนการแปลที่ลื่นไหล ตองการซื้อหนังสือผานชองทาง
ออนไลน และมีเลมทดลองใหอาน สํานักพิมพควรปรับใหมีชองทางการซื้อหนังสือออนไลน
และมีเลมทดลองอานกอน เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจซื้อไดงายยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีก ารศึก ษากลุ มลู ก คาผูอานนิยายแปลภาษาจีน ที่อาศัยอยูใ นตางจังหวัดเพิ่ม
เพื่อใหขอบเขตของงานวิจัยกวางมากขึ้น
2. ควรศึกษาความเปนไปไดของการเพิ่มปริมาณการซื้อหนังสือนิยายแปลภาษาจีนของ
ลูกคาที่อาศัยอยูในเขตตางจังหวัด
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกคาในการเลือกซื้อนิยายแปลภาษาจีน และ
นําขอมูลที่ไดมาประยุกตใชในการวางแผนการตลาดตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
(FACTORS AFFECTING CUSTOMERS SATISFACTION ON SERVICES
OF
SCOLIOSIS CENTER IN PHYSICAL THERAPY CLINIC)
กชพร จูละพันธ 16 ดร. สุมาลี สวาง 17
---------------------------------------------------------------15

16

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนย
กระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดและศึกษาความสัมพันธของตัวแปรที่มีตอความพึง
พอใจโดยใช แบบสอบถามเก็ บข อมูลกับกลุมผูใ ชบริก ารศูน ยก ระดูก สัน หลังคดในคลินิก
กายภาพบําบัด จํานวน 137 ตัวอยางและใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจง
ความถี่ คารอยละคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test, F-Test, Correlation
และ MRA
ผลการศึก ษา พบว า กลุมตัว อยางสว นใหญเปนเพศหญิง มีอายุร ะหวาง 21-40 ป มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนนักเรียน/ นักศึกษา และมีรายไดตอ
เดื อน 15,000 บาทหรือต่ํากวา โดยกลุมตัวอยางสว นใหญมีพฤติก รรมการใชบริก ารดาน
ระยะเวลาที่ใชบริการ 1 ปหรือนอยกวา ดานเหตุผลในการใชบริการเพราะความมีชื่อเสียง
เพราะบริ การมื ออาชี พโดยมีนั กกายภาพบําบัดที่เชี่ยวชาญ และเพราะบุค คลรอบขาง ดาน
ความถี่ในการใชบริการระหวาง 6-10 ครั้งตอเดือน ดานชวงเวลาที่ใชบริการระหวาง เวลา
13.01 น. – 16.00 น. และตั้งแตเวลา 16.01 น. เปนตนไปเทากัน และดานวิธีการชําระคาบริการ
ดว ยเงิน สด นอกจากนี้ กลุ มตั วอยางมีความคิด เห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการในภาพรวมใหความสําคัญดานบุคลากรมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจ จัยสวนบุคคลสวนใหญและพฤติกรรมการใช
บริการเกือบทุกดานที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการ
16

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต
17
อาจารยที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 สวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจ
ของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปจจัยดานกระบวนการมีความสัมพันธเชิงบวกมากที่สุด
และสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการสว นใหญไมมีค วามสัมพัน ธความพึงพอใจของ
ผูใ ชบริ การที่ มีตอการให บริ ก ารของศูน ยก ระดูกสัน หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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

สภาพสังคมเมืองในปจจุบันมีการดําเนินชีวิตที่เรงรีบและแขงขันกันมากขึ้น จึงทําให
คนตองทํางานหนัก โดยลักษณะการปฏิบัติงานสวนใหญตองนั่งทํางานอยูหนาคอมพิวเตอร
เปนเวลานานมากกวา 6 ชั่วโมงตอวันหรืออยูในอิริยาบถเดิมๆ ที่มีการเคลื่อนไหวลดลง ทําให
กลุมคนทํางานอายุ ระหวาง 20-55 ป รอยละ 55 มักมีปญหาปวดกระดูก และกลามเนื้อหลัง
(สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร, 2554) ซึ่งเปน การเปลี่ยนแปลงที่ผิด รูปของโครงสราง
รางกาย นอกจากนี้ ค วามก าวหน า ทางเทคโนโลยี สง ผลใหทํ าคนหัน มาพึ่ง พาและใช งาน
คอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่มากขึ้น ซึ่งกลุมคนที่ใชเทคโนโลยีดิจิตอลคอมพิวเตอรมาก
ที่สุด เป น กลุ มวั ย เด็ ก ที่ มีช ว งอายุ ร ะหวา ง 6-14 ป คิด เปน ร อยละ 61.6 สว นกลุมคนที่ใ ช
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ มากที่ สุ ด เป น กลุ ม ที่ มีช ว งอายุ ร ะหว า ง 15-24 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 54.7
(สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน, 2556)
ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้วนสงผลกระทบตอสุขภาพเชนกัน โดยเฉพาะปญหากระดูกกลามเนื้อของ
กลุมคนในชวงอายุระหวาง 6-24 ปที่เริ่มมีการผิดรูปของโครงสรางกระดูกสันหลังเกิดภาวะ
กระดูกสันหลังคด
ปจจุบันคนเริ่มมีภาวะกระดูกสันหลังคดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยภาวะกระดูกสันหลัง
คดเปนภาวะที่กระดูกสันหลังมีการเบนออกจากแนวกลางไปดานขาง โดยมากมักจะเปนรูปตัว
เอส หากถายภาพรังสีเอกซเรย จะพบมุมกระดูกคดมากกวา 10 องศา สงผลตอระบบรางกายทั้ง
ภายนอกคือ โครงสรางรางกายเกิดการบิดเบี้ยวไมเทากันและระบบรางกายภายในจะสงผลตอ
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสงผลทําใหระบบอื่นในรางกายแยลงในระยะยาว ในขณะนี้ผูปว ย
ภาวะกระดูกสันหลังคดในเมืองไทยมีมากถึงรอยละ 2-3 ของประชากร ซึ่งชวงอายุระหวาง 1015 ปมีมากถึงรอยละ 12 และเพิ่มจาก 5 ปที่แลวถึงรอยละ 5 (กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข, 2557) เนื่องจากปญหากลุมภาวะนี้เริ่มเปนที่สนใจแกกลุมคนเมืองมากขึ้น ผนวก
กับกระแสการดําเนินชีวิตในขณะนี้ที่เริ่มมีการตื่นตัวตอการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น ทําให
ผูคนตระหนักดานการใชชีวิตอยางมีคุณภาพมากขึ้น ไมวาจะเปนการเลือกรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย หรือการเขาหาการรักษาดวยวิธีการรักษาแพทยทางเลือกหรือการรักษาทาง
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ธรรมชาติมากกวาที่จะพึ่งพายารักษาโรคหรือการผาตัด (TNS research international, 2555)
ฉะนั้นการรักษาทางกายภาพบําบัดจึงถือเปนทางเลือกหนึ่งที่มีบทบาทในการรักษาภาวะกระดูก
สันหลังคด
การรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดโดยวิธีทางกายภาพบําบัดในปจจุบันมีเทคนิคที่ถือวา
ไดประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสากล คือ เทคนิคของ Schroth-method จากประเทศเยอรมนี
ซึ่ง เทคนิ ค นี้ ส ามารถช ว ยปรั บ โครงสรา งให สมดุล มากขึ้น ด ว ยวิธี ก ารจัด ดัด ดึ ง โดยนั ก
กายภาพบําบัด การจัดทาทางและการออกกําลังกายดวยอุปกรณอยางครบวงจรในศูนยกระดูก
สันหลังคด ซึ่งมีแพรหลายไปทั่วยุโรป ในป 2550 ศูนยกระดูกสันหลังคดจากประเทศเยอรมนี
ไดขยายมาสูประเทศ สหรัฐอเมริกา ที่เมืองนิวยอรก ตอมาในป 2554 เทคนิคการรักษาไดเขามา
สูประเทศเกาหลีใตและประเทศไทย โดยเมืองไทยมีนักกายภาพบําบัด ที่ไดรับการอบรมใน
หลักสูตรนี้เพียง 18 คน(Mahidol University, 2011)
ปจจุบันเมืองไทยมีศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดเพียง 4 แหง ไดแก ที
แอนดเอส คลินิกกายภาพบําบัดตั้งอยูเขตหวยขวาง กันยาคลินิกกายภาพบําบัด สาขาถนนสิริน
ธรตั้ ง อยู เ ขตบางพลั ด และสาขาเหม ง จ า ยตั้ ง อยู เ ขตห ว ยขวาง รวม 2 แห ง และคลิ นิ ก
กายภาพบําบัด คณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยูเขตบางกอกนอย จะเห็นไดวาศูนย
กระดูกสันหลังคดยังมีนอย อาจไมเพียงพอตอความตองการของผูปวยที่มีภาวะกระดูกสันหลัง
คดที่มากขึ้น ในขณะที่บุคลากรทางกายภาพบําบัดที่มีความรูเฉพาะทางดานนี้ยังมีไมมากนัก
ดังนั้นเมื่อมีความตองการของผูปวยในการรักษามากขึ้นสงผลใหธุรกิจนี้เติบโตและมีแนวโนม
ในการแข ง ขั น ที่ ม ากขึ้ น ได ใ นอนาคต ผูป ระกอบธุร กิจ จึง จํา เป น ต องอาศัย เครื่อ งมื อทาง
การตลาดที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพเพื่ อเพิ่ มโอกาสความสํา เร็จ ให แก ธุ ร กิ จ ได แ ก การออกแบบ
ผลิตภัณฑ การกําหนดราคาที่เหมาะสม การบริหารชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมทาง
การตลาดที่มีประสิทธิภ าพ ตลอดจนการใหค วามสําคัญดานบุคลากร กระบวนการสงมอบ
บริการ และสภาพแวดลอมทางกายภาพ (7Ps) ซึ่งเปนเครื่องมือหลักในการทําใหธุรกิจบริการ
ประสบความสําเร็จในการแขงขัน
จากที่ กลาวมาขางตน งานบริการทางดานนี้ยังมีโอกาสเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดย
ผูใชบริการสามารถเขาถึงการบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดไดงาย
ขึ้น ดังนั้นการบริหารงานบริการศูนยกระดูกสันหลังคดจึงเปนสิ่งสําคัญ ในการศึกษาครั้งนี้ผู
ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพื้นฐานตางๆ ซึ่งประกอบดวยปจจัยสว น
บุคคลและพฤติกรรมการใชบริการของผูใชบริการและสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการที่
มีผลตอความพึงพอใจตอบริก ารของศูน ยก ระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด เพื่อจะ
ไดผลการศึ ก ษาที่ ใ ช ประโยชน สําหรับประยุก ตใ ชกําหนดแนวทางการพัฒ นากลยุทธก าร
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ใหบริการที่ดียิ่งขึ้น โดยมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการในตลาดและรักษาความ
พึงพอใจในงานบริการของศูนยฯ ตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต างของปจจัยสวนบุคคลที่ มีผลต อความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการและความพึง
พอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ป จ จัยสว นบุ คคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใ ชบริการที่มีตอการ
ใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกัน
2. พฤติกรรมการใชบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
การใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกัน
3. ส ว นประสมทางการตลาดธุร กิจ บริก ารมีค วามสัม พัน ธกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
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กรอบแนวความคิด
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน
พฤติกรรมการใชบริการ
ระยะเวลาทีใ่ ชบริการ
เหตุผลในการใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มตี อการ
ใหบริการของศูนย
กระดูกสันหลังคดใน
คลินิกกายภาพบําบัด

สวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ประโยชนเชิงวิชาการ
ทําใหไดผลการศึก ษาความสัมพัน ธของปจจัยสว นบุค คล พฤติก รรมผูบริโภค สว น
ประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ที่มีผลตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก
กายภาพบําบัด ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการศึกษาในอนาคตได
2. ประโยชนเชิงธุรกิจ
ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสัน
หลั ง คดในคลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด ซึ่ ง เป น ประโยชน ต อ ศู น ย ฯ ในการนํ าไปประยุ ก ต ใ ช
ประกอบการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการ
ของกลุมผูใชบริการที่มีลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรมการใชบริการที่แตกตางกันไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ ทั้งยังสามารถนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ในดานการแบงสว น
ตลาด กลุมผูใชบริการเปาหมายและการกําหนดตําแหนงของบริการในตลาด อันจะสงผลดีตอ
การรักษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอบริการของศูนยฯ ตอไป
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การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดใน
คลินิกกายภาพบําบัดเปนการศึกษาเชิงสํารวจที่ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ดังนี้
อรชิ นั น พร วิ ทยวราวั ฒ น (2555) การศึก ษา หมายถึง ระดับการศึก ษาที่ไดรับจาก
สถาบันการศึกษาและจากประสบการณของชีวิต ซึ่งการศึกษาบงบอกถึงความสามารถในการ
เลือกรับขาวสารและความสามารถของผูสงขาวสารในการแยกความเหมาะสมของเนื้อหาที่
สื่อสารได
กรรณิกา ไชยวิเศษ (2553: 38) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการ
และ พฤติกรรมการซื้อและการใชของผู บริโภค ซึ่งทําใหสามารถวางแผนกลยุทธทางการตลาด
ที่เหมาะสมในการตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได
ศิริรัตน สะหุนิล (2556: 16, 19) สวนประสมทางการตลาดเปนการผสมผสาน 4 กล
ยุทธ (4P’s) ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
เพื่อใช เป น เครื่ องมื อทางการตลาดที่ค วบคุม ไดใ นการตอบสนองความตองการของตลาด
เปาหมายใหบรรลุวัตถุประสงค โดยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีองคประกอบเพิ่ม
อีก 3 ดาน รวมเปน 7 กลยุทธ (7P’s) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคลากร สภาพแวดลอมกายภาพ และกระบวนการ
Powell (อางถึงในชลิดา พวงรักษา, 2556: 27) ความพึงพอใจในเปนสภาพอารมณ
ความรูสึกดานบวกของบุคคลที่พบหรือไดรับการตอบสนองจากประสบการณ
Kotler (1997 อางถึงในมาลินี สนธิมูล, 2556: 9) ความพึงพอใจเปนระดับความรูสึก
ของบุคคลที่เปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
หรือการทํางานของผลิตภัณฑตามที่เห็นหรือเขาใจกับการคาดหวัง กลาวคือ ระดับความพึง
พอใจเปนความแตกตางของผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตภัณ ฑเท ากับหรือเหนือกวาความ
คาดหวังของบุคคล
Lehnert-Schroth (2007); Grivas (2008); Hennes (2011); กันยาคลินิกกายภาพบําบัด
(2558) โรคกระดูกสันหลังคดเปนความผิดปกติของกระดูกสันหลังที่มีลักษณะของกระดูกสัน
หลังผิดรูปโคงงอไปทางดานขาง ซึ่งสามารถตรวจระดับความรุนแรงไดจากการวัดมุมสวนโคง
ของกระดูกสันหลังตามภาพถายรังสีหรือมุมคอบบ (Cobb Angle) โดยโรคกระดูกสันหลังคด
จะมีมุมมากกวา 10 องศา ซึ่งผูปวยควรไปพบแพทยหรือนักกายภาพบําบัดเพื่อรับการรักษาที่
เหมาะสม
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วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมารับบริการที่
โรงพยาบาลเสนา พบวา ผูมารับบริการที่โรงพยาบาลเสนาที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูมารับบริก ารที่โ รงพยาบาลเสนาที่ มีร ะดับการศึก ษา
รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน และผูมารับ
บริการที่โรงพยาบาลเสนาที่มีพฤติกรรมการรับบริการดานประเภทการรับบริการที่แตกตางกัน
ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูมารับบริการที่โรงพยาบาลเสนาที่มีพฤติกรรมการรับ
บริการด านความถี่ในการรับบริการ ระยะเวลาในการรับบริการ วิธีการชําระคาบริการ และ
เหตุผลในการรับบริการที่แตกตางกันระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
สิริด วงนภา เกตุวิชิต (2550) ไดศึก ษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการ
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลลําปาง พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ ที่อยูอาศัย และสิทธิการรักษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการบริการแผนกผูปว ย
นอกโรงพยาบาลลําปางดานความสะดวก ดานพฤติกรรมการรักษาพยาบาล ดานอุปกรณการ
รักษา ดานการใหคําแนะนําประชาสัมพันธ ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม ความปลอดภั ย
และดานกระบวนการบริ ก ารมี ค วามพึงพอใจตอการบริก ารแผนกผูปว ยนอกโรงพยาบาล
แตกตางกั น แต ปจ จั ย ส ว นบุ ค คลด านอายุมีค วามพึงพอใจตอการบริก ารแผนกผูปว ยนอก
โรงพยาบาลโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ปราณี ธีระราษฎร (2550) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมารับบริการที่
โรงพยาบาล อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูรับบริการที่มีเพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน และผูรับบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการดานประเภทการใชบริการแตกตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูรับบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการดานความถี่ในการรับ
บริการตอเดือน ระยะเวลาการเปนผูใชบริการ วิธีชําระคาบริการ และเหตุผลที่ใชบริการที่
แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน
ธัญญากาญจน ฉายแกว (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการแผนกผูปวย
นอกและแผนกผูปวยในที่มีตอการใหบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร พบวา ผูมารับบริการที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาล
ปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานความสะดวก ดานมนุษยสัมพันธ ดานคุณภาพ
การบริการ ดานขอมูลที่ไดจากการบริการ และดานสถานที่ที่ใหบริการแตกตางกัน แตผูมารับ
บริการที่มีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทรในดานเครื่องมือแลอุปกรณการรักษา และดานการประสานงานไมแตกตางกัน
ผูมารับบริการที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอบริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอ
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ปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานทุกแตกตางกัน และผูมารับบริการที่มีสถานภาพแตกตางกันมี
ความพึ งพอใจตอบริก ารของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรใ น ดาน
คุณ ภาพการบริ ก ารและด า นข อมู ลที่ ได จ ากการบริ ก ารแตกตา งกั น แต ผูม ารั บบริก ารที่ มี
สถานภาพแตกตางกัน มี ความพึ งพอใจตอบริก ารของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทรในดานความสะดวก ดานมนุษยสัมพันธ ดานเครื่องมือแลอุปกรณการรักษา
ดานการประสานงาน และดานสถานที่ที่ใหบริการไมแตกตางกัน
วัชรพล ทองหอม (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่มี
ตอการบริหารจัดการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูใชบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันโดยรวมมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการ
แตกตางกัน ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน และผูใชบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการดาน
เหตุผลที่เลือกใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ ประเภทการใชบริการ ระยะเวลาการเปน
ผูใชบริการ และชวงเวลาที่ใชบริการที่แตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ทั้งนี้ ปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ และระดับ
ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
วัลภา กลิ่นคลายกัน (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการใน
โรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรี พบวา ผูมาใชบริการที่มีเพศ อายุ และสถานภาพแตกตาง
กันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตผูมาใชบริการที่มีระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดตอเดือนโดยรวมมีร ะดับความพึงพอใจแตกตางกัน สํ าหรับผู มาใชบริการที่ มี
เหตุผลในการใชบริการแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตผูมาใชบริการที่มี
พฤติกรรมการใชบริการดานประเภทการใชบริการ ระยะเวลาการเปนผูใชบริการ และวิธีชําระ
คาบริการแตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
ธนนพภา สุวดิษฐ (2552) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและสิ่งแวดลอม
ทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช บริก ารโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจั งหวั ด
ชลบุรี พบวา ผูใ ชบริก ารโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีเพศแตกต างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมไมแตกตาง
กัน แตผูใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนใน
เขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกัน ผูใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีที่
มีเพศแตกตางกันมีปจ จัยสว นประสมทางการตลาดโดยรวมไมแตกตางกัน แตผูใชบริการ
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โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมแตกตางกัน สําหรับปจ จัยสว น
ประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดาน ไดแก บริการ ราคา สถานที่ การสงเสริมการตลาด
บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี
กีรติชัย สมสะอาด (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดาน
รัก ษาพยาบาลของสถานี อ นามั ย โพนทอง กิ่ ง อํ า เภอโพธิ์ ต าก จั ง หวั ด หนองคาย พบว า
ประชาชนที่เพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยโพน
ทอง กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไมแตกตาง และประชาชนที่อาชีพแตกตางกันมีความ
พึงพอใจในบริการดานรัก ษาพยาบาลของสถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัด
หนองคายแตกตาง
ปยมาศ จํ ารัสธนสาร (2553) ไดศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูรับบริการในการเลือกใช บริการสุขภาพ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ปจจัยสว นบุคคลดานอายุ รายได การศึกษา และภูมิลํา เนา มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจ แตปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อาชีพ และสิทธิการรักษา ไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจ และสวนประสมการตลาดดานสถานที่ ดานบุคลากร ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ และดานความเชื่อถือและคุณภาพ
บริการ สามารถใชทํา นายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพไดที่รอยละ 68.4 ในขณะที่
สวนประสมการตลาดดานการบริการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ไมสามารถใช
ทํานายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพได
ฐิตารีย นะวาระ และ นิตนา ฐานิตธนกร (2554) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ บุคลากร และลักษณะ
ทางกายภาพมีผลตอการตัดสิน ใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการ
ดูแลผูสู งอายุ ใ นเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุ ด ตามมาดว ยราคา สถานที่ บุ ค ลากร และ
ผลิตภัณฑตามลําดับ แตสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด และกระบวนการ
ใหบริการไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
กมลรัตน มังวงษ (2555) ไดศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
เอกชนของผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พบวา อาชีพและ
รายไดที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ
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ผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 แตกตางกัน แตเพศ อายุ
สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนของผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ไม
แตกตางกัน โดยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานประชาสัมพันธ ดาน
แพทยผูเชี่ยวชาญ และดานความรวดเร็วและความสะดวก มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
คุณ ภาพการบริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนของผูป ระกัน ตนเขตสํา นัก งานประกัน สังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 แตสวนประสมการตลาดดานสถานที่และดานความพรอมของ
อุ ป กรณ ท างการแพทย ไ ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชนของผูประกันตน เขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
นิตยา ชื่นศิลป (2556) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใช
บริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช พบวา อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายได มีผลตอการใช
บริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช แตเพศและภูมิลําเนาเดิมมีผลตอการใช บริการซํ้าของ
โรงพยาบาลนนทเวช สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่
ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธ
กับการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช แตสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ กษาในครั้ งนี้เป น การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุงเนนศึกษาความสัมพันธของตัวแปรพื้นฐานตางๆ ที่มีผล
ตอความพึ งพอใจของผู ใ ช บริ ก ารศู น ยก ระดู ก สัน หลั งคดในคลินิก กายภาพบําบัด โดยใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข อมูลจากกลุมตัว อยางเปาหมายผลการศึก ษาไดนําเสนออยูใ น
รูปแบบของการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่ใชตารางรวมแสดงผลการศึกษาเพื่อ
ความเขาใจมากขึ้น โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางของคําถามปลายปดทั้งหมด รวม 4
สวน เปนเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดใน
คลินิกกายภาพบําบัด ซึ่งในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 แหง ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางโดยแบงชั้น
ภูมิ(Stratified Sampling)ของศูนยฯ แตละแหงตามสัดสวนของจํานวนประชากรที่ศูนยแตละ
แหงมี รวม 137 ตัวอยาง ดังนี้
ศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด จํานวนของตัวอยาง
กันยาคลินิกกายภาพบําบัด สาขาสิรินธร
51
กันยาคลินิกกายภาพบําบัด สาขาเหมงจาย
15
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ทีแอนดเอส
55
คลินิกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
16
รวม
137
และใช สถิ ติ ต างๆ วิ เคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละคาต่ําสุด
คาสูงสุด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการดานระยะเวลาที่ใชบริการ 1 ป
หรือนอยกวา รอยละ 45.26 ดานเหตุผลในการใชบริการเพราะความมีชื่อเสียง รอยละ 65.69
เพราะบริการมืออาชีพโดยมีนักกายภาพบําบัดที่เชี่ยวชาญ รอยละ 98.54 และเพราะบุคคลรอบ
ขางแนะนํา รอยละ 96.35 โดยสวนใหญใชบริการไมไดมีเหตุผลเพราะสถานที่และอุปกรณ
เครื่องใชมีความทันสมัยและไวใจได ทําเลที่ตั้งอยูใกลและเดินทางสะดวก อัตราคาบริการ
สมเหตุสมผลหรือสามารถใชบริการได และเหตุผลอื่นๆ ดานความถี่ในการใชบริการระหวาง
6-10 ครั้งตอเดือน รอยละ 47.45 ดานชวงเวลาที่ใชบริการระหวาง เวลา 13.01 น. – 16.00 น.
และตั้งแตเวลา 16.01 น. เปนตนไปเทากัน รอยละ 37.96 และดานวิธีการชําระคาบริการดวยเงิน
สด รอยละ 95.62
3. สรุปผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.13 โดยใหความสําคัญดานบุคลากรมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
9.85 ตามมาดว ยด านผลิ ตภั ณฑ ดานกระบวนการ ดานชองทางจัดจําหนาย ดานราคา ดาน
สภาพแวดลอมกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.45 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ความถูกตองแมนยํา ความปลอดภัย และความโปรงใสในการใหบริการของศูนยกระดูกสัน
หลังคดในคลิ นิ ก กายภาพบํ าบั ด มากที่สุด อยูใ นระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.82 ดานราคา
โดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคาเฉลี่ย 8.95 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานการกําหนด
ราคาในระดับที่สามารถใชบริก ารไดมากที่สุด อยูใ นระดับมากที่ สุด มีคาเฉลี่ย 9.42 ด าน
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ชองทางจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคาเฉลี่ย 8.98 โดยใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานที่ตั้งของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดอยูใกลที่พัก ที่ทํางาน หรือ
สถานที่ศึกษามากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.31 ดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม
อยูในระดับคอนขางมาก มีคาเฉลี่ย 8.62 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานศูนยกระดูกสันหลัง
คดในคลินิกกายภาพบําบัดจัดใหมีพนักงานตอนรับคอยใหคําปรึกษาและแนะนําการใชบริการ
มากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.59 ดานบุคลากรโดยรวมมีคาเฉลี่ย 9.85 โดยให
ความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัดของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
มี ค วามเชี่ ย วชาญทางการรั ก ษามากที่ สุ ด อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด มี ค า เฉลี่ ย 9.96 ด า น
สภาพแวดลอมกายภาพโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคาเฉลี่ย 8.93 โดยใหความสําคัญกับ
ปจ จัยด านศูน ย ก ระดู กสั น หลั งคดในคลินิก กายภาพบําบัด ออกแบบและตกแตงสถานที่ได
สวยงาม ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย โดยจัดบรรยากาศผอนคลายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการรักษามากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.53 และดานกระบวนการโดยรวมอยูใน
ระดั บมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.12 โดยใหความสําคัญกับปจ จัยดานศูน ยก ระดูกสันหลังคดใน
คลินิกกายภาพบําบัดมีการใหบริการและการรักษาที่ยึดความปลอดภัยและความพึงพอใจของ
ผูใชบริการเปนหลักในการดําเนินการใหบริการมากที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.82
4. สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสัน
หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
พบวา กลุมตัวอยางมีค วามพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดใน
คลินิ กกายภาพบําบัดโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.30 โดยมี ความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัดมากที่สุด อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.85
5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบวา ปจจัยสวนบุคคลสวนใหญ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน
และพฤติกรรมการใชบริการเกือบทุกดานไดแก ระยะเวลาที่ใชบริการ เหตุผลในการใชบริการ
ดานอื่นๆ ความถี่ในการใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ และวิธีการชําระคาบริการ ที่แตกตาง
กันไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใ ชบริก ารศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิก กายภาพบําบัด
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตระดับการศึกษาและพฤติกรรมใชบริการ
ดานเหตุผลเพราะความมีชื่อเสียงและทําเลที่ตั้งอยูใกลและเดินทางสะดวกที่แตกตางกันมีผลตอ
ความพึ งพอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มีตอ การใหบริ ก ารของศู น ยก ระดูก สัน หลัง คดในคลินิ ก
กายภาพบําบัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สําหรับสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
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พึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของศู น ย ก ระดู ก สั น หลั ง คดในคลิ นิ ก
กายภาพบํ า บั ด อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยป จ จั ย ด า นกระบวนการมี
ความสัมพันธเชิงบวกมากที่สุด และสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการสวนใหญ ไดแก
ดานผลิ ตภั ณฑ ดานราคา ดานชองทางจั ด จําหน าย ดานการสงเสริมการตลาด และด าน
สภาพแวดลอมกายภาพไมมีความสัมพันธความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคด
ในคลินิกกายภาพบําบัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตสวนประสมทางการตลาด
ธุร กิ จ บริ ก ารด า นบุ ค ลากรและด า นกระบวนการมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการศูนยกระดูกสัน หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรตาม
เพศ
ปจจัยสวน
อายุ
บุคคล
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
(สมมติฐาน
อาชีพ
ที่ 1)
รายไดตอเดือน
ระยะเวลาที่ใชบริการ
พฤติกรรม เหตุผลในการใชบริการดานความมีชื่อเสียง
การใช เหตุผลในการใชบริการดานทําเลที่ตั้งอยูใกล
บริการ และเดินทางสะดวก
เหตุผลในการใชบริการดานอื่นๆ
(สมมติฐาน ความถี่ในการใชบริการ
ที่ 2)
ชวงเวลาที่ใชบริการ
วิธีการชําระคาบริการ
ดานผลิตภัณฑ
สวน
ประสม ดานราคา
ทาง
ดานชองทางจัดจําหนาย
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด
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สถิติที่
ใช
t-Test
F-Test
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
t-Test

คานัยสําคัญ
(Sig)
0.232
0.203
0.086
0.002*
0.121
0.224
0.065
0.000*

t-Test
0.002*
t-Test มากกวา 0.05
F-Test
0.562
F-Test
0.389
t-Test
0.515
MRA
0.826
MRA
0.205
MRA
0.359
MRA
0.272

ผลทดสอบ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
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ธุรกิจ ดานบุคลากร
บริการ ดานสภาพแวดลอมกายภาพ
(สมมติฐาน
ดานกระบวนการ
ที่ 3)
*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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MRA
MRA

0.000*
0.069

ยอมรับ
ปฏิเสธ

MRA

0.000*

ยอมรับ

จากตารางสรุปไดวาตัวแปรอิสระทั้ง 3 กลุมสวนใหญไมมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูใชบริการศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด
อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองผลการศึกษาของ วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) ที่
พบวาผูมารับบริการที่โรงพยาบาลเสนาที่มีรายไดตอเดือนและสถานภาพแตกตางกันมีระดับ
ความพึ งพอใจในบริก ารไม แ ตกต างกัน แต ไมสอดคลองกั น ในสว นของผู มารับบริก ารที่
โรงพยาบาลเสนาที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตผูมา
รับบริการที่โรงพยาบาลเสนาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน สิริดวงนภา เกตุวิชิต (2550) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความพึงพอใจตอการบริการ
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลลําปางโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และปจจัยสวนบุคคล
ด า นระดั บ การศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจต อ การบริ ก ารแผนกผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลลําปางดานตางๆ แตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของปจจัยสวนบุคคล
ดานสถานภาพและอาชี พมี ความสั มพัน ธกับความพึงพอใจตอการบริก ารแผนกผูปว ยนอก
โรงพยาบาลลําปางดานตางๆ แตกตางกัน ปราณี ธีระราษฎร (2550) ที่พบวาผูรับบริการที่มีเพศ
อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจตอบริการของ
โรงพยาบาล อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวน
ของผูรั บบริ การที่มีร ะดั บการศึก ษาแตกตางกัน มีร ะดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน และ
ผูรับบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการดานความถี่ในการรับบริการตอเดือน ระยะเวลาการ
เปนผูใชบริการ วิธีชําระคาบริการ และเหตุผลที่ใชบริการที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
ตอบริการของโรงพยาบาล อํ าเภออุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยาไมแตกตางกัน แต ไม
สอดคลองกันในสวนของเหตุผลในการใชบริการบางดาน ธัญญากาญจน ฉายแกว (2552) ที่
พบว า ผู ม ารั บ บริ ก ารที่ มี เ พศและสถานภาพแตกต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ บริ ก ารของ
โรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานตางๆ แตกตางกันและไมแตกตาง
กัน แตไม สอดคล องกั นในส ว นของผูมารับบริการที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
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บริการของโรงพยาบาลปราสาท อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรในดานทุกแตกตางกัน วัชรพล
ทองหอม (2552) ที่พบวาผูใชบริการที่มีร ะดับการศึกษาแตกตางกันโดยรวมมีระดับความ
คิด เห็น ที่ มีต อการบริ หารจั ด การและระดับความพึงพอใจโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของผูใชบริการที่มีอายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนที่
แตกตางกันโดยรวมมีระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารจัดการแตกตางกัน และผูใชบริการ
ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน
และผูใชบริการที่มีพฤติกรรมการใชบริการดานเหตุผลที่เลือกใชบริการที่แตกตางกันโดยรวมมี
ระดับความพึงพอใจแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของเหตุผลในการใชบริการดาน
อื่นๆ ความถี่ในการใชบริการ ระยะเวลาการเปนผูใชบริการ และชวงเวลาที่ใชบริการที่แตกตาง
กันโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน วัลภา กลิ่นคลายกัน (2552) ที่พบวาผูมาใช
บริการโรงพยาบาลแกงคอย จังหวัดสระบุรีที่มีเพศ อายุ และสถานภาพแตกตางกันโดยรวมมี
ระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตผูมาใชบริการที่มีระดับการศึกษาโดยรวมมีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของผูมาใชบริการที่มีอาชีพและรายไดตอ
เดือนโดยรวมมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน และผูมาใชบริการที่มีเหตุผลในการใชบริการ
แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของผูมาใชบริการ
ที่มีพฤติกรรมการใชบริการดานระยะเวลาการเปนผูใชบริการ เหตุผลในการใชบริการบางดาน
และวิธีชําระคาบริการแตกตางกันโดยรวมมีร ะดับความพึงพอใจแตกตางกัน กีร ติชัย สม
สะอาด (2553) ที่พบวาประชาชนที่เพศแตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาล
ของสถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายไมแตกตาง แตไมสอดคลอง
กันในสวนของประชาชนที่อาชีพแตกตางกันมีความพึงพอใจในบริการดานรักษาพยาบาลของ
สถานีอนามัยโพนทอง กิ่งอําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคายแตกตาง ปยมาศ จํารัสธนสาร
(2553) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ และปจจัยสวน
บุคคลดานเพศและอาชีพไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพ แผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แตไมสอดคลองกันในสวนของปจจัยสวน
บุคคลดานอายุและรายไดมีค วามสัมพันธกับการตัดสินใจ และส วนประสมการตลาดดาน
บุคลากรและดานกระบวนการใหบริการสามารถใชทํานายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพ
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษได และสวนประสมการตลาดดาน
การบริการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดไมสามารถใชทํานายการตัดสินใจเลือกใช
บริการสุขภาพได แตไมสอดคลองกันในสวนของสวนประสมการตลาดดานสถานที่และดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพสามารถใชทํานายการตัดสินใจเลือกใชบริการสุขภาพได กมลรัตน
มังวงษ (2555) ที่พบวาเพศ อายุ และสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพ
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การบริ ก ารของโรงพยาบาลเอกชนของผู ป ระกั น ตนเขตสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวนของอาชีพและรายไดที่
แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลแตกตางกัน แตระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลไมแตกตาง
กัน และสวนประสมการตลาดดานดานแพทยผูเชี่ยวชาญและดานความรวดเร็ว และความ
สะดวกมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของ
ผูประกันตนเขตสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 และสวนประสมการตลาด
ดานสถานที่ และด านความพรอมของอุปกรณทางการแพทยไมมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในคุ ณภาพการบริก ารของโรงพยาบาล แตไมสอดคลองกัน ในสว นของสว นประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล นิตยา ชื่นศิลป (2556) ที่พบวาการศึกษามีผลตอการ
ใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช และเพศไมมีผลตอการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลน
นทเวช แตไมสอดคลองกันในสวนของอายุ สถานภาพ และรายไดมีผลตอการใชบริการซํ้า
ของโรงพยาบาลนนทเวช และ สวนปจ จัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรและดาน
กระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช และสวน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับการใชบริการ
ซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช แต ไมส อดคลองกัน ในสว นของส ว นปจ จัยสว นประสมทาง
การตลาดด า นบริ ก าร ด านราคา ดานสถานที่ และดานสภาพแวดล อมทางกายภาพมี
ความสัมพันธกับการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวช วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) ที่
พบวาผู มารั บบริก ารที่ โ รงพยาบาลเสนาที่มีพฤติกรรมการรับบริการดานความถี่ใ นการรับ
บริก าร ระยะเวลาในการรั บบริ ก าร วิธีก ารชําระคาบริก าร และเหตุผลในการรับบริก ารที่
แตกตางกั นระดับความพึ งพอใจในบริการไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกัน ในสวนของ
เหตุผลในการใชบริการบางดาน ฐิตารีย นะวาระ และ นิตนา ฐานิตธนกร (2554) พบวา สวน
ประสมทางการตลาดดานบุคลากรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร และสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกันในสวน
ของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และลักษณะทางกายภาพมีผลตอ
การตั ดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานค แตสวนประสมทาง
การตลาดดานกระบวนการใหบริการไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชสถานบริการดูแลผูสูงอายุ
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และธนนพภา สุว ดิษ ฐ (2552) พบวาผูใ ชบริก ารโรงพยาบาล
ภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการและปจจัย
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สวนประสมทางการตลาดโดยรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัด ชลบุรีโ ดยรวมไม
แตกต างกัน แตผูใ ชบริก ารโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัด ชลบุรีที่มีร ะดั บการศึก ษา
แตกตางกั น มี พฤติ ก รรมการเลื อกใชบ ริก ารและปจ จัยสว นประสมทางการตลาดโดยรวม
โรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกันในสวน
ของอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกใชบริการและปจจัย
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตาง
กัน สําหรับสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรและกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี แตไมสอดคลอง
กัน ในส ว นของบริ ก าร ราคา สถานที่ การสง เสริม การตลาด และลัก ษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงพยาบาลภาคเอกชนในเขตจังหวัดชลบุรี
ตารางที่ 2 สรุปการอภิปรายผลเชิงเปรียบกับผลการศึกษาของงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ตัวแปรตาม
ผลลัพธ 1 2 3 4 5
ปจจัยสวนบุคคล (สมมติฐานที่ 1)
เพศ
ปฏิเสธ X
 ,X X
อายุ
ปฏิเสธ X   X X
สถานภาพ
ปฏิเสธ  X  ,X
ระดับการศึกษา
ยอมรับ X  X

อาชีพ
ปฏิเสธ X X 
X
รายไดตอเดือน
ปฏิเสธ 

X
พฤติกรรมการใชบริการ (สมมติฐานที่ 2)
ระยะเวลาที่ใชบริการ ปฏิเสธ 
 X
เหตุผลในการใชบริการ ปฏิเสธ 
 X
ความถี่ในการใชบริการ ปฏิเสธ 
 X
ชวงเวลาที่ใชบริการ ปฏิเสธ
X
วิธีการชําระคาบริการ ปฏิเสธ 

สวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (สมมติฐานที่ 3)
ดานผลิตภัณฑ
ปฏิเสธ
ดานราคา
ปฏิเสธ
ดานชองทางจัดจําหนาย ปฏิเสธ
ดานการสงเสริม
ปฏิเสธ
การตลาด
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ดานกระบวนการ
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ยอมรับ



   

ปฏิเสธ

X

X X  X

ยอมรับ



 X  

หมายเหตุ  หมายถึง ผลการศึกษาสอดคลองกัน X หมายถึง ผลการศึกษาไมสอดคลองกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของเรียงลําดับ ดังนี้ 1.วัลลภ สุธรรมาภรณ (2550) 2. สิริดวงนภา
เกตุวิชิต (2550) 3. ปราณี ธีระราษฎร (2550) 4. ธัญญากาญจน ฉายแกว (2552) 5. วัชรพล ทอง
หอม (2552) 6. วัลภา กลิ่นคลายกัน (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 ชื่นศิลป (2556)
จากตารางสรุปไดวาทุกตัวแปรมีงานวิจัยที่เกี่ยวของมารองรับทั้งผลการศึกษามีความ
สอดคลองและความไมสอดคลองกัน
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.จากผลการศึ กษา ระดับการศึกษาเปนตัว แปรภายในตัวกลุมผูใ ชบริการศูน ย
กระดูกสันหลังคดในคลินิก กายภาพบําบัดเดียวที่มีค วามสัมพันธกับระดับความพึงพอใจใน
บริการ ผูบริหารของศูนยฯ จึงสามารถนํามาใชเปนตัวแปรสําคัญทางลักษณะประชากรศาสตร
ในการกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญโดยใหความสําคัญกับผูใชบริการในระดับปริญญาตรีเปน
พิเศษ เนื่องจากผลการศึกษาบงชี้วาผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโนมที่จะมี
ความพึ งพอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารที่ มีตอ การใหบริ ก ารของศู น ยก ระดูก สัน หลัง คดในคลินิ ก
กายภาพบําบัดสูงกวากลุมผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาต่ําหรือสูงกวา ซึ่งอาจเปนเพราะกลุม
ผูใชบริการสวนมากมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีนั่นเอง
2. ถึ ง แม ผ ลศึ ก ษาบ ง ชี้ ว า มี เ พี ย งส ว นประสมทางการตลาด 2 ด า นที่ มี
ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของผูใช บริการ แตใ นความเปนจริง สว นประสมทาง
การตลาดทั้ง 7 ดานมีความสําคัญในการใชรวมกันเพื่อสงมอบบริการที่มีคุณภาพแกผูใชบริการ
เพื่อรักษาความพึงพอใจไว โดยผูบริหารของศูนยฯ ควรเอาใจใสในบุคลากรและกระบวนการ
ใหบริการซึ่งผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดและเปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ ใน
ดานบุคคลากรควรมีการมุงเนนพัฒนาศักยภาพดานการรักษา ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม ไปอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากความตองการในการรักษาทางดานนี้ที่มีมากขึ้นในขณะศูนยกระดูกสันหลัง
คดในคลินิกกายภาพบําบัดยังมีนอยแสดงใหเห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจบริการนี้ ใน
ดานกระบวนการใหความสําคัญกับความปลอดภัยตลอดกระบวนการรักษา พรอมทั้งพัฒนาให
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มีมาตรฐานในระดับสากลควบคูไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญตอปจจัยตางๆ
ที่เกี่ยวของ ไดแก ความถูกตองแมนยํา ความปลอดภัย และความโปรงใสในการใหบริการ การ
กําหนดระดับราคาที่ไมสูงเกินไปทําใหผูใชบริการสามารถใชบริการได ทําเลที่ตั้งอยูใกลที่พัก
ที่ทํางาน หรือสถานที่ศึกษาของผูใชบริการสวนใหญหรืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
เพิ่ ม เติ ม การจั ด ให มี พ นั ก งานต อ นรับ คอยให คํา ปรึ ก ษาและแนะนํา การใช บริ ก าร นั ก
กายภาพบําบัด มีค วามเชี่ยวชาญทางการรัก ษา การออกแบบและตกแตงสถานที่ใ หสวยงาม
ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศผอนคลายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการรักษา
และการใหบริการและการรักษาที่มีคุณภาพโดยยึดถึงปจจัยดานความปลอดภัยและความพึง
พอใจของผูใชบริการไวเปนหลัก
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครัง้ ตอไป
1. จากการทราบผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศูนยกระดูกสันหลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด ในการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาเพิ่มเติม
ไปถึงคุณภาพการใหบริการของศูนยกระดูกสันหลังคดมีผลตอความภักดีของผูมาใชบริการ
อยางไร เพื่อเปน การพัฒ นาประสิ ทธิภ าพของการใหบริก ารของศูน ยก ระดูกสัน หลังคดใน
คลินิกกายภาพบําบัดตอไป
2. ผูที่สนใจอาจศึกษาในดานของการรับรูภาพลักษณของศูนยกระดูกสันหลังคด
ในคลินิกกายภาพบําบัดหรือการรับรูเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด แบบบูรณาการมีผลตอ
การตั ด สิ น ใจเข า รั บ บริ ก าร เนื่ อ งจากธุ ร กิจ บริ ก ารของศูน ย ก ระดู ก สั น หลั ง คดในคลิ นิ ก
กายภาพบําบัด มีเพียง4 แหงในประเทศไทย ดังนั้นการรับรูของผูรับบริการจึงมีความจําเปนตอ
ธุรกิจนี้
3. ศึกษาในดานของกระบวนการตัดสินใจของผูเขามารับบริการ ศูนยกระดูกสัน
หลังคดในคลินิกกายภาพบําบัด เพื่อดูแนวโนมพฤติกรรมกระบวนการตัดสินใจของกลุมผูเขา
รับบริการโดยจะเปนประโยชนในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดตอไป
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คุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร
(SERVICE QUALITY INFLUENCING CUSTOMER LOYALTY TOWARD
PHYSICAL THERAPY CLINICS IN BANGKOK)
นันท อุดมเฉลิมภัทร 18 ดร.สุมาลี สวาง 19
---------------------------------------------------------------17

18

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคประการแรกเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวน
บุคคลที่มีผลตอความภัก ดีข องผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
ประการที่สองเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางพฤติกรรมการเขารับบริการที่มีผลตอความภักดี
ของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร ประการที่สามเพื่อศึกษาปจจัย
คุณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ผ ลต อ ความภั ก ดีข องผู เ ข ารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก กายภาพบํ าบั ด ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมประชากรที่ศึกษา คือ ผูที่เคยเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทําการสุมตัวอยางแบบโควตาตามสัดสวนคลินิกกายภาพบําบัดในเขตการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร 6 กลุม ทั้งหมด 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานดานปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการเขา
รับบริการดวย t-test, F-test(ANOVA test)และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ Scheffe
และทําการทดสอบหาปจจัยคุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิก
กายภาพบํ าบั ด ด วยการวิ เคราะหก ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และ
ผลการวิจัยพบวา
กลุมตัว อยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-45 ป สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนมากกวา 45,000 บาท ขึ้นไป และประกอบธุรกิจสวนตัว
โดยเขารับบริการดานระบบกระดูกและกลามเนื้อ เพราะมีนักกายภาพบําบัดผูเชี่ยวชาญและมี
ชื่อเสียง ตัดสินใจเขารับบริการและรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเอง โดยรับรูขอมูลคลินิกจาก
เพื่อน/คนรูจักแนะนํา มารับบริการชวงเวลา 11.01 น.- 14.00 น. และเขารับบริการ 1 ครั้งตอ
18

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิต
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สัปดาห ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการใหความสําคัญดานการใหความมัน่ ใจมากทีส่ ดุ
สวนความภักดีตอการเขารับบริการจะแนะนําบุคคลที่รูจักใหเขามารับการรักษามากที่สุดปจจัย
สวนบุคคลดานระดับการศึกษาและพฤติกรรมการเขารับบริการดานเหตุผลในการเขารับบริการ
และดานการรับทราบแหลงขอมูลเพื่อตัด สินใจที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขารับ
บริการคลินิกกายภาพบําบัดแตกตางกัน สวนคุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขา
รับบริการคลินิกกายภาพบําบัด คือ ดานการดูแลเอาใจใสและดานความนาเชื่อถือไววางใจ
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 และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตทําให
คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงซึ่งสงผลตอสุขภาพทั้งอาการเจ็บปวดกลามเนื้อ ขอตอมีการ
ยึดรั้งจากการทํางาน รวมถึงโรคหลอดเลือดสมองซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น เปนเหตุใหมีผูปวยที่เขา
รับบริการทางกายภาพบําบัดมากขึ้น และดว ยความกาวหนาทางการแพทยในปจจุบันทําให
ประชากรในประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้น มีประมาณ 64.6 ลานคน โดยแบงเปนเพศหญิง
มากกว า เพศชาย(สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสัง คม มหาวิ ทยาลัย มหิด ล, 2557) ทํา ให
กายภาพบํ าบั ด มี บ ทบาทมากขึ้ น ในการป องกั น ส งเสริม และการรัก ษาฟน ฟูสุข ภาพของ
ประชาชนตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูสูงอายุ
การตื่นตัวเรื่องของสุขภาพกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายโดยเริ่มตั้งแตอาหารการ
กินการออกกําลังกายตลอดจนการดูแลรักษาอาการเจ็บปวย ซึ่งในปจจุบันนิยมที่จะใชวิธีการ
ทางธรรมชาติมากกวาที่จะพึ่งยารักษาหรือการผาตัด เนื่องจากไมมีผลขางเคียงจากการรักษา
และมีค วามปลอดภั ยต อรางกายซึ่ งวิธีการดูแลรักษารางกายและอาการเจ็บปว ยโดยวิธีทาง
กายภาพบําบัดเปนอีกแนวทางหนึ่งโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร ที่กําลังไดรับความนิยมใน
ปจจุบัน เพราะเปนแนวทางที่ปลอดภัยและสามารถนํามาประยุกตใชกับกิจวัตรประจําวันได
โดยผูปวยจะแสวงหาวิธีการรักษาหรือแหลงใหบริการการรักษาที่คาดวาจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและประเมินผลการรักษาที่ไดรับวาวิธีก ารรักษาจากแหลงบริก ารนั้นสามารถบรรเทา
อาการหรือทําใหหายขาดจากโรคที่เปนอยูหรือไมหากประเมินแลววาวิธีการรักษานั้นไมเอื้อ
ประโยชนสูงสุดแกผูปวยอาการและความผิดปกติดังกลาวยังคงอยูก็จะเปลี่ยนแหลงใหบริการ
การรักษาไปแหลงใหมจนกวาจะประเมินผลวิธีการรักษาจากแหลงนั้นวาเอื้อประโยชนสูงสุด
แก ผู ป ว ยจึ ง ทํ า การรั ก ษาจากแหล ง นั้ น ต อ ไปซึ่ ง สถานที่ ใ ห บ ริ ก ารทางกายภาพบํ า บั ด มี
หลากหลายรูปแบบ เชน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกกายภาพบําบัด เปนตน
คลิ นิก กายภาพบําบั ดเป นอี กทางเลือกหนึ่งในการเขารับการรัก ษาซึ่งเพิ่มขึ้น และมี
แนวโนมการเติบโตที่ดีในกรุงเทพมหานคร (สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) กลยุทธตลาดบริการในปจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีแรงกดดันทั้งจากภายนอกและภายใน ธุรกิจ
คลินิกกายภาพบําบัดตองพยายามสรางความแตกตางที่มีคุณคาในสายตาของผูเขารับบริการเพื่อ
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สรางความโดดเด น กลยุ ทธ ที่สําคั ญของธุร กิจ บริก ารอยางหนึ่งคือการบริหารคุณภาพการ
ใหบริก าร (Kotler, 2001: 436)
ที่ค ลินิก กายภาพบําบัด สามารถนํามาใชเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันและยกระดับมาตรฐานของคุณภาพการบริการเพื่อสรางความพึง
พอใจตอผูเขารับบริการ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธใหเกิดความภักดีตอคลินิกกายภาพบําบัด
นั้น เพราะความภักดีมีความสําคัญตอการเก็บรักษาลูกคาและการเจริญเติบโตของธุรกิจรวมถึง
ผลประกอบการที่สูงขึ้น (วินัย ปญจขจรศักดิ์, 2556)
ปจ จุ บัน มี ก ารศึ ก ษาคุ ณ ภาพการบริก ารที่มีผลตอความภัก ดีข องผูเขารับบริก ารใน
โรงพยาบาลเอกชน พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ
คือ ดานการดูแลเอาใจใส สิ่งที่เปนรูปธรรมของสถานประกอบการ และการสรางความมั่นใจ
(ศัก ดิ์ดา ศิ ริภั ทรโสภณ และปารย ทิพย ธนาภิคุปตานนท, 2554) ดังนั้น การพัฒ นาคุณ ภาพ
บริการจึงเป นปจจัยที่ทุกคลินิกตองหันมาใหความใสใจและตรวจสอบ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
คุณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ผ ลต อ ความภั ก ดีข องผู เ ข ารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก กายภาพบํ าบั ด ในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อเปน แนวทางในการประกอบธุรกิจคลินิก กายภาพบําบัด และสามารถ
นําไปพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการมากขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับ
บริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
2.เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเขารับบริการที่มีผลตอความภักดี
ของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
3.เพื่ อศึ ก ษาคุณ ภาพการบริ ก ารที่มีความสัมพัน ธกับความภัก ดีข องผูเขารับบริก าร
คลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1.ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความภั ก ดี ข องผู เ ข า รั บ บริ ก ารคลิ นิ ก
กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2.ปจจัยพฤติกรรมการเขารับบริการที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ
คลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
3.ปจ จัยคุ ณภาพการบริก ารมีค วามสัมพันธกับความภัก ดีของผูเขารับบริการคลินิก
กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานคร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทํ า ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่มี ผ ลตอ ความภั ก ดี ข องผู เ ข ารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก
กายภาพบําบัด เพื่อวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับผูเขารับบริการ
2.ทําให ทราบถึงพฤติ ก รรมการเขารับบริก ารคลินิก กายภาพบําบัด เพื่อนํามาพัฒ นา
คลินิกกายภาพบําบัดใหสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูเขารับบริการมากขึ้น
3.ทําใหทราบถึงปจจัยคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธกับความภักดีของผูเขารับ
บริการคลินิกกายภาพบําบัดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น
4.เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธไปประกอบธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัด
กรอบแนวความคิด
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- รายได
- สถานภาพ - อาชีพ
พฤติกรรมการเขารับบริการ
- บริการที่ไดรับ
- เหตุผลในการเขารับบริการ
- ผูที่มีสวนรวมตอการเขารับบริการ
- การตัดสินใจเขารับบริการ
- โอกาสในการเขารับบริการ

ความภักดีของผูเขารับบริการ
คลินิกกายภาพบําบัด

ปจจัยคุณภาพการบริการ
- ดานความเปนรูปธรรมของบริการ
- ดานความนาเชื่อถือไววางใจ
- ดานการตอบสนอง
- ดานการใหความมัน่ ใจ
- ดานการดู
แนวคิ
ด แลเอาใจใส
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การศึ ก ษาเรื่ องคุ ณ ภาพการบริก ารที่มี ผลต อความภั ก ดี ข องผูเ ขา รับ บริ ก ารคลินิ ก
กายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครเปนการศึกษาเชิงสํารวจที่ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตาง ๆ
ดังนี้
Kanuk and Schiffman(2003)ลักษณะทางประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัว
บุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ศาสนาและเชื้อชาติ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของผูบริโภค โดยทั่วไปแลวเปนปจจัยพื้นฐานที่นักการตลาดนํามาพิจารณาสําหรับการแบง
สวนการตลาดโดยนํามาเชื่อมโยงกับความตองการ ความชอบ และอัตราการบริโภคเปนสิ่งที่ทํา
ให ค วามต อ งการของผู บ ริ โ ภคมี ค วามแตกตา งกั น ตอ สิน คา และบริ ก าร ดัง นั้ น ป จ จั ยทาง
ประชากรศาสตรที่แตกตางจึงควรทําการศึกษาวามีปจ จัยใดที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับ
บริการคลินิกกายภาพบําบัด
Hoyer and Macinnis(2010 อางถึงใน วุฒิ สุขเจริญ, 2555) ระบุวา พฤติกรรมผูบริโภค
เปนสิ่ งที่สะทอนจากผลรวมของการตัดสินใจของผูบริโภคโดยมีลําดับตั้งแตการจัดหา การ
บริโภค และการทิ้งสิ้นคาหรือบริการที่มีตอกิจกรรม ประสบการณ บุคคล และความคิด ของ
การตัดสินใจในชวงเวลาหนึ่งการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคจึงเปนสวนสําคัญเพื่อติดตาม
แนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคต และนําไปปรับใชใหเหมาะสม โดยพฤติกรรมการ
เขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดจะปรับใชจากคําถาม 6W1H
Parasuman, et al. (1990)ไดคิดวิธีการวัดคุณภาพการบริการออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) หมายถึง การที่ผูรับบริการสามารถคาดคะเนการใหบริการที่
จะไดรับไดอยางชัดเจน ลักษณะของสิ่งอํานวยความสะดวกสามารถจับตองได เชน อุปกรณ
พนักงานผูใหบริการ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆดานความนาเชื่อถือ (Reliability) หมายถึง
การที่ผูใหบริการสามารถใหบริการไดตามที่ไดใหสัญญาไวกับลูกคาไดอยางถูกตองเที่ยงตรง
และสม่ําเสมอดานความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การที่ผูใหบริการ
มีความพรอมในการที่จะใหบริการลูกคาไดอยางทันทว งทีตามความตองการของลูก คาดาน
ความเชื่ อ มั่ น ไว ว างใจ (Assurance) หมายถึ ง การที่ผู ใ ห บ ริก ารให ค วามน าเชื่ อถื อในการ
ใหบริการ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของลูกคา ทําใหลูกคามั่นใจในการบริการของบริษัทดานการ
เขาใจจิตใจของลูกคา (Empathy) เปนการดูแลเอาใจใสที่ผูใหบริการมีตอผูใชบริการ
ป จ จั ย ด านความภั ก ดี Zeithaml, Berry and Parasuraman(1996) ไดเ สนอการวั ด
ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก พฤติกรรมการบอกตอคือ การพูดถึงสิ่งที่ดีเกี่ยวกับผูใหบริการ และ
449

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

การบริการ แนะนํา และกระตุนใหคนอื่นมาสนใจ จนเกิดการใชบริการนั้นความตั้งใจที่จะซื้อ
คือ การเลือกการบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกแรกความออนไหวตอปจจัยราคา คือ การที่ผูบริโภค
ไมมีปญหาในการที่ผูใหบริการขึ้นราคาและผูบริโภคยอมจายมากกวาที่อื่น หากการบริการนั้น
สามารถตอบสนองความพึงพอใจไดพฤติกรรมการรองเรียน คือ การรองเรียนเมื่อเกิดปญหา
อาจจะรองเรียนกับผูใหบริการ บอกตอผูอื่น เปน การแสดงถึงการตอบสนองตอปญหาของ
ผูบริโภค
Bloemer, et al. (1999) ไดศึกษาเรื่อง Linking perceived service quality and service
loyalty: A multi-dimentional perspective พบวา ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการ
ที่ผูรับบริการรับรูกับความภักดีของผูรับบริการ ในภาคธุรกิจสุขภาพโดยใชคลินิกแพทยเปน
กลุมตัวอยางนั้น พบวา ปจจัยดานคุณ ภาพการบริการที่รับรู ดานการดูแลเอาใจใสเปนปจจัย
สําคัญที่มีอิทธิพลตอความภักดีดานพฤติกรรมการบอกตอและความตั้งใจที่จะซื้อของผูเขารับ
บริการ
Panjakajornsak(2008) ไดศึกษาเรื่อง A Comprehensive Model of Service Loyalty in
The Context of Thai Private Hospital พบวาคุณ ภาพการบริการและคุณ คาการบริก ารมี
ความสัมพันธในระดับมากเทากับ 0.93 กับความจงรักภักดีตอการใชบริการของผูรับบริการของ
โรงพยาบาล คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการมีความสัมพันธในระดับมาก
0.92 กับความจงรักภักดีตอการใชบริการของผูรับบริการของโรงพยาบาล คุณภาพการบริการมี
ความสั ม พั น ธ โ ดยตรง 0.40 กั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ การใช บ ริ ก ารของผู รั บ บริ ก ารของ
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) ไดศึก ษาเรื่องปจจัยคุณ ภาพบริการที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการและความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา กลุมตัว อยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ประดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ปจจัยคุณภาพบริการประกอบดวย
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ความเปน รูปธรรมของการบริก าร ความนาเชื่อถือในการใหบริการ การตอบสนองตอการ
บริก าร สรางความมั่ นใจ และความเห็น อกเห็ นใจ มีค วามสั มพั นธ กับการตั ดสิ นใจเลือกใช
บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และยังมีความสัมพันธตอความภักดีของผู
เขารับบริการอีกดวย เมื่อวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยดานความเปนรูปธรรมของบริการ และ
ดานความนาเชื่อถือมีผลตอความภักดีตอตราสินคาของโรงพยาบาลเอกชน
ศั ก ดิ์ ด า ศิ ริ ภั ท รโสภณ และปารย ทิ พ ย ธนาภิ คุ ป ตานนท (2554) ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการที่ไดรับกับความพึงพอใจและความภักดีของคนไข :
กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 303 คน ที่เขา
รับบริก ารที่ ศูน ย เวชศาสตร ฟ น ฟู ผลการศึก ษาพบวาคนไข ที่เขารับบริก ารมีค วามเห็น ต อ
คุณภาพการบริการที่ไดรับในดานตาง ๆ ในระดับดี มีความพึงพอใจและความภักดีตอสถาน
บริการทางการแพทยในระดับสูง ระดับความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการดานตาง ๆ มี
ผลตอระดับความพึงพอใจและความภักดีของผูขารับบริการ โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดาน
การตอบสนองที่ รวดเร็ วจะสงผลต อระดับความพึงพอใจ ในขณะที่คุณ ภาพการบริการดาน
ภาพลักษณของสถานที่ ดานการสรางความมั่นใจและดานการเอาใจใสดูแลของสถานบริการ
ทางการแพทยจะสงผลตอระดับความภักดีของคนไขที่เขามารับบริการ
เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554) ไดศึกษาเรื่องแบบจําลองปจจัยความสําเร็จการจัดการธุรกิจ
บริก ารสุ ข ภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบวา ปจ จัยการจัด การธุร กิจ ดูแล
สุข ภาพที่ สําคั ญมากที่ สุด คื อ ป จจั ยการบริหารทรัพยากรบุคคล รองลงมา คือ ปจ จัยระบบ
บริหารจัดการและ ปจจัยกลยุทธ ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหปจจัยความสําเร็จการจัดการธุรกิจ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนรายดานพบวา ปจจัยที่มีคาน้ําหนักองคประกอบจากมาก
ไปนอย ไดแก กลยุทธการตลาดภายใน การพัฒนาบุคคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ระบบการ
จัดบริการสุขภาพ ระบบการมุงเนนพัฒนาตลาด การธํารงรักษาบุคคลากร ระบบบริหารคุณภาพ
การคั ด เลื อ กบุ ค คลากรและกลยุ ท ธ ร ะดั บ ธุ ร กิ จ ของโรงพยาบาล ตามลํ า ดั บ และป จ จั ย
ความสําเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสงผลตอผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของโรงพยาบาล
ดานประสิทธิภาพของกระบวนการภายในของโรงพยาบาลมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการ
เติบโตของลูกคา ดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร และดานการเงินของโรงพยาบาล
ดามพวรรณ คูณค้ํา และเบญจมาศ เปน บุญ (2555) ไดศึกษาเรื่องความรูสึกภักดีและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ พบวา ผูรับบริการทั้ง
ผูปวยในและผูปวยนอกสวนมากเปนเพศชาย อายุมากกวา 51 ป เคยใชบริการที่โรงพยาบาล
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ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติมากกวา 1 ครั้ง ไดรับชองทางในการรูจักโรงพยาบาลจากคําบอก
เลาของผูที่เคยมารับการรักษา ผูรับบริการในกลุมผูปวนอกที่มารับบริการมากกวาครึ่งมีความ
เชื่อมั่นวาโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติสามารถพึ่งพาได ซึ่งในภาพรวมมีความพึง
พอใจในการบริก าร โดยผูปว ยสวนใหญตางทราบอาการปว ยของตนเอกงและทราบขอมูล
ทางการรักษา ซึ่งการกลับมาใชบริการซ้ําอีกเปนลักษณะในเชิงไมมีเหตุผลแตจะเปนความรูสึก
ตอโรงพยาบาลโนรวม ซึ่งขึ้นอยูกลับความรูสึกตอระบบการรักษา ความสะดวก และคาใชจาย
สิริ น ธร เนื่ องจํ านงค (2555) ไดศึก ษาเรื่องคุณ ภาพและคุณ คาการบริก ารที่มีผลตอ
เจตนาเชิ งพฤติ กรรมของลู กค าชาวตางชาติในอุต สาหกรรมบริก ารสุข ภาพไทย กรณีศึก ษา
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พบวา ลูกคาชาวตางชาติมีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ
ด า นความเป น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด (4.41±0.686) และมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ด า นเจตนาเชิ ง
พฤติกรรมสูงสุด คือ ดานการบอกตอ (4.43±0.618) โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ คือ
ปจจัยคุณภาพการบริการในดานความเชื่อมั่น
และความพึ ง พอใจมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
เจตนาเชิงพฤติกรรมดานการซื้อซ้ํามากที่สุด (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
คุณ ภาพการบริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ กั บความภั ก ดี ข องโรงพยาบาลเอกชน ทั้ ง 3 แห ง ที่
ทําการศึกษา สําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความภักดี คือ
กระบวนการทางการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความภักดี
คือ แพทยที่ใหการรักษาและกระบวนการทางการแพทย โรงพยาบาลเวชธานี พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความภักดี คือ การดูแลของพนักงาน และกระบวนการทางการแพทย ซึ่งผล
จากกลยุทธของแตละโรงพยาบาลทําใหมีความแตกตางของผูเขารับบริการ สงผลใหการรับรู
คุณภาพบริการที่แตกตางกัน
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 เพื่อเปรียบเทียบโมเดล 3 รูปแบบในการสรุปความหาความสัมพันธของ
คุณภาพการบริก าร ความพึงพอใจ และความภักดี จากการศึกษา พบวา คุณ ภาพการบริการ
สงผลตอทั้งความพึงพอใจและความภักดีของผูเขารับบริการในระบบสุขภาพของประเทศจีน
ถิรายุท กิติโชตนกุล (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการ
คลินิกหู คอ จมูก กรณีศึกษา : คลินิกหมอยงยุทธ เขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบวา จากกลุม
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ตัวอยาง 316 ตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 48-57 ป โดยประกอบธุรกิจสวนตัว /
คาขาย มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท และมีการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนตนหรือต่ํากวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการดานคุณคาที่รับรูจากการใชบริการ และ
ความไววางใจที่มีตอการใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมากที่สุด ตามลําดับ ดาน
พฤติกรรมการใชบริการ พบวา สวนใหญเขารับบริการชวงเวลา 17.30-20.30 น.สวนมากจะเขา
รับการรักษาเกี่ยวกับคอ และลักษณะอาการปวยมีอาการพอประมาณ ซึ่งสวนใหญรับการรักษา
ครั้งสุดทายเมื่อ 2-3 เดือนกอน โดยผูใชบริการมีระดับการจงรักภักดีตอการใชบริการในภาพ
รวมอยูในระดับมาก และเมื่อจําแนกรายดาน พบวาดานการบอกตอ การใชบริการซ้ําโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากที่สุด สวนดานความออนไหวตอราคา ละพฤติกรรมการรองเรียนโดยรวม
อยูในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ อายุ อาชีพ ที่ตางกันมีความจงรักภักดี
ตอบริการไมแตกตางกัน รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกับมีความจงรักภักดีตอบริการแตกตาง
กันดานความออนไหวตอราคา ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความจงรักภักดีตอการบริการดาน
การใชบริการซ้ําที่แตกตางกัน
วิ นั ย ป ญ จขจรศั ก ดิ์ (2556) ได ศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช โ ซ บ ริ ก ารแห ง กํ า ไรใน
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พบวาความพึงพอใจและความจงรักภักดีของพนักงาน ความพึงพอใจและความจงรักภักดี
ของผู ใ ช บ ริ ก ารของโรงพยาบาล และผลประกอบการทางการเงิ น ของโรงพยาบาล มี
ความสัมพันธกัน
รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลตอความพึง
พอใขของผูปวยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเอกชน พบวา รูปแบบการบริการสุขภาพที่มี
ผลตอความพึงพอใจของผูปวยในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลเอกชนมี 2 ปจจัย แก ปจจัย
การบริการทางการแพทย และปจจัยการตอนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบลเอกชนโดย
ปจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ปจจัยการตอนรับของแผนกอายุรกรรมโรงพยาบลเอกชน รองลงมา
ไดแก ปจจัยการบริการทางการแพทย ปจจัยความพึงพอใจของผูปวย คือ ดานการกลับมาใช
บริการซ้ํา รองลงมา คือ ดานการบอกตอลูกคารายอื่น
รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ไดศึกษาเรื่องการรับรูคุณภาพการใหบริการและปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการสื่อสารแบบปากตอปากของโรงพยาบาลเอกชน พบวากลุมตัวอยางมีระดับกา
รับรูคุณภาพการบริการในทางการแพทยและการตอนรับของโรงพยาบาลเอกชนอยูในระดับ
มากทุกดาน สําหรับปจจัยที่มีผลตอการสื่อสารแบบปากตอปาก ไดแก พนักงานตอนรับ การ
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บริการชําระเงิน การดูแลหองพักผูปวย การบริการของแพทย การเขาพักในโรงพยาบาลเอกชน
และการบริการดานอาหาร
รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ได ศึก ษารูปแบบการบริ การที่เปน เลิ ศของโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย พบวา รูปแบบการบริการที่เปนเลิศของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
ไทย ป พ.ศ.2560 ประกอบดว ย 4 หมวด ดังนี้ (1)การบริก ารของแพทยและนางพยาบาล
ประกอบดวย 4 ดานยอย ไดแก การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการความรู
และการจัดการงบประมาณ (2)การบริการวินิจฉัยโรค ประกอบดวย 2 ดานยอย ไดแก รูปแบบ
การวินิจฉัยโรค ละคุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ (3)การบริการของ
พนัก งานตอนรับ ประกอบดว ย 2 ดานยอย ไดแก สมรรถนะทั่ว ไป และสมรรถนะเฉพาะ
ตําแหนงผูนําพนักงานตอนรับและผูปฏิบัติงานตอนรับ (4)การบริการของพนักงานชําระเงิน
ประกอบดวย 2 ดานยอย ไดแก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะเฉพาะตําแหนงผูนําพนักงาน
ชําระเงินและผูปฏิบัติงานชําระเงิน
Olgun Kitapci, et al. (2014) ไดศึก ษาเรื่อง The Impact of Service Quality
Dimensions on Patient Satisfaction, Repurchas Intentions and Word-of-Mouth
Communication in the Public Healthcare Industry พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจและสงตอไปยังการเขามารับบริการซ้ําและการแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการ
จากการศึกษาปจ จัยที่พบวามีความสัมพันธ คือ ดานการดูแลเอาใจใส และดานการใหความ
มั่นใจ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้กําหนดกลุมประชากร คือ ผูที่เคยเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด
ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 80 แหงโดยกลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน ดังนั้นจึงใชสูตรของ W.G. Cochranเพื่อคํานวณขนาดตัวอยาง โดยกําหนดชวงความ
เชื่อมั่นที่ 95% ไดกลุมตัวอยาง 384 คน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนด
ขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง 400 คน จากนั้ น ทํ า การสุ ม ตั ว อย า งโดยไม อ าศั ย ความน า จะเป น
(Nonprobability Sampling) ใชการเลือกสุมตัวอยางแบบโควตา(Quata Sampling)ตามสัดสวน
จํานวนคลินิกกายภาพบําบัด(สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริก ารสุขภาพ, 2556) ของเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร ไดแก กลุมกรุ งเทพกลาง
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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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบด ว ยส ว นต า ง ๆ ได แ ก ส ว นที่ 1 ข อ มู ล พื้ น ฐานของผู ต อบ
แบบสอบถาม เปนขอคําถามรูปแบบนามบัญญัต(ิ norminal) และเรียงลําดับ (ordinal) จํานวน
6 ขอคําถามสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด เปนขอ
คําถามรูปแบบนามบัญญัติ (norminal) และเรียงลําดับ (ordinal) จํานวน 7 ขอคําถามสวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยคุณ ภาพการใหบริการ ประกอบดวย 5 ด าน จํานวน 25 ขอคําถามซึ่งมี
ลักษณะแบบประเมินเปนมาตราวัดแบบอัตราสวน (10-Points Rating Scale) สวนที่ 4 ขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยความภักดีของผูเขารับบริการจํานวน 5 ขอคําถามซึ่งมีลักษณะแบบประเมินเปน
มาตราวัดแบบอัตราสวน (10-Points Rating Scale)
การทดสอบเครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการวิจัย ครั้งนี้ ใชวิธีก ารวัด 2 แบบ ดว ยกัน คือการ
ทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) หลังจากออกแบบสอบถามเสร็จ นํ าไปหาคาดัช นีค วาม
สอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruency) โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมินทั้งหมด 3
ทานซึ่ง ทุ ก ข อ คํ าถามมี ค า 1.00 ซึ่ งมีค าความเที่ยงตรงใชไดและการทดสอบความเชื่อมั่ น
(Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายโดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของครอนบาช (Alpha cronbach coefficient)โดยทุก
ปจจัยมีคามากกวา 0.70
การวิ เ คราะห ข อมู ล แบ ง ออกเป น 2 ส ว น คื อ การวิ เคราะห ขอ มู ล เชิ งพรรณนา
(Descriptive statistics) ใชอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยศึกษาและนําเสนอในรูป
ของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard deviation) เพื่อวิเคราะหปจ จัยสว นบุคคล พฤติกรรมการเขารับบริการ
ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ปจจัยดานความภักดีของผูเขารับบริการและการวิเคราะหขอมูล
เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ไดแก การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมดานปจจัย
สวนบุคคลพฤติกรรมการเขารับบริการโดยใช Independent sample t-testและ F-test เมื่อพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ
Scheffeและวิเคราะหความสัมพันธเพื่อทดสอบปจจัยคุณภาพการบริการวามีผลตอความภักดี
ของผูเข ารั บบริ การคลิ นิ ก กายภาพบําบัด โดยใชก ารวิเคราะหก ารถดถอยพหุคูณ (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 ซึ่งมีเหตุผลในการเขารับบริการเพราะมีนัก
กายภาพบําบัดผูเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง จํานวน 232คน คิดเปนรอยละ 58.00 โดยบุคคลที่ มี
อิทธิพลตอการเขารับบริการ คือ ตนเอง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 สวนผูรับผิดชอบ
คารักษา คือ ตนเอง จํานวน 320 คน คิดเปนรอยละ 80.00 โดยมีการรับทราบแหลงขอมูลเพื่อ
ตัดสินใจจากเพื่อน/คนรูจักแนะนํา จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 62.00 ซึ่งมีชวงเวลาที่เขารับ
บริการเวลา 11.01 น.-14.00 น. จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และมีความถี่ในการเขารับ
บริการ 1 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00
3.สรุ ป ผลการวิ เคราะห ป จ จัยคุณ ภาพการบริก ารโดยรวมมี คาเฉลี่ย 9.19 โดยให
ความสําคัญดานการใหความมั่นใจมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.43 รองลงมา คือ ดานการตอบสนอง
ดานความนาเชื่อถือไววางใจ ดานการดูแลเอาใจใส และดานความเปนรูปธรรมของบริการ โดย
มีค าเฉลี่ย 9.25, 9.21, 9.17 และ 8.90 ตามลําดับ เมื่อพิจ ารณารายดาน พบวาดานความเปน
รูปธรรมโดยรวมมีคาเฉลี่ย 8.90 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงาน
แตงกายสุภาพ สะอาด เรียบรอยมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.37 ดานความนาเชื่อถือไววางใจโดยรวม
มีคาเฉลี่ย 9.21
โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงานแสดงความ
สนใจที่จะแกไขปญหาใหกับทานเมื่อทานประสบปญหามีคาเฉลี่ย 9.43 ดานการตอบสนอง
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 9.25 โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงานยินดีที่จะ
ชวยเหลือทานเสมอมีคาเฉลี่ย 9.38 ดานความมั่นใจโดยรวมมีคาเฉลี่ย 9.43โดยใหความสําคัญ
กับปจจัยดานนักกายภาพบําบัด/พนักงานใหบริการอยางสุภาพออนนอม มีคาเฉลี่ย 9.53 ดาน
การดูแลเอาใจใส โดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.17
โดยใหความสําคัญกับ
ปจจัยนักกายภาพบําบัดสอบถามอาการและใหการดูแลดวยความเอาใจใสมีคาเฉลี่ย 9.44
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4.สรุปผลการวิเคราะหความภักดีตอการเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดโดยรวมมี
คาเฉลี่ย9.07 โดยมีความภักดีตอการเขารับบริการดานจะแนะนําบุคคลที่รูจักใหเขามารับการ
รักษาที่คลินิกกายภาพบําบัดแหงนี้มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.46
5.สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูเขา
รับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครในขณะที่เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอ
เดือน และอาชีพที่แตกตางกันไมมีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเขารับบริการ พบวา ดานบริการที่ไดรับดานผูที่มีสวนรวมตอการเขารับ
บริการ ดานชวงเวลาที่เขารับบริการดานความถี่ในการเขารับบริการที่แตกตางกันไมมีผลตอ
ความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน มีเพียง
ปจจัย 2 ดาน ที่แตกตางกันที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดในเขต
กรุง เทพมหานครแตกต างกั น คื อ ดานเหตุ ผลในการเขา รับบริก ารและด านการรับทราบ
แหลงขอมูลเพื่อตัดสินใจ ซึ่งกลุมตัวอยางที่มีเหตุผลการเขารับการรักษาดวยมีนักกายภาพบําบัด
ผูเชี่ย วชาญและมีชื่อเสียงมีค วามภักดีตอการเขารั บบริก ารคลินิก กายภาพบําบัด สูงกวากลุม
ตัว อยางที่ มีเหตุ ผลการเข ารั บการรั กษาดวยคารัก ษาไมสูงเกิน ไป และกลุมตัวอยางที่มีก าร
รับทราบแหลงขอมูลเพื่อตัดสินใจจากครอบครัวแนะนําและเพื่อน/คนรูจักแนะนํามีความภักดี
ตอการเข ารั บ บริ ก ารคลิ นิ ก กายภาพบําบั ด ที่ สูง กวา กลุ มที่ มีก ารรั บทราบแหลง ขอ มูล เพื่ อ
ตัดสินใจจากสื่อออนไลน เชน เฟสบุคเวปไซต
ปจจัยคุณภาพการบริการสามารถนําไปใชพยากรณความภักดีของผูเขารับบริการคลินกิ
กายภาพบําบัดได ณ ระดับประสิทธิภาพในการพยากรณที่รอยละ 44.70 โดยมี 2 ปจจัยที่มีผล
ตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดอยู คือ ความนาเชื่อถือไววางใจและการ
ดูแลเอาใจใส
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ป จ จั ย คุ ณภ า พ ก า ร พฤติกรรมการเขารับบริการ
บริการ

ปจจัยสวนบุคคล

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายไดตอเดือน
อาชีพ
บริการที่ไดรับ
เหตุผลในการเขารับบริการ
บุคคลที่มีผลตอการเขารับบริการ
ผูรับผิดชอบคารักษา
การรับทราบแหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ชวงเวลาที่เขารับบริการ
ความถี่ในการเขารับบริการ
ดานความเปนรูปธรรมของบริการ
ดานความนาเชื่อถือไววางใจ
ดานการตอบสนอง
ดานการใหความมั่นใจ
ดานการดูแลเอาใจใส

สถิติที่ใช
t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

Sig*
0.914
0.715
0.052
0.015*
0.920
0.125
0.422
0.010*
0.057
0.583
0.005*
0.443
0.324
0.235
0.001*
0.396
0.403
0.000*

ผลทดสอบ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของถิรายุธ กิติโชตนกุล (2556)
พบวาการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีของผูใชบริการคลินิกหมอยงยุทธ เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรีแตกตางกัน สวนปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ รายได ที่แตกตางกันไมมีผลตอ
ความภักดีของผูใชบริการคลินิกหมอยงยุทธ เขตอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแตกตางกันนิตยา
ชื่นศิลป (2556) พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลน
นทเวชและเพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชแตกตางกัน
แตไมสอดคลองกับปจจัยสวนบุคคลที่พบวา ดานอายุสถานภาพและรายไดที่แตกตางกันมีผล
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ตอการใชบริการซํ้าของโรงพยาบาลนนทเวชแตกตางกันสุชาดา กองมณี (2554) พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานเพศและอายุที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการบอกตอของผูปวยนอกโรงพยาบาล
เกษมราษฎ สระบุรีแตกตางกัน โดยมุงศึกษาระดับความคิดเห็นในการบอกตอของลูกคาที่มาใช
บริการโรงพยาบาลเกษมราษฎร สระบุรี เพื่อทราบถึงระดับการบอกตอของลูกคาตอคนรอบ
ขาง คาคะแนนการบอกตอสุทธิ หรือ Net Promoter Scoreและทิศทางความสัมพันธระหวาง
Net Promoter Score กับอัตราการเติบโตของรายไดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในครั้ง
นี้รเมศเวสสวรรณ (2553) พบวา ปจจัยสวนบุคคลทุกดานที่แตกตางกันไมมีผลตอความภักดีใน
การใชบริการผูปวยนอกแผนกอายุรเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิตแตกตางกันจาก
ผลการศึกษาจึงสอดคลองในสว นของปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพ รายได และอาชีพ แตมี
ความไมสอดคลองปจจัยดานระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเขารับบริการดานเหตุผลในการเขารับบริการ พบวากลุมตัวอยางที่มี
เหตุผลการเขารับการรักษาดวยมีนักกายภาพบําบัดผูเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงมีความภักดีตอการ
เขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดสูงกวากลุมตัวอยางที่มีเหตุผลการเขารับการรักษาดวยคา
รักษาไมสูงเกินไป จะเห็นไดวาผูเขารับบริการใหความสําคัญตอบุคลากรหรือนักกายภาพบําบัด
ที่ทําการรักษามากกวาเพราะคารักษาที่ไมสูงเปนปจจัยหนึ่งที่ใชวัดการออนไหวทางดานราคา
ซึ่งเปนปจจัยยอยดานหนึ่งของความภักดี นั่นแสดงวาผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดที่ให
ความสําคัญดานราคายอมมีระดับความภักดีที่ต่ํากวาแสดงถึงถาคลินิกกายภาพบําบัดนั้น มีการ
ขึ้นคารักษาอาจสงผลตอการสูญเสียลูกคาไป เพราะลูกคารายนั้นอาจใหเหตุผลนี้ในการเลือกรับ
บริการทางกายภาพบําบัดกับคลินิกกายภาพบําบัดอื่นที่มีการจัดโปรโมชั่น หรือมีคารักษาที่ถูก
กวา แตสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ ถาคลินิกกายภาพบําบัดมีการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ
หรือมีการพัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง นาจะเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาลูกคากลุมที่มีความ
ออนไหวทางดานราคาไวได เพราะเมื่อลูกคากลุมนี้ทําการเปรียบเทียบคุณภาพการบริการที่
ไดรับกับคลินิกกายภาพบําบัดอื่นแลวพบวาที่นั้น มีระดับคุณภาพบริการที่ไมสามารถเทียบเทา
ที่เดิมได นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ผูเขารับบริการจะกลับมารับบริการคลินิกกายภาพบําบัดที่เดิม
ดานการรั บทราบแหล งข อมู ลเพื่ อตัด สิน ใจพบวาการรับทราบแหลงขอมูลเพื่อตัด สิน ใจที่
แตกตางกันมีผลตอความภักดีข องผูเขารับบริก ารคลินิก กายภาพบําบัดแตกตางกัน โดยกลุม
ตัว อย างที่มีก ารรับทราบแหลงขอมูลเพื่อตัด สิน ใจจากครอบครัว แนะนําและเพื่อน/คนรูจัก
แนะนํามีความภักดีตอการเขารับบริการคลินิก กายภาพบําบัดที่สูงกวากลุมที่มีก ารรับทราบ
แหลงขอมูลเพื่อตัดสินใจจากสื่อออนไลน เชน เฟสบุคเวปไซต จะเห็นไดวาลักษณะธุรกิจแบบ
นี้ตองอาศัยการสรางลูกคาดวยการบอกตอ(WOM)ซึ่งถือเปนการสื่อสารออกไปใหลูกคาทราบ
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ทั้งบริการที่ไดรับ อีกทั้งคุณภาพหรือแมแตความพึงพอใจอีกดวย จึงสามารถทําใหการบอกตอ
บุคคลอื่นนั้นเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความภักดีตอคลินิกกายภาพบําบัด ไดมากกวารับทราบ
แหลงขอมูลเพื่อตัดสินใจจากสื่อออนไลน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนิเวศน ธรรมะ และ
คณะ (2552) กลาววาการสรางอิทธิพลแบบปากตอปาก เปนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตออีก
บุคคลหนึ่งในระหวางการสนทนา ซึ่งเปนแหลงอิทธิพลที่มีพลัง และเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ
สําหรับผูบริโภค โดยเฉพาะจากเพื่อนซึ่งเปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ จากผลการสํารวจพบวา
ยอดขายของผลิ ต ภั ณ ฑ ส ว นใหญ เ ป น ผลมาจากอิ ท ธิ พ ลของปากต อ ปาก ระหว า งเพื่ อ น
ครอบครั ว และเพื่ อ นร ว มงานดามพวรรณ คู ณ ค้ํ า และเบญจมาศ เป น บุญ (2555) พบว า
ผูรับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติไดรับชองทางในการรูจักโรงพยาบาลจาก
คําบอกเลาของผูที่เคยมารับการรักษาไพรินทร มีไฝ (2553) พบวา สวนใหญทราบขอมูลจาก
การแนะนําของเพื่อนในการเลือกเขารับบริการที่โรงพยาบาลเอกชน ในอําเภอเมืองเชียงราย
ปจจัยคุณภาพการบริการสามารถนําไปใชพยากรณความภักดีของผูเขารับบริการคลินกิ
กายภาพบําบัดได ณ ระดับประสิทธิภาพในการพยากรณที่รอยละ 44.40 โดยพบปจจัยคุณภาพ
การบริการเพียง 2 ดานที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด ไดแก ดาน
การดูแลเอาใจใสและดานความนาเชื่อถือไววางใจ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี่มีความสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ OlgunKitapci, et al. (2014) พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจและสงตอไปยังการเขามารับบริการซ้ําและการแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการ จาก
การศึกษาปจจัยที่พบวามีความสัมพันธ คือ ดานการดูแลเอาใจใส และดานการใหความมั่นใจ
Bloemer, et al. (1999) ได ทํ าการศึ ก ษาความสั มพัน ธร ะหว างคุ ณ ภาพของการบริก ารที่
ผูรับบริการรับรูกับความภักดีของผูรับบริการ ในภาคธุรกิจสุขภาพโดยใชคลินิกแพทยเปนกลุม
ตัวอยางนั้น พบวา ปจจัยดานคุณภาพการบริการที่รับรู ดานการดูแลเอาใจใสเปนปจจัยสําคัญที่
มีอิทธิพลตอความภักดีดานพฤติกรรมการบอกตอและความตั้งใจที่จะซื้อของผูเขารับบริการ
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และปารยทิพย ธนาภิคุปตานนท (2554) มีความสอดคลองดานปจจัยดาน
คุณภาพการบริก ารที่มีผลตอความภัก ดีของผูเขารับบริการ คือ ดานการดูแลเอาใจใส และมี
ความแตกตางดานปจจัยดานคุณภาพการบริการที่มีผลตอความภักดีของผูเขารับบริการ คือ สิง่ ที่
เปนรูปธรรมของสถานประกอบการ และการสรางความมั่นใจ โดยหากประเมินดานการสราง
ความมั่นใจใหกับผูเขารับบริการและความเปนรูปธรรมของบริการแลวจะพบวาผูเขารับบริการ
คลินิก กายภาพบํ าบั ด มี ก ารรั บรู คุ ณ ภาพการบริก ารทั้งสองดานนั้น อยูใ นระดับอยูใ นระดับ
คอนขางมากที่สุดและระดับมากที่สุด ตามลําดับ นั่นแสดงถึงคุณภาพดานตัวบุคคลากรนาจะ
เปน เหตุป จ จั ยที่ ก อ ให เกิ ด ความภั ก ดีข องผูเ ขารั บบริก ารคลิ นิก กายภาพบํ าบั ด ซึ่ งต างจาก
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โรงพยาบาลเอกชนที่ผูเขารับบริการใหความสนใจในคุณภาพบริการดานรูปธรรมของบริการ
นั้น สิ รินธร เนื่องจํานงค (2555) พบวา ลูก คาชาวตางชาติมีร ะดับความพึงพอใจตอคุณภาพ
บริการดานความเปนรูปธรรมมากที่สุด(4.41±0.686) และมีระดับความคิดเห็นดานเจตนาเชิง
พฤติกรรมสูงสุด คือ ดานการบอกตอ (4.43±0.618) โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ คือ
ปจจัยคุณภาพการบริการในดานความเชื่อมั่น
และความพึ ง พอใจมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
เจตนาเชิงพฤติกรรมดานการซื้อซ้ํามากที่สุด (r=0.54)Prajakajornsak(2008) พบวา คุณภาพการ
บริการในโรงพยาบาลเอกชนมีความสัมพันธกับความจงรักภักดีอยูในระดับมาก จึงเปนปจจัยที่
ทําใหเกิดการสื่อสารแบบปากตอปาก เพราะถาผูเขารับบริการรับรูคุณภาพการใหบริการที่ดี
เยี่ยมแลว ยอมสงผลใหผูรับบริการเกิดการบอกตอผูอื่นคุณภาพบริการที่ไดรับ รุงโรจน สงสระ
บุญ (2557) ทําการศึกษารื่องการรับรูคุณภาพการใหบริการและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร
แบบปากตอปากของโรงพยาบาลเอกชน พบวา การรับรูคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยการรั บรู คุณภาพดานการตอนรับของโรงพยาบาลเอกชนอยูในลําดับที่สูงที่สุด
รองลงมา คือการรับรู ด านบริ การทางการแพทย รุงโรจน สงสระบุญ (2557) ทํ าการศึ ก ษา
รูปแบบการบริการสุขภาพที่มีผลตอความพึงพอใจของผูปวยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล
เอกชน พบวา ผูปวยมีความพึงพอใจตอ 2 ปจจัย คือ การบริการทางการแพทยและปจจัยการ
ตอนรับของแผนก สงผลตอผูปวยในการกลับมาใชบริการซ้ําและดานการแนะนําบอกตอลูกคา
รายอื่น Maria Zhigunova(2012) พบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธกับความภักดีของ
โรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 3 แหงที่ทําการศึกษา สําหรับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร พบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความภักดี คือ กระบวนการทางการแพทย โรงพยาบาลกรุงเทพ พบวา ปจจัยที่
มีค วามสั ม พั น ธ กั บ ความภั ก ดี คื อ แพทยที่ ใ ห ก ารรั ก ษาและกระบวนการทางการแพทย
โรงพยาบาลเวชธานี พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความภักดี คือ การดูแลของพนักงาน และ
กระบวนการทางการแพทย ซึ่งผลจากกลยุทธของแตละโรงพยาบาลทําใหมีความแตกตางของผู
เขารับบริการ สงผลใหการรับรูคุณภาพบริการที่แตกตางกันFarid(2008) พบวามีปจจัยการรับรู
คุณ ภาพการบริก ารของแพทย การบริก ารของนางพยาบาล การใหบริก ารวินิจฉัยโรค การ
ใหบริการของพนักงานต อนรับ การใหบริการการเขาพักในโรงพยาบาล การบริก ารอาหาร
ผูปวย การบริการหองพักผูปวย และการบริการชําระเงิน โดยมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
และความภักดีของผูเขารับบริการ Ping Lei et al.(2012) หาความสัมพัน ธข องคุณ ภาพการ
บริก าร ความพึงพอใจ และความภักดี จากการศึกษา พบวา คุณภาพการบริการสงผลตอทั้ง
ความพึงพอใจและความภักดีของผูเขารับบริการในระบบสุขภาพของประเทศจีน
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาระดับคุณภาพการใหบริการที่ดีจะสงผลเชิงบวกตอความ
ภักดีของผูเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด ซึ่งปจจุบันธุรกิจทางการแพทยถือวามีบทบาทที่
สําคัญที่ตองพยายามยกระดับมาตรฐานซึ่งจะสงผลตอการแขงขันที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและ
ตางประเทศประกอบกับรัฐบาลใหการสนับสนุนเพื่อใหประเทศไทยเปนศุนยกลางการแพทย
แหงเอเชีย และการเขาสูประชาชนเศรษฐกิจอาเซียนภายในปพ.ศ.2558 ทําใหเกิดโอกาสจาก
ประชากรของกลุมประเทศอาเซียน
ดั ง นั้ น คลิ นิ ก กายภาพบํ า บั ด ต า ง ๆ จึ ง ควรให
ความสํา คัญ ในการตรวจสอบคุณ ภาพการบริก ารของธุร กิ จ ของตน โดยเฉพาะด านความ
นาเชื่อถือไวว างใจ และดานการดูแลเอาใจใส เพราะเปน สว นสําคัญตอการสรางความภัก ดี
ของผเขารับบริการคลินิกกายภาพบําบัด ทั้งนี้ผูบริหารคลินิกกายภาพบําบัดสามารถนําปจจัย
ตาง ๆ ดานคุณภาพการใหบริการที่มีอิทธิพลตอความภักดีของผูเขารับบริการนี้ไปใชในการวาง
กลยุทธใ ห เหมาะสม และกํ าหนดนโยบายการพัฒ นาคุณ ภาพที่สะทอนถึงความเปน คลินิก
กายภาพบําบัดที่ไดมาตรฐาน โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน
คลินิกกายภาพบําบัดควรเนนการฝกอบรมพนักงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริก ารที่ ดี ขึ้ น ด ว ยการวางแผนเชิ งกลยุทธที่สามารถวัด ไดดว ยผลงานอยางเปน ระบบและ
ตอเนื่องเพราะจากปจจัยที่บอกวาดานบุคคลากรมีสวนสําคัญ จากคุณภาพดานความนาเชื่อถือ
ไว ว างใจ และด า นการดู แ ลเอาใจใส โดยตอ งเน น ปจ จั ย การจัด การทรั พยากรบุ ค คล ซึ่ ง
ประกอบดวยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง การธํารงรักษาบุคลากร และการจัดการ
ระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรเปนกลไกสําคัญที่ทํา
ใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกร และสงผลตอคุณคาการบริการที่สงมอบใหลูกคา จากการเขา
รับบริก ารซ้ําและการบอกตอเพื่อเพิ่มปริมาณลูก คาใหมากขึ้น ตลอดจนสามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันสูสากลไดในที่สุด
สงเสริมใหคนในองคกรมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่มี
ความแตกตางจากการอบรมทั่วไป โดยมีการบริหารจัดการความรูซึ่งอาจจะมีการใชเครื่องมือ
ตาง ๆ เชนมาตรฐานเปรียบเทียบ การปฏิบัติการที่เปนเลิศหรือการปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิง
ประจัก ษ เพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพของกระบวนการใหบริการ สรางใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู และเปนแบบอยางที่มีมาตรฐานที่เปนเลิศใหกับคลินิกกายภาพบําบัดอื่น โดยอาจสราง
การเรียนรู แบบให เกิ ดการแขงขั น กันระหวางหนว ยงานภายในองคก รและสงเสริมใหเกิด
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1.ศึกษาถึงแบบจําลองปจจัยความสําเร็จของการจัดการทําธุรกิจบริการสุขภาพรูปแบบ
คลินิกกายภาพบํ าบั ด ในประเทศไทย ที่สามารถสรางผลสัมฤทธิ์ก ารดําเนิน งานของคลินิก
กายภาพบําบัด จากปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยการจัดการทรัพยากรบุคคล ปจจัยระบบการบริหาร
จัดการ ปจจัยกลยุทธองคกร
2.ควรทําการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการคลินิกกายภาพบําบัด โดยทําการ
ประยุกต Balance Scorecard ประกอบดวยดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรู
และการเจริ ญ เติ บ โต และด านการเงิน ซึ่ งเปน การวัด ผลปฏิ บัติง านและปจ จัยผลัก ดั น การ
ปฏิบัติงานดวย
3.ศึกษากลยุทธการพัฒนาคนในองคกรถึงปจจัยที่ชวยเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของ
บุคลากร เพื่อสงผลใหเกิดการรับรูคุณภาพการบริการที่มากขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและหลังวันขึน้ เครื่องหมาย 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 โชติคณ
ุ ากิตติ2
______________________________________________
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและ
หลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 154 ตัวอยาง ซึ่งมีการจายเงินปนผลตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการศึกษาเหตุการณ
สําคัญซึ่ งกํ าหนดช ว งการเกิ ด เหตุ ก ารณเปน 2 ชว ง คือ 7 และ 15 วัน เพื่อทดสอบอั ต รา
ผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย และอัตราผลตอบแทนที่
เกินปกติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ในชวงการเกิดเหตุการณที่กําหนดทั้ง
สองชวง เพื่อนํามาทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช Paired-Samples t-test ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษาพบวาเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนและหลังวันขึ้น
เครื่องหมาย และอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ที่
แตกต างกั น อย า งมี นั ยสํ าคั ญ ทั้ ง สองช ว งเหตุ ก ารณ (7 และ 15 วัน ) โดยวั น ที่ เ กิด อัต รา
ผลตอบแทนเกินปกติมากที่สุดคือ วันที่ 0 หรือวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends)
ราคาหลักทรัพยมีการปรับลดลงมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาขาวการจายเงินปนผลเปนการสง
สัญญาณที่สําคัญอยางหนึ่งแกนักลงทุน
คําสําคัญ : อัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสม วันที่การซื้อขายหุนไมรวมสิทธิรับเงินปนผล 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 PairedSamples 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 Exdividend 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
ปจจุบันนักลงทุนใหความสนใจกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
เห็น ไดจากจํานวนนักลงทุน และปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ดึงดูดนักลงทุน ใหเขามา
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย คือ ผลตอบแทนที่ไดรับกลับคืนมาที่สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารในปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะ
มีโอกาสใหผลตอบแทนที่สูงกวาแตก็จะมีความเสี่ยงในการลงทุนควบคูมากับผลตอบแทนที่
ไดรั บเชนเดียวกัน ดังนั้น นักลงทุน ในตลาดหลัก ทรัพยจึงแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ผู
ลงทุนระยะสั้นซึ่งเปนนักลงทุนประเภทเก็งกําไรคาดหวังผลกําไรจากสวนตางของราคาจากการ
ซื้อขายหลักทรัพยในระยะเวลาสั้นๆ และนักลงทุนอีกประเภท หนึ่ง คือ นักลงทุนระยะยาวซึ่ง
เปนนักลงทุนที่ใชการวิเคราะหทางปจจัยพื้นฐานเปนหลักในการตัดสินใจ นักลงทุนระยะยาว
จะใหความสําคัญกับการเติบโตของกิจการและเงินปน ผล สําหรับนักลงทุนที่เลือกลงทุนใน
หลักทรัพยที่มีการจายเงินปนผลจะมีความคิดที่วาเงินปนผลนั้นใหอัตราผลตอบแทนที่แนนอน
กวาถึงแมวาราคาของหลักทรัพยจะมีความผันผวน แตถานักลงทุนไดศึกษาถึงปจจัยพื้นฐาน
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ของบริษัทที่ลงทุนแลว เห็นวาบริษัทนั้นมีความมั่นคงในกิจการและมีความสามารถในการทํา
กําไรที่ เติ บโตอย างต อเนื่ องบริ ษั ทก็จ ะมีเงิน ปน ผลตอบแทนใหกับนัก ลงทุน อยางตอเนื่อง
ตามมาดวย การประกาศจายเงินปนผลจะมีขึ้นภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติใหจายเงินปน
ผลโดยระบุจํานวนเงินปนผลที่จะจายและนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขอมติอนุมัติ
การจายเงินปนผล โดยระบุเปนจํานวนเงินปนผลตอหุน กําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) และกําหนดวันจายเงินปนผล ซึ่งตามขอกําหนด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยการจายเงินปนผลจะตองกระทําภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่
ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหจายเงินปนผล
โดยปกติแลว หลัก ทรัพยนั้น จะมีความไวตอขาวสารที่มีอยูในตลาดหลักทรัพย การ
ประกาศจายเงินปนผลอาจถือไดวาเปนการสงสัญญาณอยางหนึ่งไปยังนักลงทุนวาจะไดรับ
ผลตอบแทนจากหลั ก ทรั พย ที่ลงทุ น ไปทําใหนัก ลงทุน มีค วามสนใจตอหลัก ทรัพยที่มีก าร
ประกาศจายเงินปนผลนั้นๆ และเมื่อนักลงทุนใหความสนใจตอหลักทรัพยนั้นๆมากเทาไหรก็
จะสงผลใหราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยในชวงประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยที่อยูในกลุม SET HD
30 Index ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเนื่องจากเปนกลุมหลักทรัพยที่มี
อัต ราผลตอบแทนจากเงิ น ป น ผลสู งอย างตอ เนื่อ ง มี ก ารซื้อ ขายและสภาพคลอ งสู ง อย า ง
สม่ําเสมอ โดยใชขอมูลการศึกษาตั้งแต วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
เป น ช ว งที่ ใ กล เ คี ย งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น มากที่ สุ ด และนํ า ข อ มู ล มาทดสอบหาอั ต รา
ผลตอบแทนที่เกินปกติจากการประกาศจายเงินปนผลในชวงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude
dividends)
2.แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสมมติฐานในการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับการประกาศจายเงินปนผลที่ผานมานั้นไดมีผูวิจัยหลายทานศึกษาถึง
อิทธิพลของขอมูลการจายเงินปนผลที่มีตอนักลงทุน โดยมีการอางอิงจากแนวคิดและทฤษฎี
ดังตอไปนี้
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ทฤษฎีนโยบายปนผลที่ไมแตกตาง (Dividend Irrelevance Theory) ทฎษฎีนี้ไดเสนอ
แนวความคิ ดที่ ว านโยบายเงิ น ปน ผล จะไมมีผลกระทบตอราคาหุน สามัญ และตนทุน ของ
เงิ น ทุน หรื อ กล า วคื อ นโยบายเงิ น ปน ผลไม มี ค วามสํ า คั ญ มู ลค า ของกิ จ การจะขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถในการทํากําไร
ทฤษฎี ข อ มู ล ข า วสารและการส ง สั ญ ญาณ (Information Content of Dividend
Announcement) ทฤษฎีนี้เชื่อวานักลงทุนแตละคนก็จะมีความคิดที่แตกตางกันทั้งในแงของการ
คาดการณอัตราการจายเงินปนผลในอนาคตของบริษัท รวมทั้งความไมแนนอนของเงินปนผล
เหลานั้น และผูบริหารจะมีขอมูลเกี่ยวกับอนาคตและแนวโนมของบริษัทดีกวานักลงทุนหรือผู
ถือหุนโดยทั่วไป ดังนั้นหากผูบริหารประกาศจายเงินปนผลที่มากกวานักลงทุนคาดการณไว ก็
จะเปนการสงสัญญาณ (Signal)วาผูบริหารคาดวากําไรในอนาคตจะสูงขึ้น ดังนั้นตลาดก็จ ะ
ตอบสนองกับ สัญญาณนี้ในทิศทางที่เปนบวก กลาวคือ ราคาหลักทรัพยจะเพิ่มสูงขึ้น ในทาง
ตรงกันขามหากมีการประกาศจายเงินปนผลที่ลดนอยลง นักลงทุนอาจจะถือเปนสัญญาณจาก
ผูบริหารวากําไรในอนาคตจะลดนอยลงเชน กัน และอาจสงผลกระทบตอราคาหลัก ทรัพยที่
ลดลง
Tax Preference Theory ทฤษฎีนี้อธิบายเกี่ยวกับความแตกตางของอัต ราภาษีที่นัก
ลงทุนจะตองจายเมื่อไดรับผล ตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของการซื้อขายหลักทรัพย
และจากผลตอบแทนจากเงินปนผล กลงทุนบางกลุมยินดีที่จะใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราที่
ต่ําๆมากกวาอัตราที่สูงๆ เหตุผลเนื่องมาจากอัตราภาษีจากกําไรซื้อขายหลักทรัพย จะต่ํากวา
อัตราภาษีของเงินปนผล นักลงทุนจึงอยากที่จะใหบริษัทจายเงินปนผลในอัตราที่ต่ํา และเก็บ
กําไรสะสมที่จะจายเงินปนผลนั้นไวเพื่อนําไปลงทุนตอ เมื่อบริษัทบริษัทมีการลงทุนมากขึ้น
ราคาหลักทรัพยก็จะสูงขึ้นไปดวยนักลงทุนก็จะไดประโยชนในรูปของกําไรจากการซื้อขายหุน
(Capital gains)
จากผลงานวิจัยในอดีตมีผูสนใจศึกษาผลกระทบตอราคาหลักทรัพยจากการประกาศ
จายเงินปนผลทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดย Lintner (1962) ศึกษาการตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพยในวันประกาศจายเงินปนผล พบวาราคาหุนสามัญจะเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทประกาศ
จายเงินปนผลเพิ่มขึ้นและราคาหุนสามัญลดลงเมื่อบริษัทจายเงินปนผลลดลงจากครั้งที่ผานมา
ดังนั้นราคาหุนสามัญจึงมีความสัมพันธกับการจายเงินปนผล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Miller และ Rock (1985) พบวาการจายเงินปนผลเปนชองทางหนึ่งในการสงขอมูลใหแกนัก
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ลงทุนดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจายเงินปนผลจึงมีอิทธิพลตอราคาหลักทรัพย อภิญญา
อารมณชื่น (2550) ศึกษาถึงผลกระทบของการประกาศจายเงินปนผลทีที่มีตอราคาหลักทรัพย
ในตลาดหลั ก ทรัพย แห งประเทศไทยใชวิธีก ารศึกษาเหตุก ารณสําคัญโดยกําหนดใหมีชว ง
เหตุ การณจํานวน 7 วั น คื อ 3 วั น กอนและหลังวันประกาศจายเงิน ปน ผล เพื่อใชทดสอบ
ผลตอบแทนที่เกินปกติในชวงการประกาศจายเงินปนผล การศึกษาแบงตามการเปลี่ยนแปลง
จํานวนเงินปนผลออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ประกาศจายเงินปนผลที่ลดลงจากปกอน กลุมที่
ประกาศจายเงินปนผลเทากับปกอน และกลุมที่ประกาศจายเงินปนผลเพิ่มขึ้นจากปกอน ผล
การศึกษาพบวา การประกาศจายเงินปนผลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีผลตอราคา
หลักทรัพยโดยวันที่มีผลกระทบจากการประกาศจายเงินปนผลตอราคาหลักทรัพยที่รุนแรง
ที่สุดในชวงเหตุการณ 7 วัน คือวันที่ 0 หรือวันที่มีการประกาศจายเงินปนผล หธัญญา ทานา
(2554) ทดสอบผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพยในชวงการประกาศจายเงิน ปนผลของ
หลัก ทรั พย หมวดวั สดุ ก อสร าง โดยศึก ษาขอมูลการประกาศจายเงิน ปน ผลของหลัก ทรัพย
ทั้งหมด 25 หลั ก ทรั พ ย การวิ เคราะห ขอ มูลใชก ารศึก ษาเหตุก ารณสํา คัญ (Event Study
Methodology) เพื่อหาผลตอบแทนเกินปกติสะสม 2 ชวง คือกอน – หลังเหตุการณ 3 วัน และ 5
วัน ผลการศึกษาพบวาเกิดผลตอบแทนเกินปกติสะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของหลักทรัพย
ในชวงการประกาศจ ายเงิน ป น ผล ศาสฎย บุญ เฉลียว (2550) ศึก ษาความสัมพัน ธร ะหวาง
นโยบายการจ ายเงิ น ป น ผลกั บราคาหุน สามัญในตลาดหลัก ทรัพยแหงประเทศไทย ในวัน
ประกาศจายเงินปนผล (Dividend announcement Date) และวันที่การซื้อขายหุนไมรวมสิทธิรับ
เงินปนผล (Ex-dividend day) โดยอาศัยขอมูลความมีสเถียรภาพของอัตราผลตอบแทนจากเงิน
ปนผล (Dividend Policy Stability) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย การศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมหลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลมีสเถียร
ภาพ กับกลุมหลักทรัพยที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผลไมมีสเถียรภาพ พบวาอิทธิพลของ
ขอมู ลจากการจายเงิน ปน ผลมีผลกระทบตอราคาหลัก ทรัพยทั้ง 2 กลุม ในชว งวั นประกาศ
จายเงินปน ผลโดยราคาหลักทรัพยจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น หรือเทากับครั้ง
กอน และราคาหลักทรัพยจะลดลงเมื่อมีการประกาศจายเงินปนผลลดลง
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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
รายวันของตลาดหลักทรัพยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ไดแกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ที่มีการจายเงินปนผลในชวงป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 โดยมีเกณฑในการเลือกบริษัทจด
ทะเบียน คือ ตองเปนบริษัทที่มีการจายเงินปน ผล และถูกจัดใหอยูใน SET HD 30 Index
ในชวงครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง หรืออยูทั้ง 2 ชวงเทานั้น โดยมีจํานวนของการประกาศจายเงินปน
ผลทั้งสิ้น154 ตัวอยาง
3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล
กําหนดชวงเหตุการณที่ศึกษา (Event Period) โดยแบงเปน 2 ชวงเวลาของการเกิด
เหตุการณ คือ ชวงการเกิดเหตุการณชวงที่ 1 จํานวน 7 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วัน และกอน472
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หลังเหตุการณ -3,+3 วัน และชวงเกิดเหตุการณชวงที่ 2 จํานวน 15 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วัน
และกอน -หลังเหตุการณ –7,+7 วัน เนื่องจากเปนชวงที่ครอบคลุมความผันผวนของหลักทรัพย
ในชวงการประกาศจายเงินปนผล
การศึกษาในครั้งนี้ใชดัชนีตลาดหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการ
คํานวณผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย คํานวณจากสมการดังนี้

โดยที่
ในวันที่ t
1

R mt =

R mt

=

SETt−1

=

SETt

SETt − SETt−1
SETt−1

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยรายวันในวันที่ t
=

ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพย

ดัชนีราคาหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยในวันที่ t-

นําผลจากการคํานวณผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยชวงเหตุการณที่ศึกษา 7 วัน
และ 15 วันไปแทนคาในสมการเพื่อคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย
การศึ ก ษานี้ ใ ช ร าคาป ด รายวั น ของหลัก ทรัพ ยที่ ทํา การศึก ษา เพื่อ คํ านวณอัต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพยจากการเปลี่ยนแปลงราคาปดรายวันของหลักทรัพย โดยคํานวณ
จากสมการดังนี้

โดยที่

R it
Pit

Pit − Pit−1

=

R it

=

ราคาปดหลักทรัพย i ในวันที่ t

Pit−1 =

=

Pit−1

ผลตอบแทนของหลักทรัพย i ในวันที่ t

ราคาปดหลักทรัพย i ในวันที่ t-1
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นําผลจากการคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพยชวงเหตุการณที่ศึกษา 7 วัน และ 15
วัน ไปแทนคาในสมการหาผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย
การคํ านวณหาค าเฉลี่ ยผลตอบแทนที่เกินปกติข องแตละหลัก ทรัพยโดยใชวิธีก าร
คํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติแบบ Market Adjusted Return ซึ่งวิธีนี้จะเชื่อวาผลตอบแทน
แบบปกติของหลักทรัพยจะเทากับผลตอบแทนของตลาด ดังนั้นอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติ
ของหลักทรัพยจึงเทากับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง หักดวยผลตอบแทนของตลาด (อัตรา
ผลตอบแทนที่ ค าดหวั งของหลัก ทรั พย) และตามแนวทางการศึก ษา Event Study นี้ถือวา
เหตุการณอื่นที่มีผลตอราคาหลักทรัพยไดรวมอยูในอัตราผลตอบแทนตลาดแลว ดังนั้นอัตรา
ผลตอบแทนที่เกินปกติ (AR) ที่เกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบจากเหตุการณที่ศึกษาเทานั้น
AR it =
R it - R mt
โดยกําหนดให
AR it
=
ผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพย i ในวันที่ t
R it
=
ผลตอบแทนหลักทรัพยที่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย
i ในวันที่ t
R mt
=
ผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย (ผลตอบแทนที่
คาดหวังของหลักทรัพย) i ในวันที่
t
นําผลจากการคํานวณผลตอบแทนที่เกินปกติของหลักทรัพยในชวงการเกิดเหตุการณ
ไปแทนคาในสมการเพื่อการคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรัพย
การคํานวณหาผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรัพย สามารถคํานวณไดจาก
สมการ
∑𝑛𝑡=1 𝜀𝑖𝑡
CAR 𝑡
=
ชวงการเกิดเหตุการณที่ 1
โดยที่
CAR 𝑡 =
ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมตั้งแตวันที่ t (-3 , +3)
εit =
ผลตอบแทนที่เกินปกติรายวันของหลักทรัพยในวันที่ t (-3 ,
+3)
นําผลการคํานวณผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรัพยในชวงเกิดเหตุการณไป
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงการเกิดเหตุการณที่ 1
ชวงการเกิดเหตุการณที่ 2
โดยที่
CAR 𝑡 =
ผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมตั้งแตวันที่ t (-7 , +7)
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=
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ผลตอบแทนที่เกินปกติรายวันของหลักทรัพยในวันที่ t (-7 ,

นําผลการคํานวณผลตอบแทนที่เกินปกติสะสมของหลักทรัพยในชวงเกิดเหตุการณไป
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงการเกิดเหตุการณที่ 2
3.4 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
3.4.1 การใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) ประกอบดวย คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และ คาต่ําสุดของผลตอบแทนที่เกินปกติสะสม
3.4.2 การใชสถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การศึกษานี้
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใชคาสถิติ Paired-Samples t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95
เปอรเซ็นต เพื่อทดสอบวาชวงกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) มี
ผลตอบแทนสะสมเกิ น ปกติ ข องหลัก ทรัพยเกิด ขึ้นแตกตางกับผลตอบ แทนเกิน ปกติข อง
หลักทรัพยวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือไม โดยมีสมมุติฐานทางสถิติดังนี้
สมมติฐานที่ 1
H0 : CAR กอนXD = CAR ขึ้นXD
H1 : CAR กอนXD ≠ CAR ขึ้นXD
สมมติฐานที่ 2
H0 : CAR ขึ้นXD = CAR หลังXD
H1 : CAR ขึ้นXD ≠ CAR หลังXD
4.ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมขอมูลการประกาศจายเงินปนผล ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30
Index ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีก ารประกาศจายเงิน ปน ผลใน
ระหวางวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีจํานวนของการประกาศ
จายเงินปนผลทั้งสิ้น154 ตัวอยาง แบงชวงทดสอบเปน 2 ชวงเวลาของการเกิดเหตุการณ คือ
ชวงการเกิดเหตุการณชวงที่ 1 จํานวน 7 วัน คือชวงเหตุการณ 1 วันกอนและหลังเหตุการณ 3,+3 วัน และชวงเกิดเหตุการณชวงที่ 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
ในชวงการเกิดเหตุการณชวงที่ 1 จํานวน 7 วัน และชวงเกิดเหตุการณชวงที่ 2 จํานวน 15 วัน
จํ า น ว น คาต่ําสุด

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

ตัวอยาง
ผลตอบแทนเกิ น ปกติ วั น ขึ้ น 154

ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน

-.33710

.02470

-0.247923 .03427195

-.74780

.08460

-.0041838 .06394797

คาสูงสุด

คาเฉลี่ย

เครื่องหมาย XD
ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 3 154
วันกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD
จํ า น ว น คาต่ําสุด
ตัวอยาง
ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 3 154

ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน

-.13980

.08580

-.0081883 .03098616

-.68040

.17260

-.0002994 .06482782

-.17430

.16410

-.0082019 .04087211

วันหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD
ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 7 154
วันกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD
ผลตอบแทนเกินปกติสะสม 7 154
วันหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD
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ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงเหตุการณ 7 วัน
ตารางที่ 2 คาสถิติ Paired-Samples t-test สําหรับชวงเหตุการณ 7 วัน
Mean

Sig.
(2-tailed)
คูที่ 1
3 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย XD
และวันขึ้นเครื่องหมาย
.000*
คูที่ 2
3 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD
และวันขึ้นเครื่องหมาย
.000*

Std.

t

df

-.02060851

.06709687

-3.812

153

-.01660396

.04737256

-4.350

153

Deviation

หมายเหตุ *ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบคูที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของผลตางอัตราผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ชวง 3 วัน กอนขึ้นเครื่องหมาย XD และอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.02060851 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลต า งเท า กั บ .06709687 โดยมี ค านั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ เท ากั บ .000 ซึ่ งน อยกว าระดั บ
นัยสําคัญที่กําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ
สะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกับอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD
ผลการทดสอบคู ที่ 2 พบว าสําหรับคาเฉลี่ยของผลตางอัต ราผลตอบแทนเกิน ปกติ
สะสม (Cumulative Abnormal Return) 3 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XDและอัตราผลตอบแทนเกิน
ปกติ วัน ขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.01660396 และมีสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตาง
เทากับ .04737256 และ มีคานัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนต เทากับ .000 ซึ่งนอย
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กวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2 แสดงวาอัตราผลตอบแทน
เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกับ
อัตราผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยในกลุม SET HD 30 Index
ที่จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย แหงประเทศไทยมีผลกระทบตอราคาหลัก ทรัพยอยางมี
นัยสําคัญ จากคาสถิติยังพบวาคา t ของทั้งสองคูมีคาติดลบซึ่งแสดงใหเห็นวาราคาหลักทรัพย 3
วั น ก อ นขึ้ น เครื่ อ งหมาย วั น ขึ้ น เครื่ อ งหมาย และ3 วั น หลั ง ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกันกับอัตราผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD
ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติสําหรับชวงเหตุการณ 15 วัน
ตารางที่ 3 คาสถิติ Paired-Samples t-test สําหรับชวงเหตุการณ 15 วัน
Mean

Sig.
(2-tailed)
คูที่ 1
7 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย XD
และวันขึ้นเครื่องหมาย
.000*
คูที่ 2
7 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD
และวันขึ้นเครื่องหมาย
.000*

Std.

t

df

Deviation

-.02509162

.06965232

-4.470

153

-.01659032

.05098393

-4.038

153

หมายเหตุ *ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบคูที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยของผลตางอัตราผลตอบแทนเกิน
ปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ชวง 7 วัน กอนขึ้นเครื่องหมาย XD และอัตรา
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ผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.02509162 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของผลต างเท ากั บ .06965232 โดยมีค านัยสําคัญ ทางสถิติเทา กับ .000 ซึ่งนอ ยกวาระดั บ
นัยสําคัญที่กําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H1 แสดงวาอัตราผลตอบแทนเกินปกติ
สะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงกอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกับอัตรา
ผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD
ผลการทดสอบคู ที่ 2 พบว าสําหรับคาเฉลี่ยของผลตางอัต ราผลตอบแทนเกิน ปกติ
สะสม (Cumulative Abnormal Return) 7 วันหลังขึ้นเครื่องหมาย XD และอัตราผลตอบแทน
เกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD เทากับ -.01659032 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตาง
เทากับ .05098393และมีคานัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนต เทากับ .000 ซึ่งนอย
กวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐาน H2 แสดงวาอัตราผลตอบแทน
เกินปกติสะสม (Cumulative Abnormal Return) ในชวงหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD แตกตางกับ
อัตราผลตอบแทนเกินปกติวันขึ้นเครื่องหมาย XD
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยในกลุม SET HD 30 Index
ที่จ ดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พย แหงประเทศไทยมีผลกระทบตอราคาหลัก ทรัพยอยางมี
นัยสําคัญ จากคาสถิติยังพบวาคา t ของทั้งสองคูมีคาติดลบซึ่งแสดงใหเห็นวาราคาหลักทรัพย 7
วัน กอ นขึ้ น เครื่ องหมาย วั น ขึ้ น เครื่อ งหมาย และ7 วัน หลัง ขึ้ น เครื่ อ งหมาย XD

มี ก าร

เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามกันกับอัตราผลตอบแทนเกินปกติ วันขึ้นเครื่องหมาย XD

ภาพที่ 1 คาเฉลี่ยผลตอบแทนที่เกินปกติรายวันถัวเฉลี่ยในชวงเกิดเหตุการณ 7 และ 15 วัน
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จากภาพที่ 2 แสดงผลตอบแทนที่เกินปกติรายวันถัวเฉลี่ยในชวงเกิดเหตุการณ 7 และ
15 วันพบวา ราคาหลักทรัพยเริ่มมีการปรับตัวลดลงในวันที่ -1 และในวันที่ 0 หรือวันที่ขึ้น
เครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ราคาหลักทรัพยมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมากที่สุด โดยมี
ผลตอบแทนที่เกินปกติเทากับ -0.0248
5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD
(Exclude dividends) ของกลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พบวาขาวการประกาศจายเงินปนผลของหลักทรัพยในกลุม SET HD 30
Index นั้น มีผลตอราคาหลั ก ทรั พย โดยทั้งสองชว งเหตุก ารณ (7 และ 15 วัน) เกิ ด อัต รา
ผลตอบแทนปกติสะสมในชวงกอนและหลังวันขึ้นเครื่องหมาย และอัตราผลตอบแทนที่เกิน
ปกติในวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยวันที่เกิด
อัต ราผลตอบแทนเกิ น ปกติ มากที่ สุด คือ วัน ที่ 0 หรือวั น ที่ขึ้น เครื่องหมาย XD (Exclude
dividends) หลั ก ทรั พย มีก ารปรั บลดลงมากที่สุด แสดงให เห็น วาการขึ้น เครื่อ งหมาย XD
(Exclude dividends) จะสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยมากที่สุด เนื่องจากราคาหลักทรัพย
กอนวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ไดรวมจํานวนเงินปนผลที่จะไดรับไวดวย
แลว ทําใหนักลงทุนที่ลงทุนในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) จะไมมีสิทธิรับ
เงินปนผลที่จายในงวดนั้น สงผลใหเกิดอัตราผลตอบแทนที่เกินปกติลดลงมากที่สุด
จากการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้พบวาการจายเงินปนผลเปนการสงสัญญาณที่สําคัญ
อยางหนึ่งแกนักลงทุน ตามทฤษฎีขัอมูลขาวสารและการสงสัญญาณ (Information Content of
Dividend Announcement) ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้เปนการสงสัญญาณในแงลบตอนัก
ลงทุน เพราะราคาหลักทรัพยเริ่มมีการปรับลดลงตั้งแตวันที่ -1 คือ 1 วันกอนขึ้นเครื่องหมาย
XD (Exclude dividends) จะเห็นไดวานักลงทุนบางกลุมไดทําการวิเคราะหถึงผลตอบแทนที่
ไดรับจากเงิ น ป น ผลนั้ น ไม คุ มค าเมื่ อเทียบกับ เงิน สว นตางจากการขายหลัก ทรัพย และไม
ตองการที่จะรับเงินปนผลซึ่งพฤติกรรมของนักลงทุนกลุมนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีการจายเงิน
ปนผลโดยคํานึงถึงภาษี (Tax Preference) ที่นักลงทุนตองเสียภาษีสําหรับเงินปนผลที่ไดรับ
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ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเกิดอัตราผลตอบแทนเกินปกติสะสมในชวงกอนและหลังวัน
ขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends) ซึ่งมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ดังนั้นนักลงทุน
ควรที่จ ะใช ข อมู ลด านอื่ น ๆ เช น ผลการดําเนิน งานของบริ ษัท เพื่อประกอบการตัด สิน ใจ
ระหวางการซื้อขายหลักทรัพยในชวงนี้
จากผลการศึกษาพบวาวันที่เกิดเหตุการณ (Event date) ราคาหลักทรัพยมีการปรับตัว
ลดลงมากที่ สุด ทั้ งสองช ว งเหตุ ก ารณ 7 วัน และ 15 วัน ดังนั้น นัก ลงทุน ไมค วรที่จ ะขาย
หลักทรัพยในวันที่เกิดเหตุการณเพราะราคาหลักทรัพยปรับลดลงอาจทําใหไดผลตอบแทนต่ํา
กวาที่ควรจะไดรับ นักลงทุนควรถือหลักทรัพยตอไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อใหราคาหลักทรัพย
ปรับตัวสูงขึ้นแลวจึงขายหลักทรัพยนั้นถาไมตองการถือหลักทรัพยนั้นตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้พบวาการประกาศจายเงินปนผลทําใหเกิดผลตอบแทนที่เกินปกติโดย
ใชชวงเหตุการณในการศึกษา 7 วัน และ 15 วัน สําหรับการศึกษาครั้งตอไปควรขยายชวงเวลา
ของเหตุก ารณที่ศึก ษาใหมากกวา 7 วัน หรือ 15 วัน เพื่อนําผลทดสอบมาเปรียบเทียบกับ
การศึกษาครั้งนี้
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษากลุมหลักทรัพย SET HD 30 Index เพียงกลุมเดียวซึ่งเปน
กลุมหลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนยอนหลัง 3 ปที่อยูในเกณฑดี ดังนั้นหลักทรัพยกลุมนี้อาจ
เปนที่สนใจจากนักลงทุนเปนพิเศษในชวงการประกาศจายเงินปนผล การศึกษาครั้งตอไปควรมี
การนํากลุมหลักทรัพยอื่นมาศึกษาดวย เชน SET 100 Index หริอ SET 50 Index หรือแบงตาม
ลักษณะกลุมอุตสาหกรรมพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน เพื่อดูวาการประกาศจายเงินปนผลของแต
ละกลุมหลักทรัพย หรือกลุมอุตสาหกรรมทําใหเกิดผลตอบแทนที่เกินปกติเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร
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กรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่
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] (มหาวิทยาลัยรังสิต)
-------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง กรีน โลจิสติกส กรณีศึก ษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน
แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ (1)เพื่อศึกษาถึงลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตรที่สง ผลตอประสิทธิภาพขององคกร (2)เพื่อศึกษาถึงกระบวนการทางดานกรีน
ที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคกร โดยกลุมตัวอยางคือพนักงานในบริษัท กิฟฟารีน สกาย
ไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด จํานวน 348คน วิธีการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
ในการเก็บขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผานทางโปรแกรมSPSS โดยใชสถิติเชิงพรรณา
อธิบายความถี่(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหANOVAประกอบดวย
คาสถิติ T-test, F-test และสถิติในการทดสอบความสัมพันธ Simple Correlation
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ75.9 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนกลุมตัวอยางที่มีอายุ
31-40ป คิดเปนรอยละ43.1 โดยสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
64.9 ประสบการณทํางานของพนักงานสวนมากต่ํากวา5ป คิดเปนรอยละ34.8 ผลการวิเคราะห
ขอมูลเกี่ ยวกั บ กระบวนการทางด านกรีนอยูในระดับความสําคัญ มาก เพศ อายุ คุณ วุฒิ
การศึก ษา ต างกั นมี ผลต อประสิทธิ ภาพขององคก ารไมแตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการดานตนทุน เวลา และความนาเชื่อถืออยูในระดับสําคัญมาก
กระบวนการกรีน โลจิสติก สมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการในภาพรวมอยูใ น
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 3140 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
ในป จ จุบัน นี้ ก ารดํ าเนิ น งานดานโลจิสติกสเขามามีบทบาทสําคัญ ในธุร กิจมากขึ้น
เนื่องจากการบริหารงานดานโลจิสติกสที่มีประสิทธิภ าพนั้นสามารถชว ยลดตนทุนดานการ
ขนสงและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคา อยางไรก็ตามการขนสงสินคาถือ
เปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดมลภาวะซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน มลพิษ
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ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า และการเกิ ด ภั ย พิบั ติ ท างธรรมชาติ เป น ต น ฉะนั้ น ป ญ หาด า น
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นหลายคนอาจมองขามเพราะรูสึกวาเปนเรื่องไกลตัว แตในปจจุบันนี้ปญหา
ดานสิ่งแวดลอมเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคน ควรใหความสนใจและรวมมือกันลดการเกิดมลพิษใน
ภาคอุตสาหกรรมและดานการขนสงโลจิสติกส เนื่องจากการทําโลจิสติกสหรือการขนสงสินคา
ในแตละครั้งนั้น จะมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาเปนจํานวนมาก ทั้งนี้สงผลให
ผูประกอบการสว นใหญหันมาใหความสนใจในเรื่องของการทํากรีน โลจิสติกสมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญเริ่มตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ถาองคกรหรือบริษัทใดที่ไมมีการปรับตัวนั้นยอมสงผลตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต
อยางยากที่จะหลีกเลี่ยงได เนื่องจากผูคนสวนใหญ ไมวาจะเปนผูบริหาร ผูประกอบการ ผูขาย
ผูซื้อ ผูบริโภค หรือผูปฎิบัติการเอง เริ่มเล็งเห็นและเขาใจถึงผลกระทบที่ตามมาจากการทําโลจิ
สติ ก ส จะเห็ น ได จ ากกลุ ม ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ในโซนยุ โ รปอเมริ ก า และญี่ ปุน เริ่ ม ให
ความสําคัญตอการทํากรีนโลจิสติกสมากยิ่งขึ้น
ดวยเหตุนี้เอง หลายบริษัทจึงใหสําคัญตอการทํากรีนโลจิสติกส เนื่องจากหลายบริษัท
เริ่มตระหนักและเล็งเห็นถึงปญหาที่ต ามมาจากการทําโลจิสติก ส ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพ
ความเปนอยูของพนักงานที่อาศัยอยูในโรงงานเองหรือผูที่อาศัยอยูบริเวณรอบๆโรงงานอุตสา
หรรมตางก็ไดรับผลกระทบจากการทําโลจิสติกส เนื่องจากการขนสงในแตละครั้งมีการสราง
มลพิษทางอากาศ ไมวาจะเปนควันพิษที่มาจากทอไอเสีย และควันไฟที่เปนกอใหเกิดมลพิษที่
มากจากกระบวนการผลิตลวนเปนมลพิษที่ทําลายระบบนิเวศทางอากาศ ทางน้ํา และทางเสียง
ฉะนั้นการทํากรีนโลจิสติกสถือเปนเรื่องสําคัญที่องคการเองควรใหความสนใจและปรับปรุง
พัฒนาใหกระบวนการผลิตและกระบวนการขนสงมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
เพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต แทนการทําธุรกิจเพื่อหวัง
กําไรหรือผลประโยชนเพียงดานเดียว จากเหตุผลขางตนเหลานี้ทําใหเขาใจไดวา การทํากรีน
โลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพนั้นสามารถพัฒนาระบบการผลิตและระบบขนสงสินคาไดอยาง
ยั่งยืน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นถึงความสําคัญที่จะศึก ษาถึงการพัฒนาศัก ยภาพ
ทางดานกรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด
เฮลทแคร จํากัด
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วัตถุประสงคในการทําวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคกร
2. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการทางดานกรีนที่สงผลตอประสิทธิภาพขององคกร
สมมติฐานการวิจัย
1.ลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ
แตกตางกัน
2.กระบวนการกรีนโลจิสติกสมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการ
ขอบเขตในการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
โรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด มีจํานวน
พนักงานทั้งหมด1,500คนโดยใชวิธีของทาโรยามาเน ความคลาดเคลื่อนที่5% ซึ่ งขนาดของ
กลุมตัวอยางที่ตองการจะศึกษาเทากับ316คน ในการเก็บขอมูลจริงจะกําหนดใหเก็บขอมูล
มากกวาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมประมาณ 10% เพื่อใชในกรณีที่ขอมูลที่สุมมาไมสมบูรณ
หรือไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได ดังนั้น ขนาดตัวอยางที่จะทําการศึกษา จํานวน 348
ตัวอยาง
2.ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตน : กระบวนการทางดานการจัดการเพื่อสิ่งแวดลอมแบบ
กรีน ประกอบดวย การออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม การดําเนินการจัดซื้อที่เปน
มิต รตอสิ่งแวดล อม การผลิ ตด ว ยเทคโนโลยีที่เปน มิต รตอสิ่งแวดลอม และการนําซากของ
ผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล
ตัวแปรตาม: ประสิทธิภาพขององคกร ประกอบดวย ดานตนทุน ดาน
เวลา ดานความนาเชื่อถือ
3.ขอบเขตพื้นที่หรือสภาพทางภูมิศาสตร
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัดในเขตพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
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4.ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการทําวิจัยครั้งนี้ เริ่มตั้งแต ธันวาคม พ.ศ.2557 - เมษายน พ.ศ.2558
1.5 กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ประสิทธิภาพขององคกร

-เพศ

-ดานตนทุน

-ดานเวลา
-ดานความนาเชื่อถือ

-อายุ
-คุณวุฒกิ ารศึกษา
-ประสบการณการทํางาน
กระบวนการทางดานกรีน
-การออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึง

สิ่งแวดลอม
-การดําเนินการจัดซื้อที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม
-การผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม
-การนําซากของผลิตภัณฑกลับมารี

ประโยชน
ไซเคิล ที่คาดวาจะไดรับ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
แบงเปนประโยชนเชิงวิชาการและประโยชนในเชิงปฏิบัติดังนี้
1. ประโยชนเชิงวิชาการ
ผลการวิจัยและตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ จะสามารถใชเปนขอมูลและแนวทาง
ในการศึกษางานวิจัยดานกระบวนการทางดานกรีนโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอมในครั้งตอไป
2. ประโยชนเชิงปฏิบัติ
บริ ษั ท กิ ฟ ฟารี น สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลท แ คร จํ ากั ด สามารถนํ า
ผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทางดานกรีนโลจิสติกส
องคกรธุรกิจตางๆ สามารถนําผลการวิจัยที่ไดนี้ ไปปรับใชกับองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
การดําเนินงานที่ดีมากขึ้นและเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกรเหลานั้นอีก
ดวย
นิยามศัพท
กรีนโลจิสติกสหรือโลจิสติกสสีเขียว (Green Logistics) หมายถึง การใหความสําคัญ
กับทุกมิติของการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมโลจิสติกสและทุก กิจกรรมที่เกี่ยวของตั้งแตการ
เคลื่อนย าย การจั ด เก็ บ การรวบรวมและการกระจายสิน คา โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอ
สิ่งแวดลอมรวมถึงการมีตนทุนการปลอยกาซเลือนกระจกนอยที่สุดทั้งนี้องคกรควรออกแบบ
ใหผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑมีความเปนมีตอสิ่งแวดลอม เพื่อกอใหเกิดความเหมาะสมในการ
ขนสง จัดเก็บ เคลื่อนยายสินคา ไปจนถึงกระบวนการกําจัดซากผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมา
รีไซเคิลได
การออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green Design) หมายถึง การออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดชวงอายุของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Life
Cycle Assessment; LCA) เริ่มตั้งแตการเลือกชนิดวัตถุดิบการจัดหาและการผลิตการขนสงที่
เกี่ยวของทั้งหมดการใชงานของลูกคาและการนําซากกลับสูกระบวนการรีไซเคิลหรือฝงกลบ
ใหตลอดชวงอายุของผลิตภัณฑมีการปลอยกาซ CO2 ออกสูบรรยากาศนอยที่สุดดวยตนทุนที่
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เหมาะสมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมควรไดรับการสงเสริมใหติดฉลากสีเขียว (Green
Label) เพื่อสื่อสารใหสังคมทราบ
การดําเนินการจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing) หมายถึ ง ความ
พยายามในการจัดซื้อจัดหาจากผูสงมอบสีเขียว (Green Supplier) ดวยวิธีการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมเชน การใชระบบ Paperless เปน ตนรวมถึงการรวมมือกับผูจัด การวัตถุดิบหรือ
บริษัทคูคาในการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสม เพื่อทดแทนวัสดุที่สามารถลดของเสียที่เกิดจากการ
ผลิตใหนอยลง
การผลิตดวยเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม(Green Manufacturing) หมายถึงการ
ผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) โดยมุงใชปจจัยการผลิตใหคุมคามากที่สุดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไรและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งใน
ปจจุบันนิยมใชหลักการของ 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle โดยมุงเนนที่การลดความ
สูญเสีย (Waste) ที่แหลงกําเนิดเปนหลัก (Source) ไมใชมุงปรับปรุงที่ภายหลังกระบวนการ
การนําซากของผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล(Green recycle) หมายถึงการนําผลิตภัณฑ
กลับมาใชใหมโดยผานกระบวนการรีไซเคิลซึ่งผลิตภัณฑที่มีสารมลพิษก็จะสรางความยุงยาก
ตอการกําจัด และการรีไซเคิลวิศวกรผูออกแบบผลิตภัณ ฑควรไดรับการอบรมเรื่องการถอด
ประกอบซากผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ ใช เ ป น ข อมู ล ประกอบในการออกแบบทั้ ง นี้เ พื่อ ใหก ารถอด
ประกอบซากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใชความพยายามและพลังงานนอยที่สุด
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ
นํามาเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้
แนวคิดดานกระบวนกรีนโลจิสติกส
โลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอมหรือโลจิสติก สสีเขียว Rodrigue J.P., Slack Brian and
Comtois Claude (2001) ไดกลาวถึง "Green Logistics" ไววา Logistics เปนหัวใจของการขนสง
สมัยใหม และ Greenness เปนคําที่ใชผูถึงสิ่งที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและมักจะใชพิจารณาไป
ในเชิงบวก เมื่อนําคําสองนี้มารวมกันนั้นมีความหมายวา การขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
490

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

และการมีระบบการกระจายสินคาและขนสงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไดมีอางถึงในบทความของสิ
ริน ทิ พย ประภากรวิ ม ล(2552) กรี น โลจิ สติก ส เปน การใหค วามสํ าคัญ ตอมิ ติก ารบริ หาร
จัด การโลจิ สติ ก ส ใ นส ว นที่ เกี่ ยวข องกับ สิ่งแวดล อมที่จ ะมีผ ลตอ สภาวะโลกรอ น รวมถึ ง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดจากกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมโลจิสติกส ตั้งแตการ
เคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวมและการกระจายสินคา (วีรวัฒน มณีสุวรรณ และ ธนัญญา
วสุศรีดัดแปลงมาจากMcKinnon, A.C. ,2010) การทํากรีนโลจิสติกสนั้นตองคํานึงถึงความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมและประสิทธิภาพในระบบการขนสงและการกระจายสินคา (สิริน ทิพย
ประภากรวิมล ดัดแปลงมาจาก J.P. Rodrigue,2010)
เพื่อสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและคํานึงถึงสิ่งแวดลอมตลอดโซอุปทานแนวคิดการจัดการหวง
โซอุปทานสีเขียว ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้
1. ดานการออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม (Green Design)
ในกระบวนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ต อ งคํ า นึ ง การลดการใช วั ต ถุ ดิ บ ลง
(Reduced)เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด ทั้งนี้การลดปริมาณของวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตลงจะสงผลใหอัตราการใชพลังงานในการผลิตลดลงดวยซึ่งเปนการใชทรัพยากรอยาง
มีประสิ ทธิ ภ าพที่ สุด โดยคํ า นึ งถึ งการปลอยกาซเรือ นกระจกตลอดชว งอายุข องวงจรชีวิ ต
ผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment; LCA) เริ่มตั้งแตการเลือกชนิดวัตถุดิบการจัดหาและการ
ผลิตการขนสงที่ เกี่ ยวของทั้ งหมดการใชงานของลูกคาและการนําซากผลิตภัณฑกลับคืน สู
กระบวนการรีไซเคิลหรือฝงกลบใหตลอดชวงอายุของผลิตภัณฑมีการปลอยกาซ CO2 ออกสู
บรรยากาศนอยที่สุดดวยตนทุนที่เหมาะสมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมควรไดรับการ
สงเสริมใหติดฉลากสีเขียว (Green Label) เพื่อสื่อสารใหสังคมทราบถึ งปริมาณคารบอนที่
ปลอยออกมา
2. ดานการดําเนินการจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Purchasing)
ในขั้นตอนของการดําเนิน การจัด ซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตองคํานึงถึงการลด
ขั้นตอนของการติดตอสื่อสารดวยเอกสาร โดยหันมาใชในรูปแบบและวิธีการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Purchasing) เชนการใชระบบ Paperless รวมถึงการรวมมือกับผูจัดหา
วัตถุดิบหรือบริษัทคูคาในการจัดหาวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อทดแทนวัสดุที่อาจเปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมหรื อจัด หาวั สดุ ที่สามารถลดของเสียที่เกิด จากการผลิต ใหนอยลงการใหค วาม
รวมมือระหวางกันนี้จะสรางความยั่งยืนใหกับการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียว
491

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

3. ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Manufacturing)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)คือ กลยุทธที่ใชในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชวัตถุดิบ และพลังงานในการผลิต ทําใหสามารถลดตนทุน โดย
การปรั บ ปรุ งผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก าร และกระบวนการผลิ ต อยา งต อเนื่อ ง เพื่ อลดของเสี ยจาก
แหล ง กํ า เนิ ด อั น จะช ว ยลดภาระในการกํ า จั ด ของเสี ย รวมถึ ง ก อ ใหเ กิ ด การใช พ ลั ง งาน
ทรัพยากร และวัตถุดิบตนทุนอยางคุมคา อันเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูประกอบการ
ชวยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก อีกทั้งยังพัฒนาความสามารถ และ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ และเปนจุดเริ่มตนในการกาวสูมาตรฐาน ISO 14000 ของอุตสาหกรรม
4. ดานการดําเนินการขนสงที่มีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Distribution)
การจั ด การขนส ง ในโซ อุ ป ทานสี เ ขี ย ว (Green Manufacturing) มี แ นวคิ ด ใน
กระบวนการขนสงที่เปนมิต รตอสิ่งแวดลอมดว ยโดยเริ่มตั้งแตการออกแบบบรรจุภัณฑที่มี
ความเหมาะสมตอการเคลื่อนยายการเลือกรูปแบบการขนสงที่มีความเหมาะสมเลือกขนาดของ
ยานพาหนะและเชื้อเพลิงที่เหมาะสมรวมถึงการกําหนดเสนทางการขนสงที่มีประสิทธิภาพ
5. ดานการติดตอสื่อสารกับลูกคาเพื่อประสิทธิภาพการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green
Consumption)
ในกระบวนการติดตอสื่อสารที่ผูบริโภคเปนองคประกอบที่สําคัญในหวงโซอุปทานสี
เขียวที่จะทําใหวัตถุประสงคของเปาหมายในการสรางความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของการ
จัดการหวงโซอุปทานบรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยจะตองสื่อสารและใหความรูแกผูบริโภค
เพื่อทราบถึงวิธีการใชผลิตภัณฑ และการดูแลอยางถูกวิธี และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอม
กันนั้นควรมีการจัดการความสัมพันธที่ดีกับลูกคาอยางเหมาะสม จึงจะเปนวิธีที่ชวยใหหวงโช
อุปทานสีเขียวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. การทําโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics)
เปนองคประกอบหนึ่งของกิจกรรมโลจิสติกสที่มุงเนนการบริหารจัดการการไหลของ
วัตถุดิบ ชิ้นสวนระหวางผลิตหรือสินคาจากจุดบริโภค มายังจุดที่ผลิตสินคา เปนการนําซาก
ของผลิตภัณฑที่ใชแลวนํากลับมารีไซเคิลซึ่งการจัดการโซอุปทานไมไดสิ้นสุดลงที่ผูบริโภคได
บริโภคหรือใชผลิตภัณฑเทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงการนําซากของผลิตภัณฑที่ใชแลวนํา
กลับมารีไซเคิลใหม
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แนวคิดดานประสิทธิภาพขององคการ
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น นี้เ ต็ ม ไปด ว ยการแข ง ขัน ธุ ร กิ จ ใดที่ ส ามารถในการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโ ภคอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุน ที่ต่ํา ธุร กิจ นั้น ยอม
ไดเปรียบในเชิงแขงขันซึ่งสงผลตอการพัฒนาองคการ เนื่องจากการบริหารจัดการดานโลจิ
สติกส เปนตัวชี้วัดที่ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของภาคธุรกิจในการจัดการดานตนทุน เวลา และ
การตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน การจัดสงสินคา
ที่ตรงเวลา การตอบสนองคําสั่งซื้อ การลดตนทุนในการดําเนินการ เปนตน
บทความของกรมอุ ต สาหกรรมรมพื้น ฐานและการเหมืองแร (2555) กลาววา การประเมิน
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส นั้นมีการแบงกิจกรรมโลจิสติกสออกเปน 9 กิจกรรมหลัก โดย
แบงออกเปน 3 มิ ติ ได แก มิติ ดานตนทุน (Cost) มิ ติดานเวลา (Time) และมิติดานความ
นาเชื่อถือ (Reliability) ซึ่งแตละกิจกรรมลวนเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบโล
จิสติกส
มิติในดานตนทุน ในการวัดผลการดําเนินงานทางดานตนทุนของโลจิสติกสสามารถ
สะทอ นผลการดํ า เนิ น งานด านโลจิ สติ ก สไ ดชั ด เจน สภาอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทย
(2550)กล าวถึ ง เรื่ องต น ทุ นว าหากตนทุน ยิ่งต่ําก็จะยิ่งดี ยกเวนสําหรับกิจ กรรมการสื่อสาร
ดานโลจิสติกส และกระบวนการสั่งซื้อที่หากยิ่งสูงจะยิ่งดีจะถือวาอยูในระดับที่เทียบเทากับ
บริษัทอื่นๆ และหากสัดสวนตนทุนกิจกรรมโลจิสติกสสูงมากๆ หมายความวาบริษัทกําลังมี
ปญหากับกิจกรรมโลจิสติกสนั้น ๆอยูและอาจจะสงผลใหความสามารถทางการแขงขันของ
บริษัทลดลงตามไปดวย
มิติในดานเวลา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2550) กลาววาเวลาที่บริษัทใชใน
การดําเนินงานดานโลจิสติกสนั้นจะมีการใชเวลาแตกตางกันไปตามกิจกรรม โดยทั่วไปแลว
หากใชเวลาดําเนินการนอยก็จะแสดงใหเห็น วาบริษัทมีก ารดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถที่จะแขงขันไดกับบริษัทอื่นๆ
มิติ ใ นด านความน าเชื่ อถื อ หากเปน เรื่องของความถูกตองยิ่งมีค ะแนนสูงก็จ ะยิ่งดี
เนื่องจากแสดงวามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีแตหากเปนเรื่องของความเสียหายการ
สงคืนหากคะแนนต่ําก็จะยิ่งดีแสดงวามีการจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นได
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ขอมูลบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนิตี้ จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2539 กอตั้งโดย
พญ.นสินี ไพบูลย ดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท โดยความมุงมั่นของคณะแพทยและ
เภสัชกรที่รวมกันพัฒนาความรู ความสามารถ และประสบการณอันยาวนานในการคนควาและ
วิจัยมาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ ภาพเพื่ อคนไทย อัน ไดแ ก ผลิต ภัณ ฑเครื่องสํา อาง ผลิต ภัณ ฑ
เครื่องใชในครัวเรือน ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับรางกาย และ
ผลิตภัณฑอาหารสวัสดิการ ทั้งนี้เปนการนําเสนอผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับ อีกทั้งมีผลงานวิจัย
ที่ไดมีการรับรอง(License of Network) และมีการคุมครองลิขสิทธิ์เครือขาย (Protection of
Network)โดยมีวัตถุประสงคจะนําเสนอผลิตภัณฑคุณภาพเหลานี้ในราคาที่ยุติธรรม ผูบริโภค
สามารถซื้อใชไดอยางตอเนื่อง ภายใตชื่อ Giffarine ซึ่งผลิตภัณฑทั้งหมดผลิตจากโรงงานใน
กลุมบริษัทกิฟฟารีน ที่ไดรับมาตรฐานการผลิตระดับสากล
ปจจุบันบริษัทกิฟฟารีน มีศูนยบริการทั้งหมด 96 แหงทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักธุรกิจ
เครือขายกวา 300,000 คน และสมาชิกผูบริโภคกวา 5,000,000 คน นอกจากการขยายเครือขาย
สมาชิก ในประเทศแลว กิฟฟารีน ยังไดสงออกสินคาไปยังกวา 33 ประเทศทั่ว โลก อาทิเช น
ออสเตรเลีย ฮองกง เกาหลี เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เปนตน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ทุก ชนิ ด ได รับการคิดคน ขึ้น เปนพิเศษเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค และมีการรับประกันความพอใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังมีสารสําคัญ
หรือ วัตถุดิบที่มีผลงานวิจัยรับรอง และลงตีพิมพในวารสารทางการแพทย หรือวารสารทาง
วิ ช าการอย า งแพร ห ลายก อ นนํ า มาผลิ ต มี ก ารศึ ก ษาทาง คลิ นิ ก ถึ ง ความปลอดภั ย และ
ผลขางเคียง ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทยและเภสัชกรผูมีประสบการณ ทั้งยังมีก ารพัฒนา
สูตรใหเหมาะสมกับผิวพรรณและการบริโภค มีกระบวนการผลิตจาก เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ใน
โรงงานที่ ได รั บการรั บรองมาตรฐานระดับสากล ออกแบบถูกตองตามหลัก GMP (Good
Manufacturing Practice) อี ก ทั้ งยั ง เป น โรงงานที่ ได ม าตรฐาน การจัด การ สิ่ง แวดล อ ม
ISO14001 และไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิต และ ความปลอดภัยของ อาหารในระดับ
สากล
จากความเปนมาดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาขอมูลทางดานการพัฒนากรีน
โลจิสติกสอยางยั่งยืน ของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด
เนื่องจากจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทขายตรง เปนธุรกิจที่อยูคูกับสังคมไทยมายาวนาน ซึ่งจะเห็น
ไดจากการที่บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน ยูนติ ี้ จํากัด ประสบความสําเร็จไดนั้น เนื่องดวยความ
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ตั้งใจที่จะสรางผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพ ภายใตมาตราฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลทัง้ นี้
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากการดําเนินงานดานโล
จิสติก ส เข ามามี บทบาทสํ าคั ญ ในธุร กิจ มากขึ้น ดัง นั้น การบริ หารงานด านโลจิสติ ก สที่ มี
ประสิทธิภาพนั้น สามารถชวยลดตนทุนดานการขนสงและเพิ่มประสิทธิภาพใหแกการบริหาร
จัดการดานคลังสินคา ดวยเหตุนี้เองผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องการทํากรีนโลจิสติกส เพราะการ
ทํา กรี น โลจิ ส ติ ก ส ถือ เป น การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยืน และสามารถชว ยในเรื่อ งของการสร า ง
ภาพลักษณที่ดีใหแกองคกรอีกดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การบริหารงานดานโลจิสติกส เปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่สามารถลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการแขงขัน เนื่องจากในปจจุบันนี้ผูคนใหความสนใจและตระหนักในเรื่อง
ของสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ทําใหปญหาดานสิ่งแวดลอมไดกลายมาเปนตนทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ แนวคิดการบริหารจัดการดานโลจิสติกสที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือกรีนโลจิสติกส
นั้น เกิดขึ้นเพื่อมุงเนนในการพัฒนาและการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการ
บริหารจัดการโลจิสติกสในระยะยาวอยางยั่งยืน
การจัดการโลจิสติกสเพื่อสิ่งแวดลอมเขามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจมากขึ้นเนื่องจาก
ระดับของการตระหนักถึงปญหาความยั่งยืนเปนสิ่งสําคัญเพื่อลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ของกิจกรรมขนสงในThird party logistics(3PLs) กลาวโดย Evangelista P., Sweeney E.,
Ferruzzi G. and Carrasco J.C.(2010) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ Ying J. and Li-jun
Z.(2012)ที่วา การนําการจัดการชวงโซอุปทานสีเขียวมาใชกับองคกรชั้นนํานั้นจะตองปลูกฝง
วัฒนธรรมองคกรสีเขียวและสรางความตระหนักรับรูถึงปญหาที่ตามมาจากการขนสงที่ไมมี
ประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได ว า การขนส ง สิ น ค า แบบเดิ ม นั้ น ยั ง ขาดในเรื่ อ งของการคํ า นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล อม สนใจเพี ยงแต จ ะลดต น ทุ น การขนส งอย างไร ซึ่งแตกต างจากการขนส งเพื่ อ
สิ่งแวดลอมจะมีการคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน กลาวโดย Xiu G. and Chen X.(2012) การ
ขนสงเปนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซนจํานวนมาก นั้นสงผลตอระบบนิเวศทั้งทางตรง
และทางออม ไมวาจะเปนผลกระทบจากภาวะโลกรอนที่สงผลใหเกิดจากมลพิษทางอากาศที่มี
การสะสมอยูในปริมาณมาก ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของสุวรรณี อัศวกุลชัย(2552) ที่วาธุรกิจ
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สวนใหญมุงเน นเฉพาะการลดต นทุน ดานโลจิสติกส เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถทางดานการ
แขงขัน โดยไมคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ทั้งนี้สอดคลองกับความคิดเห็นของ พงษธนา วณิชยกอบ
จินดา(2008) ที่วา การทําโลจิสติกสเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคา การขนสง
สินคา อีกทั้งเปนการลดตนทุนและสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งการขนสงเปนตัวการสําคัญในการทําลาย
สิ่งแวดลอม เนื่องจากการใชยานพาหนะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป ฉะนั้นควรจัดสงสินคาแบบ
เต็มคัน รถและลดการขนส งสิ น ค าครั้งละหลายๆรอบ และสอดคลองกับความคิด เห็น ของ
กาญจนา กาญจนสุนทร(2551)ที่วา ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโลกเขามามีบทบาทสําคัญ
ในระบบโซอุปทาน จึงเปน ที่ทราบโดยทั่วกัน วาแนวโนมในการพัฒนาระบบการจัดการโซ
อุปทานและการจัดการโลจิสติกสคือ"Green Supply Chain and Reverse Logistics" นั้นเอง
จากบทความของ วีรวัฒน มณีสุวรรณ และ ธนัญญา วสุศรี(2557) ไดมีการกลาวถึงดาน
การบริหารจัดการแบบกรีนโลจิสติกส ไววา ยังมีอุปสรรคและขอขัดแยงตางๆ โดยเฉพาะดาน
ตนทุนคาใชจายและยังขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ซึ่งรัฐบาลควรเขามาสงเสริมและ
สนับสนุนในการนําระบบกรีนโลจิสติกสมาใช ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ Rodrigue J.P.,
Slack Brian and Comtois Claude (2001) ที่วา รัฐบาลควรมีนโยบายมารองรับและสนับสนุน
ดานการทํากรีนโลจิสติกสมากยิ่งขึ้น
เสาวนิตย จันทรโรจน(2553) ไดศึกษา แนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานสีเขียวเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน พบวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบันนั้นเต็มไปดวยการแขงขัน ดังนั้นการที่
ธุรกิจสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุนที่
ต่ํา นั้น ย อ มได เปรี ย บในเชิ ง แข ง ขั น แต ปจ จุ บัน กระแสความนิย มในเรื่ องของการรั ก ษา
สิ่งแวดล อ มก็ เป น อี ก บทบาทหนึ่ ง ที่ธุ ร กิ จ สมัย ใหมใ หค วามสํา คัญ และตระหนั ก ถึ งความ
รับผิดชอบตอสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนทําใหเราทราบวา การขนสงดานโลจิสติกสนั้นมี
บทบาทสําคัญในการลดตน ทุนและพัฒนาขีดความสามารถขององค กรอยางยั่งยื น เนื่องจาก
ปจจุบันนี้หลายธุรกิจใหความสนใจในเรื่องของการทําการขนสงเพื่อสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น ไม
เพียงแต เป น การสร างภาพลั กษณ ที่ดีใ หกับองคก รแตยังเปนการควบคุมและพัฒ นาอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การขนสงถือเปนปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาว จะ
496

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

เห็นไดวาผลกระทบเหลานี้เปนเรื่องใกลตัวที่หลายคนอาจมองขาม ดวยเหตุนี้เอง เราควรให
ความสําคัญตอการรักษาสิ่งแวดลอม และการดูแลรักษาทรัพยากรที่มีอยูใหยั่งยืน แทนการใช
ผลประโยชนจากธรรมชาติเพียงดานเดียว ดังนั้นการจัดการดานกรีนโลจิสติกสรัฐบาลควรเขา
มามีสวนในการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจัง รวมถึงการรณรงคใหผูประกอบการใสใจใน
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางจริยธรรมและคุณธรรมในการทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
อยางแทจริงอีกทั้งการใหความสําคัญกับการรักษาและการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการ
วางแผนการดําเนินงานนั้นตองมีความสอดคลองกัน เพื่อสงผลใหเกิดความประหยัดและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ผูวิจัยจะทําการศึกษากลุมตัวอยางพนักงานของบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอ
ราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด ในเขตพื้น ที่นิคมอุต สาหกรรมนวนคร จังหวัด ปทุมธานี มี
จํานวนพนักงานทั้งหมด 1,500 คน โดยประชากรกลุมตัวอยางที่ไดนั้นไดขอมูลมาจากบริษัท
กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด
2.ใชวิธีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane) การ
คํานวณระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 0.05 (Taro Yamane อางถึงใน
ธานินทรศิลปจารุ, 2550 : 47) จํานวนขนาดตัวอยางที่จะทําการศึกษาเทากับ 316 คน ในการเก็บ
ขอมูลจริงจะกําหนดใหเก็บขอมูลมากกวาขนาดตัวอยางที่เหมาะสมประมาณ 10% เพื่อใชใน
กรณีที่ขอมูลที่สุมมาไมสมบูรณหรือไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได ดังนั้น ขนาดตัวอยาง
ที่จะทําการศึกษา จํานวน 348 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
สวนที่1 เปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่2 เปนสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการทางดานกรีน
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สวนที่3 เปนการสอบถามถึงประสิทธิภาพขององคการประกอบดวย ดานตนทุน
ดานระยะเวลา ดานความนาเชื่อถือ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1.การวิ เคราะห ขอมูลทั่ วไปของผูต อบแบบสอบถาม จากการวิเคราะห พบวา กลุม
ตัวอยางทั้งหมดจํานวน 348 คน เปนเพศหญิง 264 คน คิดเปนรอยละ 75.9 เปนเพศชาย จํานวน
84 คน คิดเปนรอยละ 24.1 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30ป คิดเปนรอยละ40.2 สวนใหญ มี
ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 226 คน คิดเปนรอยละ 64.9 สวนใหญมีประสบการณ
ทํางานต่ํากวา5ป 121 คน คิดเปนรอยละ 34.8
2.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางดานกรีน ดานการออกแบบผลิตภัณฑที่
คํานึงถึ งสิ่ งแวดล อม พบว า ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ นระดับความสําคัญ มาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.78 ดานการดําเนินการจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พบวา ในภาพรวมทั้งหมดอยู
ในระดับความสําคัญโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ3.80 ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม พบวา ในภาพรวมทั้งหมดอยูใ นระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.01

ดานการนําซากของผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล พบวา ในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับ

ความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.4
3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการ ประสิทธิภาพขององคการ
ดานตนทุน พบวา ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก จากคาเฉลี่ยรวมที่
ไดเทากับ 3.66 ประสิทธิภาพขององคการดานเวลา พบวา ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยู
ในระดับเห็นดวยมาก จากคาเฉลี่ยรวมที่ไดเทากับ 4.02 ประสิทธิภาพขององคการดานความ
นาเชื่อถือ พบวา ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก จากคาเฉลี่ยรวมที่
ไดเทากับ 3.78 พนัก งานที่มีเพศ อายุ คุณวุฒิก ารศึก ษา ประสบการทํางานตางกัน มีค วาม
คิดเห็นตอประสิทธิภาพขององคการดานตนทุน ดานเวลา ดานความนาเชื่อถือ ไมแตกตางกัน
กระบวนการกรีน โลจิสติก สมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพขององคการในภาพรวมอยูใ น
ระดับคอนขางต่ํา
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อภิปรายผล
การศึกษา เรื่อง กรีนโลจิสติกส กรณีศึกษาโรงงานบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน แลบบอ
ราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด มีประเด็นสําคัญที่ผูศึกษานํามาอภิปรายดังตอไปนี้
1.กระบวนการทางดานกรีน พบวา ดานการออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ในภาพรวมทั้ งหมดอยู ในระดั บความสําคัญ มาก เนื่องจากสอดคลองกับความคิด เห็น ของ
เสาวนิต ย จัน ทนโรจน (2553) ที่ ว าการลดการใชวัต ถุดิบลง ซึ่งเปน การใชทรัพ ยากรอยา ง
ประหยัด ทั้งนี้การลดปริมาณของวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิตลงจะสงผลใหอัตราการใช
พลังงานในการผลิตลดลงดวยซึ่งเปนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ด า นการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ มใน
ภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับความสําคัญมาก ซึ่งมีความสอดคลองกับบทความของกาญจนา
กาญจนสุนทร(2551)ที่วาการลดขั้นตอนของการติดตอสื่อสารดวยเอกสารและมีการสรางความ
รวมมือที่ดีระหวางกันระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ เปนรูปแบบและวิธีการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดานการผลิต ดวยเทคโนโลยีสะอาดที่เปน มิตรตอ
สิ่งแวดลอม ในภาพรวมทั้งหมดอยู ใ นระดับความสําคัญมาก ซึ่งสอดคลอกับบทความของ
กาญจนากาญจนสุนทร(2551) และสิรินทิพย ประภากรวิมล(2557) ที่วาการบริหารจัดการโซ
อุปทานแบบกรีนจะตองประกอบดวยกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาโดยการเลือกวัตถุดิบที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมรวมทั้งวิธีการไดมาซึ่งวัตถุดิบโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมแลวนําวัตถุดิบที่ไดมา
ผานกระบวนการผลิ ต ที่ สะอาดและเปน มิต รตอสิ่งแวดลอม ซึ่ งเปน การประหยัด พลังงาน
ทรัพยากรและไมกอใหเกิดของเสียและมลพิษตอสิ่งแวดลอม
ด า นการนํ า ซากของผลิ ต ภั ณ ฑ
กลับมารีไซเคิล ในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับความสําคัญปานกลาง แสดงวา องคการยังให
ความสําคัญกับเรื่องของการนําซากผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิลนอย ดังนั้น องคก ารควรมีการ
พัฒ นาในเรื่ องการนํ า ซากกลั บมาใชใ หมและการถอนประกอบซากอย างมีป ระสิท ธิภ าพ
เนื่องจากการใหความสําคัญกับการนําซากผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล นั้นสามารถลดการเกิดผล
กระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมไดและยังสามารถลดตนทุนวัสดุในการจัดซื้อ โดยการนําวัสดุที่ใช
แลวกลับมาใชใหมผานการใชเทคโนโลยีหมุนเวียน
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2.ผลการการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพขององคการ พบวา ประสิทธิภาพ
ขององคการดานตนทุน ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงให
เห็ น ว า องค ก ารมี บ ริ หารจั ด การด า นต น ทุน อย า งมี ประสิท ธิ ภ าพในสายตาของพนั ก งาน
เนื่องจากองคการของทานมีตนทุนดานการบริหารสินคา ขนสงสินคา และตนทุนการถือครอง
สินคาคงคลังที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของWijittra Srisorn (2013)ที่วา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคนั้นเปนการลดตนทุนการ
ผลิต เปนการเพิ่มคุณคาในการประหยัดพลังงานและปองกันผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม
ประสิ ทธิภาพขององคการดานเวลา ในภาพรวมทั้งหมดมีความคิด
เห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก แสดงใหเห็นวา องคการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน
เวลา เนื่องจากมีการตอบสนองตอคําสั่งซื้อจากลูกคาที่รวดเร็ว มีสินคาเพียงพบตอความตองการ
ของลูกคา และมีการจัดสงที่รวดเร็วในสายตาของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
Wijittra Srisorn (2013) ที่วาการขนสงเพื่อสิ่งแวดลอม เปนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ต่ําสุดแตถึงอยางไรความเร็วในการขนสงก็เปนสิ่งสําคัญ
ประสิทธิภาพขององคการดานความนาเชื่อถือ ในภาพรวมทั้งหมดมี
ความคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บเห็ น ด ว ยมาก แสดงใหเห็ น วาองคก ารมีบริหารจัด การดานความ
นาเชื่อถืออยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการสงมอบสินคาของแผนกขนสงที่ถูกตองเสมอ ไม
มีการถูกตีกลับของสินคา และมีความแมนยําในการพยากรณความตองการของลูกคา ในสายตา
ของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (2550)ที่วา
มิติใ นดานความนาเชื่อถือ หากเปนเรื่องของความถูกตองยิ่งมีคะแนนสูงก็จะยิ่งดี เนื่องจาก
แสดงวามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นากรี น โลจิ ส ติ ก ส อ ย า งยั่ ง ยื น
กรณีศึก ษา บริ ษั ท กิ ฟฟารี น สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแ คร จํากัด จากผล
การศึกษาขางตนสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้
1.กระบวนการทางดานกรีน ประกอบดวย 4 ดานหลัก ดังนี้
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1.1 ดานการออกแบบผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ควรมีการลดปริมาณของวัสดุ
หรือการใชวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ที่ไมจําเปนลง ทั้งนี้ค วรมีการออกแบบโดยคํานึงถึงการ
ปลอยกาซเรือนกระจกตลอดชวงอายุของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ อีกทั้งควรไดรับการสงเสริมให
ติดฉลากสีเขียว (Green Label) เพื่อสื่อสารใหสังคมทราบถึงปริมาณคารบอนที่ปลอยออกมา
1.2 ดานการดําเนินการจัดซื้อที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ควรมีการลดขั้นตอนของการ
ติดตอสื่อสารดวยเอกสาร โดยหันมาใชในรูปแบบและวิธีการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเชนการ
ใชระบบ Paperless
1.3 ดานการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาดที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ควรมีการลดการใช
พลังงาน การใชน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งหลักการของเทคโนโลยีสะอาดจะเนนที่
การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการตาง ๆ ใหนอยที่สุด รวมทั้งการลดปริมาณของเสียที่
เกิ ด ขึ้ น โดยกระบวนการนํ า กลั บ มาใช ซ้ํ า (Reuse)หรื อ การนํ า กลั บ ไปใชใ หม (Recycle)
จนกระทั่งของเสียเหลานั้นไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก
1.4 ดานการนําซากของผลิตภัณฑกลับมารีไซเคิล ควรมีการนําผลิตภัณฑกลับมาใช
ใหมโ ดยผ านกระบวนการรี ไซเคิ ลซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ในการรี ไซเคิลวิ ศวกร
ผูออกแบบผลิต ภัณ ฑค วรไดรับการอบรมเรื่องการถอดประกอบซากผลิต ภัณ ฑ เพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบในการออกแบบทั้งนี้เพื่อใหการถอดประกอบซากเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ใชความพยายามและพลังงานนอยที่สุด
2.ประสิทธิภาพขององคการ ประกอบดวน 3 ดานหลัก ดังนี้
2.1 ดานตนทุน ควรมีการขนสงสินคา บริหารคลังสินคา และ ถือครองคลังสินคาอยาง
เหมาะสม เพื่อการบริหารตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ดานเวลา ควรมี การตอบสนองคําสั่งซื้อ การจัดสงสินคา การตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ที่รวดเร็ว เพื่อแสดงใหเห็นวาองคการมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
มีความพรอมที่จะแข็งขันกับบริษัทอื่นได
2.3 ดานความนาเชื่อถือ ควรมีความแมนยําในการพยากรณความตองการของลูกคา
การสงมอบสินคาที่ถูกตอง การไมมีสงสินคาคืน ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคการ
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ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในเชิงสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหทราบถึงกระบวนการ กลยุทธที่
ใช ขั้นตอนการดําเนินงาน การจัดการดานโลจิสติกส เปนตน
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับคูแขงขององคการ เพื่อใหทราบจุดแข็งและ
จุดออนองคการ ทั้งนี้สามารถนําผลที่ไดมาพัฒนาองคการ
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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 ศรีอิ่ม และ เฉลิมพร เย็นเยือก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ประสงค สํา คัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อ ศึก ษาถึง ปจ จัย ดา น
ประชากรศาสตร ที่ สงผลต อประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติงาน และ 2) เพื่อ ศึก ษาถึงปจ จัยดา น
กระบวนการจัด การที่ มีค วามสั มพัน ธกับประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอย างจํานวน 200
คน ผลการศึก ษาพบวา กลุ มตั ว อยางสว นใหญ เปน เพศหญิง มีอายุอยูร ะหวาง 26-30 ป
ตําแหนงงานเจาหนาที่ธุรการ สถานภาพโสด มีการศึก ษาระดับปริญญาตรี รายไดตอเดือน
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท และมี ประสบการณทํางานมากกวา 15 ป ขึ้นไป ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ป จ จั ย ประชากรศาสตร ด า นตํ า แหน ง งาน สถานภาพ และ
ประสบการณก ารทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิตที่แตกตางกันสงผลตอประสิทธิภ าพในการ
ปฎิบัติงานแตกต างกั น โดยเฉพาะการใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคากับผลการปฏิบัติที่
เกิ ด ขึ้ น อย า งถู ก ต อ ง แม น ยํ า และมี คุ ณ ภาพ ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 0.05 ส ว นป จ จั ย
กระบวนการจั ด การ ด า นการวางแผน (Planning) การจั ด องค ก าร (Organizing) การนํ า
(Leading) และการควบคุม (Controlling) ในภาพรวมพบวามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เชนเดียวกัน ซึ่งผลที่บุคลากรสวนใหญมีผลการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง 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
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบันมีผลกระทบตอการดํารงอยูขององคการธุรกิจ
เปน อย างมากทั้ งทางตรงและทางอ อม การที่องคก ารธุร กิจ ตางๆ ไมวาจะเปน ภาครัฐหรื อ
ภาคเอกชน จะปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได ยอมตองอาศัยการดําเนินการใดๆ
ใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพในการทํางาน โดยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับ กระบวนการ
บริหารจัดการ ซึ่งถือเปนหลักการบริหารจัดการที่สําคัญที่ทุกคนในองคกรควรจะมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากหนวยงานที่ประสบความสําเร็จจนไดรับรางวัลการบริหารจัดการ
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 สาขาที่
11 (โรงโอเลฟนส 3, LDPE, LLDPE) โดย คุณสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัด การใหญ และรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประเภทการเพิ่มผลผลิต :
บริษัท ทีโ อซี ไกลคอล จํากัด โดย คุณ พนา นาคสุก กรรมการผูจัด การ จากพิธีมอบรางวัล
อุตสาหกรรมดีเดน อุต สาหกรรมยอดเยี่ยม ประจําป 2557 (ขาวสารความเคลื่อนไหว 2557,
2558) เปนตน โดยหลักการสําคัญของกระบวนการจัดการจะประกอบไปดวย หลักการวางแผน
การจัดองคการ การเปนผูนํา และการมีระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งในที่นี้ การวางแผน (Planning)
จะหมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคและวิธีการที่จะทําใหบรรลุความสําเร็จ ในอนาคต สวน
การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การแบงงานหรือการมอบหมายงาน การกําหนดชวงการ
บริหาร หรือโครงสรางการบริหาร การกําหนดกลุมงาน การประสานงานและเอกภาพในการ
บังคับ บั ญชา สํ าหรั บการเป น ผู นํ า (Leading) หมายถึง การเปน ผูใ ห คําแนะนํา และนิเทศ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ทํ า ให บ รรลุ ค วามสํ า เร็ จ ตามที่ ไ ด ว างแผนไว และการควบคุ ม
(Controlling) หมายถึ ง กระบวนการตรวจสอบความถูก ตอ งของกิจ กรรมที่จ ะทําใหก าร
บริหารงานประสบความสําเร็จ (รอบบินส: Robbins, 1980: 1-7) โดยในหนวยงานตางๆ รวมถึง
สถาบันการศึกษาก็เปนองคการอีกองคการหนึ่งที่จําเปนจะตองมีการจัดวางระบบการบริหาร
จัดการที่ดี เพื่อเปนการสรางบัณฑิตที่มีคุณคาและคุณภาพออกสูสังคมตอไป
มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันการศึกษาหนึ่งที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเปน
สถาบัน การศึ ก ษาเอกชนที่ มีจุ ด มุ งหมายสําคัญ คือ การผลิต บัณ ฑิต ในสาขาที่ต รงกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเปนที่ตองการของภาคธุรกิจเอกชนโดย
มุงเนนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเปนสําคัญ รวมถึงวิชาชีพ
อิสระที่ สามารถสร างงานของตนเองได นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรังสิต ไดมุงมั่น พัฒ นา ทั้ง
ทางดานกายภาพ คุณภาพทางวิชาการ และการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยาง
ครบถวน สมบูรณ ทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอนคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
การให บ ริ ก ารแก สั ง คม การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
มหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดการเรียนการสอน 53 หลักสูตร 133 สาขาวิชา ตั้งแตระดับปริญญา
ตรีจนถึงปริญญาเอกใน 31 คณะ (มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557-2558)
มหาวิทยาลัยรังสิตไดแบงประเภทบุคลากรออกเปน 2 ประเภท คือ 1) คณาจารย ไดแก
บุคลากรที่ทําหนาที่สอน วิจัย หรือใหบริการทางวิชาการ ซึ่งอาจทําหนาที่ดานการบริหารดวย
ไดแก ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย และ 2) เจาหนาที่
ไดแก บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวกับ การบริหาร บริการ และ
ธุรการ (คูมือบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต, 2558) โดยบุคลากรไมวาจะเปนสายการเรียนการสอน
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หรื อสายสนั บสนุ น การเรี ยนการสอนต องมี สว นร ว มในกระบวนการบริ ห ารจัด การของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยลุลวงและประสบผลสําเร็จตอไป
ผูวิจัยซึ่งศึกษาอยูในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และ
เปน บุค ลากรที่ ปฏิบัติ หน าที่ ในสายสนับสนุน การเรียนการสอน โดยเปน สว นหนึ่งที่ตองมี
ภารกิจทั้งในดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการดําเนินงานซึ่งอยู
ในกระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปนสิ่งจูงใจใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปจจัยดานกระบวนการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนั บสนุน ประจําคณะ/วิ ทยาลั ย/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยรังสิต ใน 4 ดาน ไดแก ดานการ
วางแผน ดานการจัดองคการ ดานการนํา และการควบคุม โดยศึกษาในแตละดานวามีก าร
ปฏิบัติระดับใด โดยผลการวิจัยดังกลาวจะนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พัน ธกิจ และเปาหมายในการพัฒนาการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางมีระบบ มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนใหภารกิจสําคัญ
ของมหาวิทยาลัยลุลวงและประสบผลสําเร็จตอไป
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาปจ จัยดานประชากรศาสตรมีผลตอประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่ อศึ กษาป จจั ยดานกระบวนการจัดการมีค วามสัมพัน ธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น การเรีย นการสอน ประจํา คณะ/วิท ยาลั ย/สถาบั น
มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
ตั ว แปรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ตั ว แปรต น /ตั ว แปรอิ ส ระเป น ลั ก ษณะทางด า น
ประชากรศาสตร และลั ก ษณะป จ จั ย ด านกระบวนการจัด การภายในองค ก ร 4 ด า น อั น
ประกอบดวย 1) ดานการวางแผน (Planning) 2) ดานการจัดการองคการ (Organizing) 3) ดาน
การนํา (Leading) และ 4) ดานการควบคุม (Controlling) ทางดานตัวแปรตามเปนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน
มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจํา
คณะ/วิ ท ยาลั ย /สถาบั น แตกต า งกั น และการวิ เ คราะห ป จ จั ย ด า นกระบวนการจั ด การมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
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ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรที่เปนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ที่ปฏิบัติงานประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ณ เดือนกุมภาพันธ 2558 ที่มี
จํานวนทั้งสิ้น 388 คน (สํานักงานบุคคล มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558)
กลุมตัวอยาง ในการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
โดยดูจากสูตรของยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงในเฉลิมพร เย็นเยือก และคณะ, 2556) ดวยระดับ
ความเชื่อมั่น 95% หรือยอมใหมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธได 0.05 จํานวนกลุมตัวอยางจํานวนคนที่
ตอบแบบสอบถาม และจากการคํานวณตามสูตร กลุมตัวอยางที่จะตองเก็บไดขั้นต่ํา 196.95 แตการ
เก็บขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินการวิจัยมีคาเทากับ 200 คน คิดเปน
รอยละ 100
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัย ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาคนควา รวบรวม และเรียบเรียง
เนื้อหาที่ เกี่ ยว ข องกั บกระบวนการจั ดการ อั นประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจั ดการ
องคการ (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุ ม (Controlling) และประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน แลวนํามาสรางเปนกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้
2. กําหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย ซึ่งมีดังนี้
ปจจัยประชากรศาสตรของบุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
1. เพศ
2. อายุ
3. ตําแหนงงาน
4. สถานภาพ
5. ระดับการศึกษา
6. ระดับรายได

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอนประจําคณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

7. ประสบการณการทํางาน (อายุงาน)
กระบวนการจัดการ
1. P - Planning
การวางแผน
2. O - Organizing

การจัดการองคการ

3. L - Leading

การนํา

4. C - Controlling

การควบคุม
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3. นํากรอบแนวความคิด ที่กําหนดไวม าตั้งเป น คําถามในการจัด ทํ าแบบสอบถาม
เพื่อใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
4. ทํา การทดสอบความเชื่อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม เรื่ อ ง “ป จ จั ยด า น
กระบวนการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนประจํา
คณะ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต” ไดนํามาทดสอบกอนใชจริงกับประชากรที่มีลักษณะคลาย
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน (Pretest) ดวยการทดสอบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจ
ความหมายของคําถามที่ตั้งไว ตรงกับหัวขอที่ผูวิจัยตองการศึกษาหรือไม หลังจากนั้นนําขอมูล
ที่ไดมาปรับใหตรงกับความเขาใจของผูตอบแบบสอบถาม
5. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบมา
ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ แลวจึงนําเสนอขอมูลใน
รูปแบบบรรยายตามตาราง
6. สรุปผลและนําเสนอผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย
4. ผลการวิจัย
จากสมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
แตกตางกัน
ผลการวิจัย พบวา บุ คลากรสายสนับสนุน การเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย /
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ป จ จั ย ประชากรศาสตร ด า นตํ า แหน ง งานที่ แ ตกต า งกั น มี ร ะดั บ ความเห็ น ต อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ในทุกประเด็น
ปจจัยประชากรศาสตร ดานสถานภาพที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ในประเด็น มีการใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคากับผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
และประเด็น ผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง แมนยํา และมีคุณภาพ แตกตางกัน
ปจจัยประชากรศาสตร ดานประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิต มีระดับ
ความเห็นตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น มีการใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคา
กับผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น แตกตางกัน
จากสมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานกระบวนการจัดการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการวิจัย พบวา บุ คลากรสายสนับสนุน การเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย /
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเห็นดานการวางแผนในประเด็น หนวยงานมีแผนปฏิบัติการ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปของหนว ยงาน มีความสัมพัน ธกับประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน ความเห็นดานการจัดองคการในประเด็น หนวยงานมีโครงสรางการบริหารที่ระบุ
หนาที่อยางชัดเจน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความเห็นดานการนําใน
ประเด็ น หัว หนางานสงเสริม และกระตุน ใหบุค ลากรทุก คน ตระหนัก ถึงหนาที่และความ
รับผิดชอบ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความเห็นดานการควบคุมใน
ประเด็น หนวยงานมีการติดตามและดูแลการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง จะทําใหงานมีความถูกตอง
มากยิ่งขึ้ น มี ค วามสั มพัน ธ กั บประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เมื่อพิจ ารณาในภาพรวม ถือวา
ความสัมพันธระหวางปจจัยดานกระบวนการจัดการกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวา
ปจจัยกระบวนการจัดการ ทั้ง 4 ดาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00
5. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 สามารถอภิปรายผลไดวา มีเพียงเฉพาะตําแหนง
งาน และสถานภาพ ในประเด็ น มี การใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางคุมคากับผลการปฏิบัติที่
เกิ ด ขึ้ น และประเด็ น ผลการปฏิ บั ติง านเป น ไปอย า งถู ก ต อ ง แมน ยํ า และมีคุ ณ ภาพ และ
ประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิต ในประเด็น มีการใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยาง
คุมคากับผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น ที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบวา มีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ยุทธกาญจน ทองรอง (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการกับแรง จูงใจของพนักงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณี สาขาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ผลการวิจัย พบวา พนักงานที่มีเพศ
อายุการทํางาน และอัตราเงินเดือนตางกัน ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนโครงสรางองคการดาน
การเพิ่ มผลิตภัณฑในการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 และ
ตําแหนงตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนพนักงานที่มีตําแหนง
และหนาที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานสัมพันธภาพในการทํางานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด านระบบการประเมิ นผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.01 และพนั ก งานที่ มี อ ายุ ก ารทํ า งานต า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด า น
สัมพันธภาพในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
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การวางแผนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น หนวยงานมี
แผนปฏิบัติการเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรพล อุนทะวารี (2555: 17) ไดกลาววา การวางแผนกลยุทธ เปนกระบวนการตัดสินใจใน
ปจจุบันอยางมีระบบและมีขั้นตอนวางแผนแบบมีทิศทาง แตก็มีความยืดหยุนในการปรับตัวเขา
กับสถานการณ และเป น การวางแผนทั้งในเชิงรุก และเชิงรับไปในตัว ที่จ ะมีผลกระทบตอ
องคก รในอนาคตดั งนั้น แผนกลยุ ทธจึงเปนเรื่องของการตัดสิน ใจที่จะทําในอนาคต และ
สอดคลองกับ สไตเนอร (Steiner, 1979: 13-15) ไดกลาวถึง การวางแผนกลยุทธมี 4 ลักษณะ
คือ 1) เปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของการตัดสิน ใจในปจจุบัน 2) เปนกระบวนการกําหนด
วัตถุประสงคและวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค 3) เปน กระบวนการแหงความคิด มากกวา
แบบแผนที่กําหนด และ 4) มีโครงสรางซึ่งประกอบดวย 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 และเชื่อมโยง ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวตองอาศัยความ รวมมือรวมใจจากคณะบุคคลและหนวยงานหลายหนว ย
และสอดคลองกับการวิเคราะหของ สันทนา คุณนา (2556: 23) ซึ่งไดวิเคราะหวา แผนกลยุทธ
เปนเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นไดนั้นตองใชกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกเปนฐานสําคัญ ซึ่งตองทําอยางเปนระบบ มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน
และที่สําคัญ แผนกลยุทธมีองคประกอบในดานภารกิจ ทิศทาง กลุมเปาหมายและแนวทางใน
การดําเนินงานที่ชัดเจน ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจในปจจุบัน
อยางมีระบบและมีขั้นตอน วางแผนแบบมีทิศทาง มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน แตก็มีความ
ยืดหยุนในการปรับตัวเขากับสถานการณ สอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
และเปนการวางแผนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไปในตัว ที่จะมีผลกระทบตอองคการในอนาคต ดัง
เพื่อใหองคการดํารงอยูได ซึ่งเปนอยางนี้ เนื่องจากเพราะวาบุคลากรสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มักใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการที่สามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ไดวางไว โดยบุคลากรสามารถทําความเขาใจในแผนปฏิบัติการที่หนวยงานใชและบุคลากร
สามารถนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติงานสงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามแผน ซึ่ง
นั่นหมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
การจัดองคการมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น หนวยงาน
มีโครงสรางการบริหารที่ระบุหนาที่อยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูปลัดจิตติชัย
จิตฺติชโย (2553) ไดสรุปไววา การจัดองคการเปนกระบวนการทางการบริหารที่จะชวยใหทราบ
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ถึงโครงสรางการบริหารงาน อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ชองทางของการติดตอสื่อสารของ
บุคลากรประจําตําแหนงตางๆ นอกจากนี้ยังชวยใหทราบความสัมพันธของหนวยงาน ทราบวิธี
ประสานงาน เพื่อใหผูรวมงานทุกคนจะไดรวมกําลังกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน วงศวาสน (2554: 14) ไดสรุปแนวคิด
การจัดองคการ หมายถึง การจัดแบงองคการออกเปนหนวยงานยอยใหครอบคลุมภารกิจและ
หนาที่ของสถานศึกษา กําหนดโครงสรางและระบบงานที่ประสานสัมพันธกัน แบงงานและ
กําหนดอํานาจหนาที่ของงานแตละกลุม และทุกกลุมงาน กําหนดคุณสมบัติของบุคลากร และ
จํานวนคนในสถานศึกษา จัดทรัพยากร กําหนดความสัมพันธกับองคกรยอยอื่น ๆ รวมถึงการ
กําหนด กฎ ระเบียบ แบบแผนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถบริหารงานในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ และศิริวรรณ เสรีรัตน (2545: 145) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ
ของการจัดองคการไววา การจัดองคการจะทําใหทราบแนวทางปฏิบัติงาน (Work flow) จึงทํา
ใหพนักงานไมทํางานซ้ําซอนหรือขัดแยงกันในหนาที่ นอกจากนั้นยังชวยใหพนักงานไดทราบ
ขอบเขตของงาน ทําใหการติดตอประสานงานกันมีความสะดวกขึ้น จึงทําใหผูบริหารสามารถ
ตัดสินใจ (Decision making) ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และฐิติรัตน วงศวาสน (2554: 17)
สรุปไดวา แนวคิดการจัดองคการเกิดจากปริมาณและความยุงยากของการปฏิบัติงาน ยากที่จะ
ทํางานนั้น ๆ ใหสําเร็จไดโดยคนคนเดียวจึง จําเปนตองแจกแจงงานและแบงงานกันทําตาม
ความสามารถของบุ คคล จํ าเป นต องมีการกําหนดขอบังคับระเบียบแบบแผนตางๆ ในการ
ทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหงานสามารถปฏิบัติหนาที่รวมกันไดเป นอยางดี ซึ่งเปน อยางนี้ เนื่องจาก
เพราะวาบุคลากรสวนใหญปฏิบัติงานตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ และมีประสบการณการทํางาน
ในมหาวิ ทยาลั ยรั งสิ ต มากกวา 15 ป ซึ่งแสดงใหเห็น วาบุค ลากรไดทราบถึงการกําหนด
โครงสรางการบริหารงาน อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ชองทางของการติดตอ สื่อสารของ
บุคลากรประจําตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยรังสิต ไวอยางชัดเจน เมื่อบุคลากรไดทราบถึง
การจัดองคการในมหาวิทยาลัยรังสิตอยางชัดเจน ยอมทําใหบุคลากรไมปฏิบัติงานซ้ําซอนหรือ
ขัด แยงกั น ในหน าที่ทราบขอบเขตของงานชัดเจนทําใหการติดตอประสานงานกันมีค วาม
สะดวกขึ้ น และสามารถปฏิ บัติ หน าที่รว มกัน ไดเปน อยางดี สงผลใหก ารปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคสําเร็จลุลวงได ซึ่งนั่นหมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
การนํามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประเด็น หัวหนางานสงเสริม
และกระตุนใหบุคลากรทุกคน ตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุ พัตรา บริ บาล (2554: 51) ไดสรุป วา ผูนํา หมายถึง บุค คลที่ไดรับแตงตั้งอยางเปน
ทางการให มีตํ าแหน งหน าที่รั บผิ ด ชอบหนว ยงานตางๆ โดยไดรับการเลือกและไดรับการ
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ยอมรับ ไดรับการยกยองใหเปนหัวหนางาน ใหเปนผูตัดสินใจ เปนผูใชอํานาจในการปกครอง
บังคับบัญชา และเปนบุค คลที่มีศิลปะในการจูงใจสมาชิกในกลุมหรือทีมงานใหปฏิบัติตาม
คําสั่งของตนไดหรือชี้นําบุคคลอื่นใหปฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว และวิทยากร
เชียงกูล (2553: 6) กลาววา ภาวะการนํา หมายถึง ความสามารถของผูนํา คณะผูนํา และสมาชิก
ทุกคนในองคกร ในการรับฟง สังเกต มีอิทธิพล จูงใจโนมนาว ชวยเหลือคนอื่น ๆ ใหรวมกัน
คิดรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพื่อเปาหมายรวมกันของสวนรวม และ/
หรื อ เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงปฏิ รู ป องค ก ร ชุ ม ชน หรื อ ประเทศให พั ฒ นาก า วหน า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และสุพัตรา บริบาล (2554: 55) กลาววา ภาวะผูนํามีความสําคัญตอ
กระบวนการเชิ งบริ หารทุ ก ระบบ ทุก งาน ซึ่ งเปน การเสริม สรางศัก ยภาพของผูนําใหเต็ ม
ความสามารถใหเกิดพลังอิทธิพล ในการครองใจ ผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาน ใหความรวมมือ
รวมใจในการปฏิบัติงาน ทั้งยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูนําเกิดบารมี ไดความเชื่อมั่น ความนับ
ถือ กําลังใจ ความอบอุน ในการรวมทีมหรือกลุมดําเนิน กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 238) ไดใหความหมายไววา ผูนํา
หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทสําคัญซึ่งสามารถนําหรือประสานการทํางานของสมาชิกในกลุมให
ทํางานรวมกันจนประสบผลสําเร็จโดยบุคคลนั้นไดรับการยอมรับจากสมาชิกในกลุมดวย ซึ่ง
เปน อยางนี้ เนื่องจากเพราะวาบุ คลากรสวนใหญมีประสบการณการทํางานในมหาวิทยาลั ย
รังสิต มากกวา 15 ป และมีการ ศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคลากรยอมมีความ
รอบรูและเชี่ ยวชาญในการทํางาน ทราบถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนรู
เปาหมายตามแผนปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยรังสิตกําหนดไวเปนอยางดี และยอมเปนบุคลากรที่
ไดรับการแตงตั้งใหมีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบหนวยงานตางๆ โดยไดรับการเลือกและไดรับ
การยอมรับ ไดรับการยกยองใหเปนหัวหนางานหรือใหเปนผูตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น
บุค ลากรที่มีประสบการณทํางานมามากกวา 15 ป บางสวนยอมเปนหัวหนางาน และยอม
สามารถชีแ้ นะ ชักนํา จูงใจ สงเสริมและกระตุนใหบุคลากรอื่นที่เปนทั้งผูใตบังคับบัญชา หรือ
ผูรวมงานไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบไดเปนอยางดี โดยจะสงผลใหบุคลากรทุก
คนรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งก็คือการ
แสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั่นเอง
การควบคุมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในประเด็น หนวยงานมี
การติดตามและดูแลการปฏิบัติงานอยางทั่วถึง จะทําใหงานมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น สอดคลอง
กับแนวคิดของ รอบบินส (Robbins, 1980: 1-7) ที่กลาววา การควบคุม (Controlling) หมายถึง
กระบวนการตรวจสอบความถูกตองของกิจกรรมที่จะทําใหการบริหาร งานประสบความสําเร็จ
และสอดคลองกับแนวคิดของ อรรถพงษ ฉลาดการณ (2553: 39) กลาวโดยสรุปวา การควบคุม
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กํากับงานเปนกระบวนการสําหรับใชตรวจสอบควบคุม กิจกรรมหรือผลการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายที่กําหนดไวและเพื่อเปนสัญญา เตือนผูรับผิดชอบไดทราบ
แลวพยายามหลีกเลี่ยงหรือปองกันความบกพรองผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นซึ่งองคประกอบของการ
ควบคุมกํากับงาน ประกอบดวย สวนชี้วัด คือ สิ่งที่คาดหวังหรือมาตรฐานซึ่งก็คือวัตถุประสงค
ของกิจกรรมหรืองานนั้นๆ สวนกํากับการ คือการตรวจสอบจากรายงานตางๆ เปรียบเทียบกับ
สวนชี้วัดหรือสิ่งที่คาดหวังหรือมาตรฐาน และสวนควบคุม คือ การควบคุมอยางใกลชิดเพื่อ
เปรียบเทียบผลงานกับสวนชี้วัดหรือสิ่งที่คาดหวังหรือมาตรฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
โม ซี (MO XI, 2556: บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางรูปแบบการควบคุมองคกรกับ
ประสิทธิภ าพการดําเนินงานของบริษัทจีน ที่มาลงทุน ในประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา 1)
บริษัทอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จี น ที่ มาลงทุ น ในประเทศไทยใชรูปแบบการควบคุมตามความถนั ด
(Segregation of Duties) มากทีส่ ุด รองลงมาไดแกการควบคุมโดยงบประมาณ (Budget control)
การควบคุมโดยการทํางานและรับผิดชอบรวมกัน (Joint Custody) และการควบคุมโดยการ
ตรวจสอบและรับผิดชอบรวมกัน (Dual Control) ตามลําดับ และ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว า รู ป แบบการควบคุ ม 4 แบบ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ผลการดํ า เนิ น งานด า น
ประสิทธิภาพในระดับนอย เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวารูปแบบการควบคุมทั้ง 4 แบบมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการจัดการกระบวนการผลิตในระดับนอย แตไมมีความสัมพันธกับ
การบริหารปจจัยการผลิต ซึ่งเปนอยางนี้ เนื่องจากเพราะวาบุคลากรสวนใหญยังมีอายุระหวาง
26-30 ป และมี สถานภาพโสด ซึ่ งแสดงให เห็น วา หน ว ยงานต องใหค วามสําคั ญ ในการ
ปฏิบัติ งานของบุ ค ลากรกลุ มนี้ เป น อย างมาก หนว ยงานจึ งตองมีก ารติด ตามและดูแ ลการ
ปฏิบัติงานอยางทั่วถึง รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะ
ทําใหผลงานมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น สงผลใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย
ที่กําหนด ซึ่งนั่นหมายถึงการแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดในที่สุด
6. กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย อุไรรัตน ที่
กรุณาใหทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ตองการจะพัฒนา
ตนเองในการเรียนระดับอุดมศึกษา และกราบขอบพระคุณทานอาจารยที่ปรึกษา ดร.เฉลิมพร
เย็นเยือก ที่ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนตลอดชวงการทําการศึกษาคนควาอิสระ
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูวิจัย บิดา มารดา ของคูสมรส และคูสมรส ที่
ใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน รวมถึงกําลังใจที่สําคัญจาก บุตร-ธิดา ที่นารักของผูวิจัย
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สุ ด ท ายนี้ ผู วิ จั ยขอกราบขอบพระคุ ณ พล.อ.อ.คธาทิพ ย กุญ ชร ณ อยุธยา คณบดี
สถาบันการบิน ที่ใหการสนับสนุนการศึกษา และ พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา รองคณบดีฝาย
วิชาการและเทคนิค สถาบันการบิน ที่ใหคําแนะนําในการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ทุก
ทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามเพื่อเปนขอมูลในการทําการศึกษาคนควาอิสระนี้
จนสําเร็จลุลว งไปไดดวยดี ซึ่งผูวิจัยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทาน
เคารพนับถือใหทุกทานมีสวัสดิภาพและความสุขในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยรังสิต
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
Factors affecting decision to purchase CP Frozen Ready Meal
มนู บุญมานะวงศ1 และดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 (มหาวิทยาลัยรังสิต)

บทคัดยอ
วัต ถุประสงคข องการวิจั ยในครั้งนี้เพื่อศึก ษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุค คล
คุณคาตราสินคา และพฤติกรรมการซื้อ กับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก
แข็งตรา CP กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง
ตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึ งเดือน
กุมภาพั น ธ พ.ศ. 2558 เครื่ องมื อที่ ใ ชใ นการวิ จัยไดแก แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมู ล
ประกอบดวยการใชสถิติเชิงพรรณา การหาคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อใชวิเคราะหขอมูล และสรุปผล การวิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA t-Test & F-Test)
เพื่อศึก ษาความแตกต างระหวางตั วแปรตน และตัว แปรตาม และวิเคราะหความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา กับ
การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 26-35 ปเปนเพศหญิง
สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งมีรายไดเฉลี่ยมากกวา
45,000 บาทตอเดือน ดานคุณคาตราสินคากลุมตัวอยางมีความรูจัก และคุนเคยกับตราสินคา CP
มากที่สุด โดยให ความสํ าคั ญมากกับความสะอาดถูก สุขลัก ษณะ เปน คนรุน ใหมที่มีวิถีก าร
ดํารงชีวิตในเมือง และไมลังเลที่จะแนะนําญาติ เพื่อน และคนรูจักใหบริโภคผลิตภัณฑภายใต
ตราสินคา CP ดานพฤติกรรมการซื้อกลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลหลักในการซื้อเนื่องจาก
สามารถเลือกซื้อไดโดยสะดวก โดยซื้อ จากราน 7-Eleven ครั้งละ 1 -2 ชิ้น และซื้อ 2-3 ครั้งตอ
สัปดาห ดานการตัดสินใจซื้อใหความสําคัญมากที่สุดกับการผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง และมี
มาตรฐาน ดานความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล กับการตัดสินใจซื้อ อายุ และอาชีพที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ สวนเพศ ถานะ ระดับการศึกษา และระดับรายไดที่แตกตาง
กัน ไมมีผลตอการตั ด สิ นใจซื้อ ด านความสัมพัน ธระหวางปจ จัยคุณ คาตราสิน คาที่ กับการ
ตัดสินใจซื้อ คุณคาตราสินคาในทุกดานมีความสัมพันธในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้อ ดาน
ความแตกต างระหว า งพฤติ ก รรมการซื้อกับ การตั ด สิน ใจซื้อ พฤติ ก รรมการซื้อทุก ดานที่
แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คําสําคัญ : คุณคาตราสินคา การตัดสินใจซื้อ 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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เนื่องจากในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
และวิถีการดํารงชีวิตที่ปรับเขาสูความเปนเมืองมากขึ้น ทําใหผูบริโภคเพิ่มความสําคัญกับความ
สะดวก สบาย ความเร็วในการบริโภค นอกเหนือไปจากเรื่องความสะอาดปลอดภัย และคุณคา
ทางโภชนาการดังเชน ในอดี ต จึ งทําใหอาหารสําเร็จรูปพรอมทานกลายเปนผลิตภัณฑที่มี
โอกาสในการขยายตลาดอยางตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บรักษาไดนาน
กวาอาหารสด ขนาด รูปแบบการบรรจุสะดวกตอการขนสง และการกระจายสินคาตอไปยัง
กลุมผูบริโภคไดรวดเร็ว กวาสิน คาอาหารสดโดยผานรานสะดวกซื้อ ซุปเปอรมารเก็ต หรือ
ซุปเปอรสโตร โดยอาหารสําเร็จรูปพรอมทานสามารถแบงตามความนิยมของผูบริโภคไดเปน
2 ประเภทไดแก อาหารแชแข็ง (Frozen Food) โดยเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ -18 ถึง -20 องศา
เซลเซียส มีขอดีคือเก็บรักษาไดนานถึง 18 เดือน แตขอเสียคือรสชาติที่อาจดอยลงไปบาง และ
อาหารแชเย็น (Chilled Food) โดยเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา มีขอดีคือ
ความสดใหม ใกลเคียงกับอาหารที่ไมไดผานกระบวนการแปรรูป แตมีขอเสียคือมีระยะเวลา
เก็บรักษาอยูที่ประมาณ 3-7 วันเทานั้น
อาหารสําเร็ จ รูปพร อมที่ มีจํ าหนายในปจ จุบันมีใ หผูบริโ ภคเลือกซื้อหลากหลายตรา
สินคา ดังนั้นผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานตราสินคาใดยอมแสดงวา
คุณคาตราสินคา (Brand Equity) ของตราสินคานั้นแข็งแกรงและมีคุณ คาทําใหผูบริโ ภคมี
ทัศนคติที่ดีตอคุณสมบัติของสินคา และชื่นชอบตราสินคานั้น ซึ่งประกอบไปดวย การรูจักตรา
สินคา (Brand Awareness) การรับรูคุณภาพตราสินคา (Perceived Quality) ความเชื่อมโยงตรา
สินคา (Brand Association) และความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
สําหรับบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ผูผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอมทาน
ภายใตตราสินคา CP บนพื้นฐานการบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่ง
บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ และสิ่งแวดลอมในการผลิตวัตถุดิบตางๆ ตั้งแตการคัดเลือกสาย
พันธุสัตวเพื่อเลี้ยงสัตว การคัดเลือกเมล็ดพันธุเพื่อใชผลิตอาหารสัตวที่มีคุณภาพ เพื่อใหการ
ผลิตอาหารมีคุ ณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับไดทุก
ขั้นตอน (Traceability) เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจไดวาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปภายใตตรา
สินคา CP ทุกชิ้นเปน สินคาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถบริโภคไดอยางมั่นใจ
ภายใตพันธกิจ “ครัวของโลก”
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาคุณคาตราสินคาใหมี
คุณคาทําใหผูบริโภคเกิดความรูจัก เชื่อถือ นึกถึง และซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก
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แข็งตรา CP เพื่อจะไดเปนแนวทางแกในการสรางคุณคาของตราสินคา และพัฒนากลยุทธทาง
การตลาดที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความแตกต างของปจ จัยส ว นบุค คลที่มีผ ลตอการตัด สิ น ใจซื้อ อาหาร
สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคากับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
3. เพื่อศึ ก ษาความแตกต างของพฤติ ก รรมการซื้ อที่ มี ผลต อการตั ด สิ น ใจซื้ ออาหาร
สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุค คลที่ประกอบ ดวย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก
แข็งตรา CP แตกตางกัน
2. คุณคาตราสินคาที่ประกอบดวย การรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความ
เชื่อมโยงของตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหาร
สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
3. พฤติกรรมการซื้อที่ประกอบดวย เหตุผลหลักในการซื้อ สถานที่ซื้อ จํานวนที่ซื้อตอ
ครั้ง และความถี่ในการซื้อที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช
เยือกแข็งตรา CP แตกตางกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนําผลการศึกษา และขอคนพบมาเปนแนวทางในการวางหลักสูตรการศึกษาดาน
การตลาด
2. เพื่อนําผลการศึกษา และขอคนพบจากมาเปนแนวทางในการวิจัยเชิงลึกดานคุณคาตรา
สินคา
3. เพื่อนําผลการศึกษา และขอคนพบไปใชประโยชน และเปนขอมูลใหแกผูสนใจ และผู
ที่ตองการพัฒนาคุณคาตราสินคา
4. เพื่อนําผลการศึกษา และขอคนพบ ไปใชดําเนินธุรกิจในดานการวางแผนกําหนดกล
ยุทธทางการตลาดของธุรกิจอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานปจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตดานเนื้อหา จะทําการ ศึกษาในสวนที่เปนปจจัยสวนบุคคล คุณคาตราสินคา และ
พฤติกรรมการซื้อมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง
ตรา CP เทานั้น
3. ศึกษาโดยอางอิงกลุมตัวอยางคือผูบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
4. ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
5. ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- เพศ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
คุณคาตราสินคา
- การรูจักตราสินคา
- การรับรูคุณภาพตราสินคา

การตัด สิน ใจซื้อ อาหารสําเร็จรูป

- ความเชื่อมโยงของตราสินคา

พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP

- ความภักดีตอตราสินคา
พฤติกรรมการซื้อ
- เหตุผลหลักในการซื้อ
- สถานที่ซื้อ
- จํานวนที่ซื้อตอครั้ง
- ความถี่ในการซื้อ

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
คุณคาตราสินคา (Brand Equity) หมายถึง ตราสินคาที่ทําใหลูกคามองเห็นวามีคุณคา
ลูกคามีทัศนคติที่ดี เกิดความชื่นชอบจงรักภักดี ลูกคาเกิดการรับรูถึงคุณภาพ และรูจักชื่อตรา
สินคานั้นอยางดี ดังนั้นคุณคาตราสินคาที่สูงจะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น
เมื่อตราสิ นค ามี คุณ ค า และมี ค วามหมายอยางยิ่งตอผูประกอบการ จึงจําเปน ตองหาวิธีก าร
จัดการเกี่ยวกับตราสินคา ใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีใหตราสินคาอยูใ นใจผูบริโภคเสมอ
(พิบูลย ทีปะปาล, 2549, หนา 230)
แนวคิดแบบจําลองคุณคาตราสินคา (Brand Equity Model) ของ Aaker ซึ่งอธิบายวา
คุณคาตราสินคามีองคประกอบ 5 สวน คือ
1. การรูจักตราสินคา (Brand Awareness) คือ การจดจําหรือระลึกไดถึง ตราสินคาของ
ผูบริโภค
2. การรับรูคุณภาพตราสินคา (Perceived Quality) เปนการรับรูคุณภาพโดยรวมของ
ผูบริโภคที่มีตอสินคา ซึ่งจะทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการเงิน กลยุทธของธุรกิจ รวมถึงดาน
อื่นๆ ของตราสินคาดวย
3. ความเชื่อมโยงของตราสินคา (Brand Associations) เปนความสัมพันธซึ่งเชื่อมโยงสิ่ง
ตางๆ ของตราสินคาเขากับความทรงจําของผูบริโภค และจะชวยสรางทัศนคติเชิงบวกใหกับ
ตราสินคา
4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) เปนที่สิ่งแสดงถึงความยึดมั่นที่ผูบริโภคมีตอ
ตราสินคา เปนองคประกอบที่สําคัญของคุณคาตราสินคา เพราะจะเปนเครื่องสะทอนความ
เปนไปที่ผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใชตราสินคาอื่น หรือไม
5. สินทรัพยประเภทอื่นๆ ของตราสิน คา (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)
กระบวนการตั ด สิน ใจ และพฤติก รรมการซื้อผูบริโภคแมวาจะมีค วามตองการที่
แตกตางกัน แตมักจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกัน ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อแบง
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 โดยเริ่ มจากความทรงจําภายในที่สามารถระลึก ไดในขณะนั้น และแหลงขอมูลจาก
ภายนอกที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑได
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation) คือการเตรียมขอมูลที่เพียงพอสําหรับการตัดสินใจ
ของผูบริโภคผานสื่อตางๆ ซึ่งอาจจะเปน ราคา รูปแบบ หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับความ
ตองการหรือสถานะของผูบริโภค
4. การตัดสิ นใจซื้ อ (Decision Making) ผูบริโภคแตละคนมีค วามตองการขอมู ล และ
ระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน
ในการตัดสินใจซื้อแตละครั้งผูบริโภคจะตองตัดสินใจในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. เลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑนั้นหรือไม (Do you want to buy or not?) ซึ่งมี 3 ทางเลือกคือ
ซื้อ ซื้อสินคาอื่นทดแทน หรือไมซื้อเลย
2. เลือกที่จะซื้อยี่หออะไร (Which brand do you want to buy?)
3. จะซื้อที่ไหน (Where do you want to buy?)
4. จะซื้อเปนจํานวนเทาไหร (How much do you want to buy?)
5. จะซื้ออยางไร (How do you want to buy?) (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, หนา.49)
การศึกษาตลาดใหมใดๆ ก็ตามใหตั้งคําถามถามตนเอง 7 ขอ เรียกวา “Seven O’s Model”
โดยคําตอบตอคําถามทั้ง 7 ขอจะเปนขอมูลการตลาดสําหรับตลาดเปาหมายนั้น ซึ่งจะนําไปใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนาสวนประสมการตลาด (4P’s) เพื่อใหสอดคลองกับตลาดเปาหมาย
มากที่สุดตอไป ไดแก ใครอยูในตลาดนั้น (Occupants) ตลาดตองการซื้ออะไร (Objects) ทําไม
ตลาดจึ ง ซื้ อ (Objectives) ใครมี ส ว นร ว มในการซื้ อ (Organization) ตลาดซื้ อ อย า งไร
(Operation) ตลาดซื้อเมื่อไหร (Occasion) ตลาดซื้อที่ไหน (Outlets) (พิบูลย ทีปะปาล, 2549,
หนา.103)
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อรวรรณ หาญพิทักษพงศ (2553) ไดทําการศึกเรื่อง “ คุณลักษณะและภาพลักษณตรา
สินคาสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาของผูใชบริก ารธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)”
พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาของผูใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับ
มากทั้งในภาพรวมและรายดาน หากพิจารณารายดานแลว ดานการตระหนักถึงตราสินคามี
ระดับมากที่สุด และดานการภักดีตอตราสินคาอยูในระดับนอยที่สุดโดยอยูระดับปานกลาง
ลักษณะประชากรศาสตรที่สงผลตอคุณคาตราสินคา พบวา เพศที่ตางกัน สงผลตอการรับรู
คุณคาตราสินคาของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ดานการภักดีแตกตางกัน และการศึกษาที่
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ตางกันสงผลตอคุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงและการภักดีตอตราสินคาตางกัน สวนอายุ
อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาของธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ไมแตกตางกันคุณ ลักษณะและภาพลัก ษณต ราสินคาสงผลตอการรับรูคุณคาตรา
สินคาของผูใชบริการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทั้งภาพรวมและรายดาน หากพิจารณา
รายดานแลว พบวา คุณลักษณะตราสินคาสงผลตอคุณคาตราสินคาดานการรับรูคุณภาพมาก
ที่สุด และดานการตระหนักถึงตราสินคานอยที่สุด สวนดานภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอ
การรับรูคุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตราสินคามากที่สุด และดานการตระหนักถึงตรา
สินคานอยที่สุด
เสาวลักษณ มีสวัสดิ์ (2554) ไดทําการศึกเรื่อง “ภาพลักษณของอาหารสําเร็จรูปแช
แข็ง ตราสินคาอีซี่โก ตามการรับรูของผูบริโภคในจังหวัดระยอง” พบวา ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางตามการรับรูของผูบริโภคที่มีตอภาพลักษณโดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ตราสินคาอีซี่โก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางที่มีเพศที่แตกตางกัน มีการ
รับรูตอภาพลักษณโดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซี่โก แตกตางกัน เมื่อจําแนก
การรับรูในแตละดาน พบวาเพศที่แตกตางกัน มีการรับรูตอดานตราสินคาไมแตกตางกัน ยกเวน
ดานผลิตภัณฑ และดานการสื่อสารที่แตกตางกัน อายุที่แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณ
โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซี่โก แตกตางกัน เมื่อจําแนกการรับรูในแตละ
ดาน พบวาอายุที่แตกตางกัน มีการรับรูตอดานตราสินคาดานผลิตภัณฑ และดานการสื่อสารที่
แตกตางกั น สถานภาพสมรสที่ แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณโ ดยรวมของอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซี่โก แตกตางกัน จําแนกการรับรูในแตละดานพบวากลุมตัวอยางที่
มีสถานภาพที่แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณดานตราสินคาและดานผลิตภัณฑที่แตกตาง
กัน แตดานการสื่อสารไมแตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณ
โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซี่โก แตกตางกัน เมื่อจําแนกการรับรูในแตละ
ดานพบวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณดานตราสินคา
ดานผลิตภัณฑ และดานการสื่อสารแตกตางกัน อาชีพที่แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณ
โดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซี่โก แตกตางกัน เมื่อจําแนกการรับรูในแตละ
ดานพบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีการรับรูตอภาพลักษณดานตราสินคา ดาน
ผลิตภัณฑ และดานการสื่อสารแตกตางกัน รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีการรับรูตอ
ภาพลักษณโดยรวมของอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ตราสินคาอีซี่โก แตกตางกัน เมื่อจําแนกการ
รับรูใ นแต ละด านพบว ากลุ มตั ว อย างที่มีร ายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีก ารรับรูตอ
ภาพลักษณดานตราสินคา ดานผลิตภัณฑ และดานการสื่อสารแตกตางกัน
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ศศิธร พูนโสภิณ. (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณ ฑ
อาหารแช แข็ ง ยี่ หอ อี ซี่โ ก ของผู บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาผูบริโ ภคที่มี อายุ
แตกต างกัน มีผลตอพฤติกรรมการตัด สินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โ ก ในดาน
ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑตอครั้งและดานคาใชจายในการซื้อตอครั้งแตกตางกัน รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต ดานกิจกรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแช
แข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ใน
ทิศทางเดี ย วกั น รู ปแบบการดํ า เนิ น ชีวิต ดานกิจ กรรม มีค วามสัม พัน ธกั บพฤติก รรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานปริมาณการซื้อผลิตภัณฑตอครั้งและ
ดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน รูปแบบ
การดํ าเนินชีวิต ดานความคิด เห็น มีความสัมพัน ธกับ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ
อาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโ ภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา ในทิศทางเดียวกัน คุณคาตราสินคา ดานการรูจักชื่อตราสินคา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานคาใชจายในการซื้อตอ
ครั้ง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ในทิศทางตรงขามกัน คุณคาตราสินคา ดานคุณภาพที่
รับรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดาน
ความถี่ในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําในทิศทางเดียวกัน คุณคาตรา
สิน ค า ด านความสั ม พั น ธ ข องตราสิ น คา มี ค วามสั ม พั น ธ กับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอเดือน โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา ในทิศทาง คุณคาตราสินคา ดานความภักดีตอตราสินคา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอ
เดือน โดยมีค วามสัมพันธกัน ในระดับต่ํา ในทิศทาง พฤติ กรรมการตั ดสิ นใจซื้อผลิต ภัณ ฑ
อาหารแชแข็งยี่หอ อีซี่โก ในดานความถี่ในการบริโภคตอเดือน มีความสัมพันธกับ แนวโนม
การซื้อผลิตภัณฑ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา ใน
ทิศทางเดียวกัน
วิโรจน ตระกูลสุขสันต (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ปจจัย
สวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มี
ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง จากร า นสะดวกซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ปจ จัยดานพฤติกรรมของผูบริโ ภคที่แตกตางกันมีผลตอการตัด สินใจซื้อ
อาหารสํ า เร็ จ รู ป แช แ ข็ ง จากร า นสะดวกซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง
วัตถุประสงคในการซื้อ เหตุผลในการซื้อ ประเภทของอาหารที่ซื้อ ยี่หอในการซื้อ สถานที่ใน
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การซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณในการซื้อและชวงเวลาในการซื้อ ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดที่แตกต างกัน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากราน
สะดวกซื้ อของผู บริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ยกเวน ด านราคา ที่แตกตางกัน ไม มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซื้อของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครฯ
วิธีการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “คุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช
เยือกแข็ งตรา CP ” เป นการวิ จัยเชิ งปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีการสํารวจ
(Survey Research Method) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ประชากรที่บริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสามารถนับจํานวนไดจึงคํานวณหาตัวอยาง (Sample size) โดย
ใชสูตรของ W.G. Cochran เทากับ 385 ตัวอยาง การสุมตัวอยาง ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง ดวยการใชแบบสอบถามของกลุ ม
ตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400
ราย โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling Random) โดยเลือกพื้นที่ที่มี
กลุมคนทํางาน และกลุมผูพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมจํานวนมากรวม 4 เขตพื้นที่ ไดแก
เขตบางรัก เขตปทุมวั น เขตพญาไท และเขตวัฒ นา ในระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึ ง
กุมภาพันธ พ.ศ.2558
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณา โดยการหาคาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช
วิเคราะหขอมูล และสรุปผลสําหรับปจจัยดานขอมูลประชากรศาสตร ปจจัยดานคุณคาตรา
สินคา ปจจัยดานพฤติกรรมการซื้อ และการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง
ตรา CP
สถิติเชิงอางอิง วิเคราะหคาความแปรปรวน (ANOVA t-Test & F-Test) เพื่อศึกษาความ
แตกตางระหวางตัวแปรตนซึ่งประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล และพฤติกรรมการซื้อ กับตัวแปร
ตามการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP และวิเคราะหความถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคา
กับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 2635 ปเปนเพศหญิง สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนัก งานบริษัทเอกชนซึ่งมี
รายไดเฉลี่ยมากกวา 45,000 บาทตอเดือน
ดานคุณคาตราสินคาเรื่องการรูจักตราสินคากลุมตัวอยางมีความรูจัก และคุนเคยกับตรา
สินคา CP มากที่สุด เรื่องการรับรูคุณภาพตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญมากกับหัวขอความ
สะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะของอาหารสํ าเร็จ รู ปพรอมทานแชเ ยือกแข็ งตรา CP เรื่องการความ
เชื่อมโยงของตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญมากกับหัวขอผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอม
ทานแชเยือกแข็งตรา CP เปนคนรุนใหมที่มีวิถีการดํารงชีวิตในเมือง และเรื่องความภักดีตอตรา
สินคาผูบริโภคเห็นดวยอยางมากโดยไมลังเลที่จะแนะนําญาติ เพื่อน และคนรูจักใหบริโภค
ผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CP
ดานพฤติกรรมการซื้อกลุมตัวอยางสวนใหญมีเหตุผลหลักในการซื้ออาหารสําเร็จรูป
พรอมทานตรา CP ในเรื่องสามารถเลือกซื้อไดโดยสะดวก โดยซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน
แชเยือกแข็งตรา CP จากราน 7-Eleven ซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ครั้ง
ละ 1 -2 ชิ้น และซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ซื้อ 2-3 ครั้งตอสัปดาห
ด านการตั ด สิ น ใจซื้ อ อาหารสํา เร็จ รูปพรอ มทานแช เยื อกแข็ง ตรา CP กลุม ตัว อยา ง
ตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยใหความสําคัญมากที่สุดกับ
หัว ขออาหารสํ าเร็ จ รู ปพร อมทานแชเยือ กแข็งตรา CP ผลิ ต โดยบริษั ทที่มีชื่อเสี ยง และมี
มาตรฐาน
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ
สมม ติ ฐ าน กา ร
วิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
เพศ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

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

0.017*
0.417
0.454
0.298
0.002*
0.728

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
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ตัวแปรอิสระ

คุณคาตราสินคา
การรูจักตราสินคา
การรับรูคุณภาพตราสินคา
ความเชื่อมโยงของตราสินคา
ความภักดีตอตราสินคา
พฤติกรรมการซื้อ
เหตุผลหลักในการซื้อ
สถานที่ซื้อ
จํานวนที่ซื้อตอครั้ง
ความถี่ในการซื้อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ
สมม ติ ฐ าน กา ร
วิจัย

MRA
MRA
MRA
MRA

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.000*
0.019*
0.000*
0.000*

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผลการวิจัย
ดานปจจัยสวนบุคคลผลการวิจัยพบวาผูบริโภคจากกลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 26-35 ป
เปนเพศหญิง สถานะโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชนซึ่งมีรายได
เฉลี่ยมากกวา 45,000 บาทตอเดือน ที่เปนเชนนั้นเนื่องมากจากผูบริโภคเปนกลุมประชากรที่
เรียกวา มนุษยเงินเดือน (ผูมีรายไดจากเงินเดือนประจํา) ที่มีวิถีชิวิตที่ตองตื่นแตเชามาทํางานใน
เมือง และกลับที่พักในชวงค่ําซึ่งตองเสียเวลาในการเดินทางมาก หรือแมแตเวลาพักเที่ยงสวน
ใหญมีเพียง 1 ชั่วโมงเทานั้นจึงเหตุผลหลักๆ ในการเลือกบริโภคอาหารสําเร็จพรอมทานแช
เยือกแข็งตรา CP ที่ตอบสนองปจจัยดานความสะดวกสบาย ความเร็วในการบริโภค นอกจากนี้
ผลการศึกษาวิจัยดานความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล กับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอ
การตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ซึ่งสอดคลองกับวิโรจน ตระกูล
สุขสันต (2556, หนา 448) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
แชแข็งจากรานสะดวกซื้อของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน
อายุ อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งจากรานสะดวกซื้อของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ดานคุณคาตราสินคาผลการวิจัยพบวา เรื่องการรูจักตราสินคากลุมตัวอยางมีความรูจัก
และคุนเคยกับตราสินคา CP มากที่สดุ เรื่องการรับรูคุณภาพตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญ
มากกับหัวขอความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
เรื่องการความเชื่อมโยงของตราสินคาผูบริโภคใหความสําคัญมากกับหัวขอผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เปนคนรุนใหมที่มีวิถีการดํารงชีวิตในเมือง และเรื่อง
ความภักดีตอตราสินคาผูบริโภคเห็นดวยอยางมากโดยไมลังเลที่จะแนะนําญาติ เพื่อน และคน
รูจักใหบริโภคผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CP ที่เปนเชนนั้นเพราะในมุมมองของผูบริโภคตอ
คุณคาตราสินคา CP ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา CP ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจตั้งแตการเพาะปลูกเมล็ดพันธุเพื่อนํามาผลิตเปนอาหารสารที่มี
คุณภาพสําหรับเลี้ยงสัตวในฟารมจนถึงกระบวนแปรรูปเนื้อสัตวเปนอาหารสําเร็จรูป ซึ่งการ
บริหารจั ด การห ว งโซอุปทานตั้ งแต ตน น้ําจนถึงปลายน้ํามาเปน ระยะเวลามากกวา 80 ป ใ น
ประเทศไทย และขยายตราสินคาไทยไปยังตางประเทศมากกวา 20 ป ยอมเปนการรับประกัน
ไดวา ผลิตภัณฑอาหารภายใตตราสินคา CP ที่ผูบริโภครูจักและคุนเคย ซึ่งเปนหลักประกันได
วา ผูบริโภคจะไดรับบริโภคผลิตภัณฑสะอาดถูกสุขลักษณะ ผูบริโภคจึงมีความมั่นใจที่จะเชิญ
ชวน หรือแนะนําเพื่อน และญาติบริโภคผลิตภัณฑภายใตตราสินคา CP โดยไมลังเล ประกอบ
กับเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต อาหารขั้ น สูง ที่ได รับการรั บรองมาตรฐานจากทั้ งใน และตา ง
ประเทศทําใหความสะดวกในการเตรียมอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ใชเวลา
ไมมากนัก แตยังคงไดรสชาด และคุณภาพใกลเคียงกับอาหารปรุงสุกปกติ จึงเหมาะกับวิถีชิวิต
ของคนในเมืองที่ตองการความรวดเร็ว ในการดําเนิน ชีวิต นอกจากนี้ผลการศึก ษาวิจัยดาน
ความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคาที่ประกอบดวย การรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตรา
สินคา ความเชื่อมโยงของตราสินคา และความภักดีตอตราสินคา กับการตัดสินใจซื้ออาหาร
สํา เร็ จ รู ปพร อ มทานแช เยื อกแข็ งตรา CP พบวา ปจ จัย ดา นคุ ณ ค าตราสิน คา ในทุก ดา นมี
ความสัมพันธในระดับสูงกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
ซึ่งสอดคลองกับศศิธร พูนโสภิณ . (2555, หน าที่ 192) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑอาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซี่โ ก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่ ง
พบวาคุณคาตราสินคาดานการรูจักตราสินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความเชื่อมโยงของ
ตราสินคา และความภักดีตอตราสินคามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันตอการตัดสินใจซื้อ
อาหารแชแข็ง ยี่หอ อีซี่โก ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณคาตราสินคามีผลตอการสรางความแตกตางที่โดดเดน ทําใหผูบริโภค
เชื่อมั่นในคุณภาพของสินคาภายในตราสินคา ซึ่งจะกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทเดี ยวกั น ภายใต ต ราสิ น ค าที่แตกตางกัน และกอใหเกิด ความภัก ดีตอตราสิน คาจน
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ผูบริโภคทําการซื้อซ้ําในที่สุด (Aaker, 1995 อางถึงใน อรวรรณ หาญพิทักษพงศ, 2553, หนา
12)
ดานพฤติกรรมการซือ้ ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลหลักในการซื้ออาหาร
สําเร็จรูปพรอมทานตรา CP ในเรื่องสามารถเลือกซื้อไดโดยสะดวก โดยซื้ออาหารสําเร็จรูป
พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP จากราน 7-Eleven ซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง
ตรา CP ครั้งละ 1 -2 ชิ้น และซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ซื้อ 2-3 ครั้งตอ
สัปดาห ที่เปนเชนนั้นเนื่องจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครอบครัวจากครอบครัว
ใหญสูครอบครัวที่เล็กลง และการใชชีวิตในเมืองมีที่มีคาครองชีพสูง กับมีชวงระยะเวลาในการ
พักทานประทานอาหารที่จํากัด ผูบริโภคที่ไมตองการแกงแยงกันสถานที่รับประทานอาหาร
หรือไมยอมจายในราคาที่แพงกวาปกติเพื่อแลกกับการนั่งรับประทานอาหารในรานอาหารใน
ชวงเวลาเรงรีบ ผูบริโภคสมัยใหมที่ใชชีวิตในเมืองจึงหันมาเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอม
ทานแชเยือกแข็งตรา CP กันมากขึ้น ซึ่งประกอบกับสามารถเลือกซื้อไดจากรานสะดวกซื้อ 7Eleven ที่มีอยูทุกถนนในเมืองจึงสรางความสะดวกในการหาซื้อ นอกจากนี้ผลการศึกษาวิจัย
ดานความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือก
แข็งตรา CP พบวาพฤติกรรมการซื้อซึ่งประกอบดวย เหตุผลหลักที่ซื้อ สถานที่ซื้อ จํานวนที่ซื้อ
ตอครั้ง และความถี่ในการซื้อที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน
แชเยือกแข็งตรา CP ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีดานพฤติกรรมการซื้อเมื่อผูบริโภคตระหนักถึง
ปญหา และตองการจะกําจัดปญหาที่เกิดขึ้น ก็จะเริ่มแสวงหาขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลภายใน
และภายนอก จากนั้นจึงเริ่มประเมินทางเลือกจนกอใหเกิดพฤติกรรมการซื้อในที่สุด (ฉัตยาพร
เสมอใจ, 2550, หนา 49)
ดานการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับหัวขออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง และมี
มาตรฐาน ที่เปนเชนนั้นเนื่องจากอาหารเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่ผูบริโภคตองบริโภคในทุกๆ วัน
ซึ่ง มีผ ลโดยตรงต อ ร า งกาย กรณี ที่ผู บ ริ โ ภคอาหารที่ ปนเป อ นหรื อผลิ ต จากบริ ษั ท ที่ ไ ม มี
มาตรฐานการผลิตระดับสากลอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
ของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ที่มุงเนนดานคุณภาพ และความปลอดภัย
ของอาหาร (Quality and Food Safety) โดยบริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องของ “คุณภาพ”
สิน คาที่ ผลิ ต ต องมีค วามปลอดภั ย มีคุณ คาทางโภชนาการ สะอาดถู กสุ ข อนามัย ภายใต
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน เริ่มตั้งแตการออกแบบ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการ
และผลิ ต ภั ณ ฑ ด ว ยการใช เทคโนโลยีที่ทัน สมัย ผลิต ภัณ ฑ ข องบริษัทสามารถตรวจสอบ
532

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ยอนกลับไปถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต และสายการผลิตทุกขั้นตอนเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ไดแก ระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
(Good Manufacturing Practices: GMP) ระบบการวิเคราะหจุดวิกฤติที่ตองควบคุมเพื่อความ
ปลอดภัยอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) เปนตนนั่นหมายถึง
คุณคาตราสินคา ดานทรัพยสินอื่นๆ ซึ่งไมไดอยูในขอบเขตการวิจัยครั้งนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชทางธุรกิจ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครอบครัวจากครอบครัวใหญ สูครอบครัวที่
เล็กลง และมีการยายถิ่นฐานจากชนบทสูเมืองหลวง ทําใหวิถีชีวิตในการรับประทานอาหาร
เปลี่ยนแปลงไป และปจจุบันอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ไมใชเปนอาหาร
ทางเลือก แตอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เปนอาหารที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุก
อาชีพ บริโภคเปนปกติในชีวิตประจําวันในวิถีการดํารงชีวิตที่ตองดิ้นรนในสภาวะเศรษฐกิจทีม่ ี
การแขงขันอยางรุนแรง โดยเหตุผลในการเลือกบริโภคขึ้นกับคุณคาตราสินคา ที่สะทอนให
เห็นถึงความแตกตางอยางโดดเดนจากคูแขงขัน อยางไรก็ตามผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ดานปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่แตกตางกันมีผลกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผูประกอบการควรเพิ่มผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช
เยือกแข็ง สําหรับชวงอายุที่ตางกันอี ก 2 ผลิตภัณฑโดยเลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม และตั้ง
ราคาที่เหมาะสมไดแก
1.1 ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับกลุมอายุต่ําวา 15 ป โดย
เนนเรื่องคุณสมบัติของรสชาด คุณคาทางอาหาร ที่เหมาะสําหรับชวงวัยดังกลาวที่ตองการการ
เจริญเติบโต เสริมสรางภูมิคุมกัน ทางรางกาย และการพัฒ นาสมองโดยการทํ า Multi-Brand
ผลิต ภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับเด็ก เชน CP-Kid ทั้งนี้ฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑของผูประกอบการตองคํานึงถึงเมนูอาหารที่ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคที่มีอายุต่ํา
วา 15 ป ดวย
1.2 ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับผูรักสุขภาพตั้งแตอายุ 55 ป
ขึ้นไป โดยเนนเรื่องคุณสมบัติของรสชาด คุณคาทางอาหาร ที่เหมาะสําหรับชวงวัยดังกลาวที่
ตองการการซอมแซมสวนที่สึก หรอของรางกาย และปราศจากสารเคมีโ ดยทํา Multi-Brand
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งสําหรับผูรักษาสุขภาพ เชน CP-Healthy ทั้งนี้
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการตองคํานึงถึงเมนูอาหารที่ดึงดูดความสนใจของผูรักษา
สุขภาพดวย
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2. ดานปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพที่แตกตางกันมีผลกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูป
พรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผูประกอบการควรทําการสื่อสารทางการตลาดดวยวิธีการตางๆ
เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ เพื่อใหผูบริโภคในทุกกลุมอาชีพรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ ราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนายที่หาสามารถเลือก
ซื้อไดโดยสะดวก รวมถึงจัดกิจกรรมทางการตลาดตามสถานที่ตางๆ เพื่อใหผูบริโภคในทุก
กลุมอาชี พรับรูขอมูล และเปลี่ยนทัศนคติวาอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
ไมไดเปนเพียงอาหารทางเลือกอีกตอไป แตเปนอาหารที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพบริโภคเปน
ปกติในชีวิตประจําวัน
3. ดานคุณคาตราสินคามีความ สัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน
แชเยือกแข็งตรา CP ในทุกดานอยางมีนัยสําคัญ ผูประกอบการควรรักษาไวซึ่งคุณคาตราสินคา
CP เพื่อดํารงความภักดีตอตราสินคา CP และกอใหเกิดการซื้อซ้ําหรือนึกถึงตราสินคา CP เมื่อ
นึกถึงผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็ง ผูวิจัยมีความเห็นวาผูประกอบการควร
สรางภาพลักษณตราสินคา (Brand Image) เพื่อสรางความแข็งแรงของคุณคาตราสินคา ดังนี้
3.1 ดานภาพลักษณขององคกร (Image of Market/Corporate Image) โดยการรับผิดชอบ
ตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ตอบแทนสังคมจากกิจกรรมที่บริษัทดําเนิน
ธุรกิจอยูแลว ไดแก การฝกอบรมเกษตรกรในทองถิ่นทุรกันดารใหมีความรู ทักษะในการปลูก
พันธุพืชที่ใชเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตอาหารสัตว การใหเกษตรกรเขารวมโครงการ
เลี้ยงสัตวตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตวที่ดีเพื่อใชเปนวัตถุดิบคุณภาพในการผลิตอาหาร รวมถึง
โครงการสรางอาชีพ และอาหารกลางวันแกเด็กนัก เรียนโดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ องค
ความรูในการเลี้ยงสัตวภายในโรงเรียนโดยใหเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรมเสมือนหนึ่งเปนยุว
เกษตรกร เมื่อไดผลผลิตก็นํามาเปนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
3.2 ดานภาพลักษณของสินคา (Image of Product) โดยการทําการสื่อสารทางการตลาด
ดวยวิธีการตางๆ เชน การโฆษณา การประชา สัมพันธ เพื่อใหผูบริโภครับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
ความสะดวกสบาย คุมคากับราคาที่จายไป เพื่อใหผูบริโภครับรูวาอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช
เยือกแข็งตรา CP เปนอาหารที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม
3.3 ดานภาพลักษณของผูใ ชตราสินคา (Image of User) โดยการทําการสื่อสารทาง
การตลาดโดยใช ผูมี ชื่อเสี ยงในวงการตางๆ เชน ดารานัก แสดงวัยรุ น นัก ธุ ร กิจ ที่ ประสบ
ความสําเร็จ มาเปนผูนําเสนอสินคา (Presenter) และทูตตราสินคา (Brand Ambassador) เพื่อ
สรางกระแสให ผูบริ โ ภคที่ นิ ยมชมชอบในผูมี ชื่อเสียงเหลานั้น บริโ ภคตาม และเกิด ความ
ภาคภูมิใจที่ไดมีบุคคลิกลักษณะ หรือการดํารงชีวิตเชนเดียวกับผูที่มีชื่อเสียงเหลานั้น
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4. ดานพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางมีผลกับการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน
แชเยือกแข็งตรา CP ในทุกดานอยางมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคให
ความสําคัญกับความสะดวกในการซื้อจากรานสะดวกซื้อครั้งละ 1-2 ชิ้น สัปดาหละ 2-3 ครั้ง
ดังนั้นผูประกอบการควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดรวดเร็วขึ้นใน
ปริมาณที่ มากขึ้ นโดยการเพิ่ มศูน ย จําหนายอาหารสําเร็จ รูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
พรอมอุนเพื่อรับประทานตามเขตตางๆ โดยใหผูบริโภคสามารถสั่งไดจากทางโทรศัพท หรือ
ทางเวปไซต โดยคิดคาบริการจัดสงภายในเขตเหมือนรานอาหารจานดวน
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยเรื่อง “คุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช
เยือกแข็งตรา CP” ผูวิจัยมีขอจํากัด และขอสังเกตุที่พบจากผลการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเรื่อง “คุณคาตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทาน
แชเยือกแข็ งตรา CP” ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางเฉพาะผูที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแช
เยือกแข็งตรา CP ในเขตกรุงเทพมหานคร เทานั้น ซึ่งเปนตัวแทนของประชากรที่มีวิถีชีวิตใน
เมือง ผูวิจัยจึงมีค วามเห็นวา นอกเหนือจากการบริโภคในบริเวณที่พํานัก อาศัย หรือสถานที่
ทํางานปกติ ผูทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ควรทําการศึกษาวิจัยจากกลุมประชากรที่อยูในหัวเมือง
ใหญ และแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเพิ่มเติม
2. จากผลการวิจัยดานการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP
กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP โดยใหความสําคัญ
มากที่สุดกับหัวขออาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP ผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง
และมีมาตรฐาน ซึ่งเปนคุณคาตราสินคาในสวนของสินทรัพยอื่นแตไมอยูในของเขตของการ
วิจัยครังนี้ ผูวิจัยจึงมีความเห็นวานอกเหนือเหนือจากการศึกษาคุณคาตราสินคาดานการรูจ กั ตรา
สินคา การรับรูคุณภาพตราสินคา ความเชื่องโยงของตราสินคา และความภัก ดีตอตราสินคา
ผูทําการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ควรทําการศึกษาวิจัยในดานสินทรัพยอื่นเพิ่มเติม
3. จากผลการวิจัยคุณคาตราสินคา หัวขอการรับรูคุณภาพตราสินคา พบวาผูบริโภคเห็น
ดวยมากกับความสะอาดถูกสุขลักษณะของอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งตรา CP เปน
อันดับแรก รองลงมาเปนอาหารสําเร็จรูปพรอมทานแชเยือกแข็งมีมาตรฐานตรงตามที่ระบุใน
ภาชนะบรรจุ ซึ่งในมุมมองของผูวิจัยปจจัยหลักที่เลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคผูบริโภค
นาจะคํานึงถึงรสชาดของอาหารมาเปนอันดับแรก ดังนั้นผูประกอบการควรทําการวิจัยเรื่อง
รสชาดของอาหารสํ าเร็จ รูปพร อมทานแชเยือกแข็งตรา CP เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมาทําการ
พัฒนาสูตรอาหารใหมีรสชาดที่เปนที่ชื่นชอบของผูบริโภ
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การตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยว
ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี
(CONSUMER BUYING TRADITIONAL COFFEE
FROM SAMCHUK MARKET IN SUPHANBURI)
ชวัลณัฐ ศิวะนันตวงษ1 ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร2 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
-----------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ วั ต ถุ ประสงคเ พื่อศึ ก ษาการตัด สิน ใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบไปดวย (1) ปจจัยสวนบุคคล
(2) ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภค (3) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P และ (4) การ
ตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บแบบสอบถามจาก
นักทองเที่ยวจํานวน 400 คน ที่เขามาเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก วิเคราะหดวยขอมูลดวยสถิติ
เชิงพรรณนา โดยแสดงคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติอางอิงในการ
นําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยคือการ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA analysis) และวิเคราะหคาสหสัมพันธขอเพียรสัน (Pearson’s Correlation Analysis)
ผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุเฉลี่ย
ระหวาง 21 – 25 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือน สวน
ใหญ เปน พนักงานเอกชน ชอบดื่มกาแฟโบราณรู ปแบบเย็ น ประเภทเลือกซื้อมากที่ สุด คื อ
กาแฟเย็น ชอบรสชาติที่เขมขน มีความถี่ในการดื่มกาแฟโบราณตอวัน 1-2ถวย คาใชจายในการ
ใชบริการร านกาแฟโบราณ ต่ํากว า 40 บาทตอแกว และสวนใหญใ หเหตุผลในการเลือกดื่ม
กาแฟโบราณและใชบริการรานกาแฟโบราณอยากลิ้มลองกาแฟโบราณมากที่สุด ในสวนของ
ดานสวนประสมทางการตลาด 7p ทุก ดานมีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยสวนบุคคล มีแตระดับการศึกษาที่แตกตาง ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยว ในสวนของสมมติฐานดานสวนประสม
ทางการตลาด 7p ทุ ก ด า นมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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
กาแฟโบราณเป น เครื่ อ งดื่ มที่ ค นไทยรู จัก และนิ ยมบริ โ ภคกั น หรือ คุน เคยมาเป น
เวลานาน โดยเฉพาะผูบริโภคที่หลงใหลความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของกาแฟโบราณที่มี
ความเขมขนทั้งรสชาติ ความหอม และเปนที่ชื่นชอบของคนคอกาแฟ กระแสของกาแฟโบราณ
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ยังไมมีจางหายไปที่ไหน มีรานกาแฟโบราณที่อรอยก็ตองมีคอกาแฟคอยตามหาตามลองชิม
เพราะยังมีขาย หาซื้อไดต ามสถานที่ตางๆ เชน รานขางทาง รถเข็น กาแฟโบราณ สถานที่
ทองเที่ยวในประเทศไทย เชน ตลาดรอยปสามชุก เพลินวาน ตลาดน้ําอยุธยา ตลาดน้ํา4ภาค
ฯลฯ แตในขณะเดียวกันการดื่มกาแฟของคนไทยเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนจากเดิม หันไปดื่มกาแฟ
สด-กาแฟสําเร็จรูปมากขึ้น จนทําใหกาแฟโบราณเริ่มที่จะหางหายไปในปจจุบัน ปจจุบันราน
กาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุก มีสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น คูแขงขันมากขึ้น รวมไปถึง
คูแขงทางออมดวย ไดแก ร านกาแฟสด เปนตน ที่เขามาแบงสวนทางการตลาดอยางเห็นได
ชัดเจน รานกาแฟโบราณจึงจะตองมีการปรับภาพลักษณ มีกลยุทธ เพื่อปองกันสวนแบงทาง
การตลาดของตนเอง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด7p ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุค คลที่แตกตางกัน สงผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน
2. ปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟ
โบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน
3. ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด7p มีผลตอการตัด สิน ใจซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี แตกตางกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา มุงเนนศึกษาการตัดสินใจซื้อกาแฟโบราณ ,ปจจัยสวนบุคคล,พฤติกรรมของ
ผูบริโ ภคและป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด ของนั ก ทอ งเที่ย วในตลาดสามชุก จั งหวั ด
สุพรรณบุรี
2. ขอบเขตประชากร กลุ ม ตั ว อย า งจากนั ก ท อ งเที่ ย วในตลาดร อ ยป ที่ ส ามชุ ก จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี และมีการเลือกซื้อกาแฟโบราณมากอน รวมจํานวน 400 ตัวอยาง
3. ขอบเขตระยะเวลาในการทําวิจัย ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
1. ทราบถึงรายละเอียดปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําไปปรับใชและทําการตลาดให
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย
2. ทราบถึงพฤติกรรมของการตัดสินใจซื้อกาแฟโบราณของผูบริโภคของนักทองเที่ยว
ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําไปใชเปนพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบทาง
การตลาด
3. ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการ7p ที่มีความสัมพันธในการตัดสินใจซื้อกาแฟ
โบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําไปใชปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนากลยุทธ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากที่สุด
4. ทราบถึงขอมูลการตัดสินใจซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี นําไปกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อนําไปใชตอบสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวหรือกลุมเปาหมาย
5. ทราบขอมูลเบื้องตนที่เจาของธุรกิจสามารถนําผลวิจัยนี้เปนแนวทางในการปรับปรุง
สงเสริมกลยุทธ เพื่อการพัฒนาวางแผนทางการตลาด เพื่อนําไปใชในอนาคตใหเหมาะสม ตรง
ใจกับกลุมผูบริโภคกาแฟ และผูที่สนใจสามารถนําขอมูลไปศึกษาได
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)

แนวความคิด ทฤษฎี
แนวความคิ ด และทฤษฎี ใ นการศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กาแฟโบราณของ
นักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไดแก
ปจจัยสวนบุคคลหรือลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน
ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสที่แตกตางกัน มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมและความ
สนใจแตกตางกัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538:41-42) กลาววา ปจจัยสวนบุคลคลประกอบไปดวย อายุ เพศ
ขนาดครอบครัว รายได อาชีพและการศึกษา สิ่งเหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนทาง
การตลาด ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร เป น ลั ก ษณะที่ สําคั ญ เพราะเปน สถิติ ที่วัด ได ข อง
ประชากรที่จ ะช วยในการกํ าหนดเปาหมาย ชว ยในการอธิบายถึงความคิด ความรูสึก ของ
กลุมเปาหมาย ทั้งหมดที่กลาวมาขางตน เปนขอมูลของปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ทําให
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รับรูขอมูล เขาถึง มีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย มีความสําคัญตอนักการตลาด มี
องคประกอบตอไปนี้ 1.เพศ 2.อายุ 3.การศึกษา 4.อาชีพ และ 5.รายได
พฤติ ก รรมผู บริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติก รรมที่บุค คลทําการซื้อ
คนหา การประเมิน การใชสอยผลิตภัณฑและบริการ ที่ตอบสนองความตองการของบุคคล
หนึ่ง ซึ่งนักการตลาดใหความสําคัญอยางมากในการศึกษาพฤติกรรม การตั ดสินใจและการ
กระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือเกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา
Kollat and Blackwell (1968) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภควา เปนการกระทํา
ของผูบริ โภคที่เกี่ ยวกั บผลิ ตภัณ ฑหรือเกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคาหรือการกระทําของ
บุค คลหนึ่งที่ เกี่ ยวข องกั บการใช สิน คาและบริก าร รวมไปถึงกระบวนการตัดสิน ใจในการ
ตัดสินซื้อสินคาและมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว
ทฤษฎีสว นประสมทางการตลาด 7Ps คือ เครื่องมือทางการตลาดมีบทบาทที่สําคั ญ
นํามาใชใ นการวางแผนธุร กิจ ทางการตลาดจะเปนตัว ควบคุมธุร กิจ เพื่อบริหารธุร กิจใหมี
คุณภาพ สรางยอดขาย สรางคุณคาใหกับผูบริโภค ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ใหแกกลุมเปาหมายหรือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการของผลิตภัณฑและบริการ
ทฤษฎีการตัดสินใจ คือ วงจรกระบวนของการตัดสินใจซื้อสินคา โดยมีวัตถุประสงค
หรือจุดมุงหมายที่จะตองตัดสินใจซื้อสินคา ในกาตัดสินใจซื้อสินคาจะตองมีการรวบรวมขอมูล
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตัดสินใจ ซึ่งจะมีการพิจารณาขอมูลที่ไดรับ มีการคิดและ
นํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับทางเลือกที่มีความเปนไปได ดังนั้นการตัดสินใจซื้อจะขึ้นอยู
กับ ประสบการณในอดีต ความปรารถนาของตัวบุคคล ฯลฯ ซึ่งการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพ
หรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับ2สิ่ง คือ ขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหและน้ําหนักในการคาดคะเนที่มี
ความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สรรชนก ธํารงธีรภาพ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการดื่มกาแฟในราน
กาแฟจากตางประเทศ ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางนี้สวนใหญเปนเพศหญิง ซึ่งจะมีอายุ
ระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 10,00120,000 บาท และมีอาชีพเปนพนัก งานบริษัทเอกชน จะใชบริการรานกาแฟจากตางประเทศ
เฉลี่ย 2-3 ครั้งตอเดือน ในการใชบริการตอครั้งจะมีคาใชจายคนละ 101-200 บาท โดยจะมาใช
บริการรานกาแฟจะมากับเพื่อนรวมงานหรือกับเพื่อนมากที่สุด จุดประสงคในการมาใชบริการ
รานกาแฟนั่นคือมาเพื่อนดื่มกาแฟหรือทานของวางและพบปะเพื่อนฝูง สวนใหญชวงเวลาการ
ดื่มกาแฟจะไมแนนอน รานกาแฟของกลุมตัวอยางเลือกที่จะไปดื่มหรือใชบริการมากที่สุด คือ
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รานสตารบัคส เพราะชื่นชอบที่รสชาติของกาแฟมากที่สุด สวนในเรื่องของปจจัยที่มีผลตอการ
ดื่มกาแฟในรานกาแฟจากตางประเทศมากที่สุด คือ รสชาติของกาแฟ ลําดับรองลงมาคือสถาน
ที่ตั้งสะดวกในการซื้อ การบริการของพนักงานและมีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณตามลําดับ
ชนาภา ตรีวัฒนา (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชการคั่วบด ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟคั่วบดของผูบริโภคมากที่สุด คือ รสชาติ
ของความอรอยของกาแฟ รองลงมาคือ บรรยากาศของรานที่ดี และการจัดตกแตงรานทีสวยงาม
ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟคั่วบดนอยที่สุด คือ ปจจัยดานการโฆษณา
ผูบริโภคที่ไดเคยใชบริการรานกาแฟคั่วบดและมีความชื่นชอบมากที่สุด คือ แบล็คแคนยอน
รองลงคือ บานไรกาแฟ และ สตารบัคส ในสวนของการดื่มกาแฟคั่วบดของผูบริโภคนั้น คือ
ความพึงพอใจกับรสชาติเพื่อแกงวงและเพื่อความสดชื่นตามลําดับและจากที่ไดศึก ษาครั้งนี้
พบวาระดับรายไดของผูบริโภคมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชบริการกาแฟคั่วบด
ณัฐพล เพชรวิสูตร (2550) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกซื้อกาแฟดอยชางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
จากนัก ศึกษามหาวิทยาลัย 90 ตัว อยาง จาก 12 คณะ พบวา สว นใหญผูบริโภคเปนเพศหญิง
กําลังศึ ก ษาอยู ระดั บปริ ญญาตรี ชั้น ปที่4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,000 – 5,000 ตอเดือน และ
วัตถุประสงคในการใชบริการรานกาแฟดอยชางคือ ดื่มเพื่อลดอาการงวงนอน โดยจะบริโภค
วันละ 1 แกว ความถี่ในการบริโภคจะอยูที่ 3-4 ครั้งตอเดือน สวนคาใชจายตอครั้งอยูที่ 51-100
บาท ส ว นจะบริ โ ภคกาแฟเย็ น คาปู ชิโ น มากกวากาแฟรอน สว นปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ รสชาติของกาแฟ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ความ
สะอาดภายในราน การแตงกายของพนักงานที่สะอาดและการจัดทําบัตรสมาชิก
วราวุฒิ ตรีเวชวินิจ (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมืองนครสวรรค พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานการจัดจําหนาย มีผลตอการการตัดสินใจซื้อกาแฟสดโดยรวมอยูที่ระดับมาก แต
ปจ จัยดานส งเสริ มทางการตลาดมี ผลตอการตัดสินใจอยูใ นระดับปานกลาง และปจ จัยดาน
ผลิต ภัณ ฑมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพและความปลอดภัยของกาแฟสด ปจ จัยดานราคาที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานการจัดจําหนายที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความสะอาดภายในรานและบริเวณราน ปจจัยดานสงเสริมทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
การใหบริการของพนักงาน
มณีรัตน นิ่มนวล (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
กาแฟทรีอินวันของผูบริโภควัยทํางานยานสีลม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด โดยรวม อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด า นจะให
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ความสํ าคั ญกั บป จ จั ยด านการผลิ ต ภัณ ฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด จําหนาย และดา น
สงเสริมทางการตลาด อยูในระดับมาก จากสมมติฐาน ที่ระดับ 0.05 สามรถสรุปผลไดดังนี้ 1.
กาแฟที่ ซื้อ มี ค วามสั มพั น ธ อายุ รายได อาชีพ และผลิต ภัณ ฑ 2. ลั ก ษณะการซื้ อ กาแฟมี
ความสัมพันธกับ อายุ รายได ระดับการศึกษาสูงสุด และดานผลิตภัณฑ 3. สถานที่ซื้อกาแฟ มี
ความสัมพันธกับ เพศ อายุ รายไดตอเดือน อาชีพ และดานผลิตภัณฑ 4. จํานวนในการซื้อกาแฟ
ตอครั้ง มีความสัมพันธกับ อาชีพและ ผลิตภัณฑ 5.ประโยชนที่แสวงหาจากกาแฟทรีอินวัน มี
ความสัมพัน ธกับ อายุ รายได ตอเดือน อาชีพ ดานราคา ด านชองทางจัด จําหนายและดา น
สงเสริมทางการตลาด 6. ประเภทรสชาติ มีความสัมพันธกับ เพศ อายุและอาชีพ 7. ความถี่ใน
การซื้อกาแฟโดยเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและดาน
ผลิตภัณฑ และ 8. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อกาแฟตอครั้ง มีความสัมพันธกับ อายุ และดาน
ผลิตภัณฑ
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมขอมูล
ประชาการและกลุมตัว อยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมนักทองเที่ยวหรือกลุม
ผูบริ โ ภคที่ เ ข า มาเที่ ย วในตลาดร อยปสามชุ ก จังหวัด สุพรรณบุรีซึ่ งในแต ละวัน มี จํา นวน
ประชากรไมแนนอน (Infinite Population) ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงใชสูตร Cooper and
Pamela (cooper and Pamela.1995) ในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวน
ประชากร
𝑍 2 (𝑝𝑞)+1

จากสูตร
n =
𝐷2
ตามสู ตรที่ ก ล าวมาข างต น จะเห็น วาการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสัด สว น
ประชากร เทากับ 0.05มีร ะดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได ข นาดกลุ ม
ตัวอยางจากการคํานวณสูตร 385 ตัวอยาง ผูวิจัยจะเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทั้งหมด
400 ชุด ใชวิธีแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) ใหครบจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด
โดยจะเก็บกลุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีที่เขามาซื้อ
กาแฟโบราณและใชบริการรานกาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุกทั้งหมด 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถาม ได
สรางขึ้นจากการเก็บรวบรวมขอมูลและแนวคิดจากขอคําถามจะประกอบไปดวย แบบเปดและ
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คําถามปดเปนแบบสอบถาม 1 ชุด ซึ่งแบงจะเปน 5 สวน ไดแก สวนที่1 แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวน สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทั่วไป ที่มีผลตอการตัดสินใจ
การเลือกซื้ อกาแฟโบราณของนั ก ทองเที่ยวตลาดรอยป สามชุ ก จั งหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย ปจจัย 2 ดาน ไดแก ดานพฤติกรรมของผูบริโภค และดานสวนประสมทาง
การตลาด 7p (วัด ระดับแบบ อันตรภาคชั้น (Interval Scale5 ระดับ) สวนที่ 3 เป นคําถามที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณที่มีผลตอการเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยว
ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี(วัดระดับแบบ อันตรภาคชั้น (Interval Scale 5 ระดับ)
สว นที่ 4 เป นความคิ ด เห็ น ของผู ต อบแบบสอบถาม ขอเสนอแนะและความคิด เห็นอื่น ๆที่
เกี่ย วข อ งกั บการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ กาแฟโบราณของนั ก ทอ งเที่ยวในตลาดรอ ยป จัง หวั ด
สุพรรณบุรี ลักษณะคําถามจะเปนแบบปลายปด ใหผูต อบแบบสอบถามสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ
สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คาสถิติที่ใช คือ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีการนําเสนอในรูปแบบตรารางประกอบเชิงอธิบาย เพื่อ
อธิบายขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมของผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว และ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณในตลาดรอยป
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statisics)
1. คาสถิติ t-test ใชในการทดสอบคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมเพื่อทดสอบสมมติฐานในความแตกตางของปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มี
ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กกาแฟโบราณของนั ก ท อ งเที่ ย วในตลาดร อ ยป ส ามชุ ก จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
2. คาสถิติ One-Way ANOVA ใชทดสอบปจจัยทางดานประชากรศาสตรคา
ความแตกตางระหวางอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มี
ความแตกตาง พฤติกรรม และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอของนักทองเที่ยวในตลาด
รอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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3. สถิติ Pearson Correlation (R) ใชเพื่อหาความสัมพันธแปรอิสระและตัว
แปรตามที่กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบ สวนประสมทางการตลาด 7P ที่มี
ผลตอการเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาดานปจจัยสวนบุคคล พบวา กลุมตัว อยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.0 มีอายุเฉลี่ยระหวาง 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
ผลการศึ ก ษาข อ มู ล ด า นพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภค พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญชอบบริโภครูปแบบเย็น จํานวน 373 คน คิดเปนรอย
ละ93.9 ประเภทของการเลือกซื้อมากที่สุด คือ กาแฟเย็น จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.8
ชอบรสชาติของกาแฟโบราณที่มีรสชาติเขมขน จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.0 ความถี่ใน
การดื่มกาแฟโบราณตอวัน 1-2ถวยหรือนอยกวานั้น จํานวน 355 คน คิดเปนรอยละ 88.8 คน
สวนใหญคาใชจ ายในการใชบริ การรานกาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุก ต่ํากวา 40 บาท
จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 เหตุผลที่เลือกดื่มกาแฟโบราณและใชบริการรานกาแฟ
โบราณในตลาดรอยปสามชุก อยากลิ้มลองกาแฟโบราณ จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ55.8
ผลการศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด 7Ps พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสําคัญกับปจจัยผลิต ภัณฑดานภาชนะบรรจุภัณฑมีค วามสะอาดถูกหลัก อนามัย โดยมี
คาเฉลี่ย 4.925 ดานราคาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคั ญกับความเหมาะสมกั บ
ปริมาณของกาแฟโบราณ โดยมีคาเฉลี่ย 4.3150 ดานชองทางการจัดจําหนายบรรยากาศผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับในการตกแตงรานกาแฟที่มีเอกลักษณ โดยมีคาเฉลี่ย
4.3850 ดานสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการจัดรายการ
สงเสริ มการขายช ว งเทศกาลในตลาดรอยปสามชุก โดยมีคาเฉลี่ย 3.8025 ในดานบุค ลากร
พนักงานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการความเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี
โดยมีค า เฉลี่ ย 4.3850 ด า นสภาพแวดลอ มทางกายภาพผู ต อบแบบสอบถามสว นใหญใ ห
ความสํ า คั ญ กั บ บรรยากาศภายในร า นมี ก ลิ่ น อายของกาแฟ โดยมี ค า เฉลี่ ย 4.3600 ด า น
กระบวนการให บริ ก ารผู ต อบแบบสอบถามสว นใหญใ ห ค วามสําคั ญกับ การต อนรั บของ
พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีโดยมีคาเฉลี่ย 4.3950
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ผลการศึกษาขอมูลดานการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาด
รอยปสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี กลุมตั วอยางของผู ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด 400คน ให
ความสํ าคัญกั บการตัด สิ นใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนัก ทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี ในระดับสูงโดยคาเฉลี่ย 4.3150 กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานภายหลัง
การซื้อกาแฟโบราณท านมี ก ารประเมิ น สิ่ง ที่ค าดหวังกั บสิ่ง ที่ได รับ จากการซื้อ ซึ่งผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญจะคาดหวังกับสิ่งที่ไดรับจากการซื้อและประเมินการซื้ออยางชัดเจน
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

สถิติคาทีใช

คานัยสําคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

เพศ

t-Test

0.734

ปฏิเสธ

อายุ

F-Test

0.143

ปฏิเสธ

ระดับการศึกษา

F-Test

0.006*

ยอมรับ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

F-Test

0.306

ปฏิเสธ

อาชีพ
F-Test
สมมติฐานที 2 ดานพฤติกรรมของผูบ ริโภค
รูปแบบของกาแฟ
F-Test

0.982

ปฏิเสธ

0.942

ปฏิเสธ

ประเภทของกาแฟ

F-Test

0.023

ยอมรับ

รสชาติของกาแฟ

F-Test

0.002*

ยอมรับ

ความถี่ในการดื่มกาแฟ

F-Test

0.027

ยอมรับ

คาใชจายในการใชบริก ารรานกาแฟ

F-Test

0.360

ปฏิเสธ

ตัวแปรอิสระ

สถิติคาทีใช

คานัยสําคัญ

ผลการทดสอบสมมติฐาน

เหตุที่เลือกดื่มและใชบริการรานกาแฟ

F-Test

0.083

ปฏิเสธ

สมมติฐานที 1 ปจจัยดานสวนบุคคล

โบราณ

โบราณ
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

*อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05
อภิปรายผล
ผลปจจัยสวนบุคคลเฉพาะดาน ระดับการศึกษา ดังตอไปนี้
ระดับการศึกษา จากผลการวิจัย พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตาง เปนปจจัยที่ทําใหเกิด
การตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
แตกตางกัน เนื่องจากระดับการศึกษาหรือบุคคลที่มีระดับสูงกวาจะมีการเลือกบริโภคสินคาที่มี
คุณภาพมากกวาบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวาหรือมีค วามสนใจในเรื่องหลักเหตุผลมา
สนับสนุน เพื่อนําเหตุผลนั้นมาประกอบกาตัดสินใจเลือกซื้อหรือใชบริการรานกาแฟโบราณ
ผลดานพฤติกรรมของผูบริโภคเฉพาะ ดังตอไปนี้
ประเภทที่เลือกซื้อมากที่สุด รสชาติของกาแฟ และความถี่ในการดื่มกาแฟ จากผลวิจัย
กลุมนักท องเที่ยวส วนใหญ ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี ที่ตัดสิน ใจซื้อกาแฟ
โบราณในตลาดรอยปสามชุกจะเลือกจากประเภทที่ตนเองชอบ รสชาติที่ถูกใจ และทําใหเกิด
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟโบราณ ซึ่งดานพฤติกรรมมีความแตกตางกันตามปจจัยทางการ
ตลาดและทําใหเกิดความถี่ในการดื่มกาแฟในแตละวันที่เขาใชบริการรานกาแฟโบราณ
ผลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7p จากการทดสอบสหพันธระหวางดานสวนประสม
ทางการตลาด7psและการตัด สินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธทุกดานดังนี้

548

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยว
ในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.222) ซึ่งมีความสัมพันธเชิง
บวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก ในระดับ
คอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวใน
ตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.231) ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก
กับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุกในระดับคอนขาง
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นัก ทองเที่ยวในตลาดร อยป สามชุ ก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.377) ซึ่ งมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยป
สามชุกในระดับคอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ด านส งเสริ มการตลาดมี ค วามสัมพัน ธกั บการตัด สิน ใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นัก ทองเที่ยวในตลาดร อยป สามชุ ก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.175) ซึ่ งมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยป
สามชุกในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานบุคลากรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเทีย่ วใน
ตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.340) ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวก
กับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก ในระดับคอนขาง
ต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานสภาพแวดลอมกายภาพมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นัก ทองเที่ ยวในตลาดร อยป สามชุ ก จังหวัด สุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.427) ซึ่ งมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยป
สามชุกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของ
นัก ทองเที่ ยวในตลาดร อยป สามชุ ก จังหวัด สุพรรณบุรี มีคาสหสัมพันธ (r = 0.437) ซึ่ งมี
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ความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยป
สามชุกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําผลการวิจัยไปใช
1. รานกาแฟโบราณ ควรนํากลยุทธทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาด7P
มาเปนตัวชวยในการวางแผนในการทําธุรกิจ ภายในรานกาแฟโบราณ เพื่อสรางกลยุทธและ
สามารถพั ฒ นาองค ป ระกอบต า งๆของส ว นประสมทางการตลาด7P จนสามารถเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายหรือตอบสนองของลูกคาใหมากที่สุด
2. จากขอเสนอแนะผูตอบแบบสอบถาม พบวา รานกาแฟโบราณในตลาดรอยป
สามชุก ควรที่จะอนุรกั ษหรือคงอนุรกั ษไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อนั่งแลวไดรับรูถึง
บรรยากาศที่เกาแกและโบราณจริงๆ จึงสมควรที่จะอนุรักษตอไปไมใหหายไปจากประเทศไทย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ฉะนั้นผูวิจัยที่จะทําการวิจัยครั้งตอไป ควรที่
จะทําการศึกษาเชิงคุณภาพรวมดวย โดยมีการสัมภาษณในเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
ผูบริโภคที่เขามาใชบริการรานกาแฟโบราณในตลาดรอยปสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให
ไดขอมูลที่เชิงลึกและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงเนนไปที่สวนประสมทางการตลาด ฉะนั้นผูที่จะทําการวิจัย
ครั้งตอไป สามารถวิจัยถึง ความพึงพอใจ การับรู หรือ ทัศนคติ ของผูบริโภคที่มีผลตอการเลือก
ซื้อกาแฟโบราณของนักทองเที่ยวในตลาดรอยปสามชุก เพื่อเปนการตอยอดสําหรับใชเปนแนว
ทางการพัฒนากลยุทธตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค
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 มหาวิทยาลัยรังสิต
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีน
บุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ของบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชทําการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคใน
เขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนาอธิบาย คาความถี่ (Frequency) และสัดสวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอางอิง โดยใชวิธี
ANOVA (t-test F-test ) และ Multiple regression analysis : MRA และคาวัดการกระจายความ
คลาดเคลื่อนเพื่อวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้
ผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 – 30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดับปริ ญ ญาตรี มี อาชี พพนั ก งานบริษัทเอกชน มีร ายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ
30,000 บาท
สมมุติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อโครงการบานจัดสรรไมแตกตางกัน
สมมุติฐานที่ 2 พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
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การจัด จําหนาย ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุค ลากร ดานกระบวนการใหบริก าร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจ ซื้อบานจัดสรร อยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: บานจัดสรร การตัดสินใจซื้อ
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 เปนธุรกิจที่มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจํานวนมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีความหลากหลายในตนเอง มี
หนวยงานหลายภาคส ว นเขามาเกี่ ยวของ ไมวาจะเปนผูจัดจําหนายวัสดุกอสราง ผูรับเหมา
สถาปนิก วิศวกร รวมไปถึงธนาคารพาณิชยตางๆ ทําใหธุรกิจบานจัดสรรมีผลตอเนื่องตอภาค
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เศรษฐกิจอื่นๆ อีกหลายสาขา ธุรกิจบานจัดสรรจึงถือเปนภาคเศรษฐกิจนํา (Leading Sector) ที่
สําคัญสําหรับภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) และภาคการเงิน (Money Sector) เพราะเปนทั้ง
ปจจัยและเครื่องมือที่เอื้อตอการผลิต และการลงทุนของประเทศไทย โดยเปนผลการผลิตของ
ภาคการกอสราง และเปนผูบริโภคของภาคการผลิต
เนื่ องจากธุร กิ จบ านจั ดสรร เปนธุร กิจ ที่ใชเงิน ลงทุน สูง และถือเปน สิน ทรัพยทุน ที่
สําคัญ ทําใหธุรกิจบานจัดสรรมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเงิน ทั้งตลาด
ทุนและตลาดเงิน จะเห็นไดวาเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว ธุรกิจบานจัดสรรมีการ
เติบโตตามไปดวยไมวาจะเปน บานเดี่ยว ตึกแถว ทาวนเฮาส อาคารสํานักงาน เพื่อตอบสนอง
การขยายตัวของธุรกิจ และความตองการที่สูงขึ้น
แนวโนมสําหรับธุรกิจบานจัดสรร ในสวนที่เพิ่มขึ้น นาจะเปนโครงการบานจัดสรร
ขนาดเล็ก เนื่องจากในปจจุบันผูประกอบการยังติดขัดปญหาในเรื่องของการขอสินเชื่อ และขอ
กฎหมายจัด สรรที่ มีค วามเข มงวดขึ้ น ทําใหก ารจัด ทําโครงการบานจัดสรรในปจ จุบัน และ
อนาคต มีขนาดที่เล็กลงโดยเริ่มจากพัฒนาพื้นที่ขนาด 30-40 ไร ใหญสุดก็ประมาณ 80-90 ไร
ทั้งนี้หากมีการพัฒนาโครงการจัดสรรที่มีพื้นที่เกิน 100 ไรตอโครงการ ก็จะตองดําเนินเรื่องให
ผานสิ่งแวดลอมกอน จึงจะดําเนินการได ดังนั้นผูประกอบการจะตองหาแนวทางและรูปแบบ
ในการพัฒนาโครงการคือ 1. ในอนาคตรูปแบบของโครงการบานจัดสรรมีขนาดพื้นที่ไมใหญ
มากนัก 2. การเนนเรื่องของพื้นที่สวนกลางไมวาจะเปนการจัดทําซุมบริเวณทางเขาโครงการ
สโมสร สถาปต ยกรรม ความหรูหรา บรรยากาศ ความรมรื่น เหมือนรีสอรท เพื่อสรางความ
ประทั บใจใหกับลูก คา 3. ส ว นประกอบของรูปแบบบานในอนาคตผูประกอบการจะตอง
คํานึงถึงประโยชนในการใชสอยพื้นที่ภายในบาน บานที่มีผูสูงอายุ เพราะจํานวนประชากรจะ
เพิ่มขึ้นเปนลําดับ ดังนั้นในอีกระยะเวลา 10-15 ปขางหนา บานจะตองมีหองสําหรับผูใหญ มี
หองน้ําที่ปลอดภัย สะดวก การปรับเปลี่ยนสว นประกอบของหองคนรับใชนอยลงไป ดาน
เทคโนโลยีที่นํามากอสรางหลักๆ จะเปนระบบการกอสรางสําเร็จรูป
ธุรกิจบานจัดสรรในกรุงเทพมหานคร ในปจจุบันโครงการบานจัดสรรมีจํานวนลดลง
หากมีก ารพิ จารณาตั วเลขการจดทะเบียนของโครงการบานจัดสรรในชว ง 2-3 ป ที่ผานมา
สัด สว นของตัวเลขการจดทะเบียนมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ ซึ่งเปรียบเทียบกับสัดสว นการจด
ทะเบียนของคอนโดมิเนียมทีมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น ปจจัยที่สงผลทําใหสัดสวนตัวเลขจดทะเบียน
บานจัดสรรลดนอยลงมาจากสาเหตุดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค 2. การ
พัฒนาสาธารณูปโภคของภาครัฐ 3. ขนาดครัวเรือนในกรุงเทพมหานครมีขนาดเล็กลง 4. การ
ขอกูสินเชื่อกับธนาคารเพื่อจัดทําโครงการที่อยูอาศัยมีความเขมงวดมากขึ้น ปจจัยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดอาจทําใหโครงการบานจัดสรรมีจํานวนลดลง แตอยางไรก็ตามบริษัทขนาดกลาง และ
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ขนาดใหญ ใ นป จ จุ บัน ต างก็ มียอดขายที่ดี ขึ้น เพราะวาผู บริโ ภคโดยสว นใหญก็ยั งมีค วาม
ต อ งการบ า นเดี่ ย วที่ มี พื้ น ที่ ว า งเพื่ อ ทํ า สวน และสนามสํ า หรั บ ให ลู ก หลานเล น ดั ง นั้ น
ผูประกอบการที่ยังทําโครงการบานจัดสรรก็ยังสามารถขายไดดี
สําหรับทิศทางในอีก 3 ปขางหนา (ป 2558 - 2560) คาดวาตลาดที่อยูอาศัยไทย ยังมี
โอกาสขยายตัวไดอีกมาก เนื่องจากในป พ.ศ. 2558 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ทํ า ให มี ก ารร ว มกั น ทางเศรษฐกิ จ กิ จ ของประเทศไทยในเขตอาเซี ย นมากขึ้ น และเมื่ อ
เปรียบเทียบประเทศในกลุม AEC ทั้งหมด ประเทศไทยมีความนาสนใจในระดับตนๆ ประกอบ
กับสภาพแวดลอมโดยรวม เอื้อตอการที่จะคนตางชาติเขามาใชประโยชนในแงการพักผอน การ
อยูอ าศั ย การลงทุ น ซึ่ งจะส งผลทํ า ให มีก ารขยายตัว ในด านการใช ประโยชน ที่ดิน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางดานผูบริโภค โดยจะมีผูบริโภคในกลุมคนตางชาติเขามามากขึ้นการเติบโต
ของที่อยูอาศัยจะขยายตัวไปสูเมืองใหญๆ รูปแบบการอยูอาศัยในอนาคตจะมีการเปลี่ยนไปจะ
เนนในเรื่องของการทําที่อยูอาศัยในเชิงเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและความ
ปลอดภัยมากขึ้น ขนาดของครอบครัวในเมืองไทยจะไปในทิศทางที่เล็กลง ที่อยูอาศัยจะมีขนาด
ยูนิ คเล็ก ลง แตมีประโยชนใชสอยมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการและผูบริโ ภคจะตองเขาใจ
สภาพแวดลอมที่จะเปลี่ยนไป และปรับตัวใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น
ในอีกไมกี่ปนับจากนี้ไป
จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยมีความสนใจและตองการศึกษาวาปจจัยใดบางที่มีผล
ตอการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อบ านจั ด สรรของผูบริโ ภคในเขตมีน บุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งข อมู ลที่ ได จ ากการวิ จั ยจะเปน ประโยชน สํา หรับผูประกอบการ หรือหนว ยงานที่
เกี่ย วของ สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข ใหเหมาะสมกับ
ความตองการของผูบริโภคที่คิดจะเลือกซื้อบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในอนาคตตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึก ษาปจ จัยสวนประสมทางการตลาดของบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีน
บุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. ป จ จัยส วนบุค คลที่ ประกอบไดดวย เพศ, อายุ , อาชี พ, รายได , การศึกษา และ
สถานภาพที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรที่แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ, ดานราคา, ดาน
ชองทางในการจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากร, ดานกระบวนการใหบริการ,
ดานการนําเสนอลักษณะกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ดานประชากร คือ ผูบริโภคบานจัดสรร ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ดานระยะเวลา ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2558
3. ดานเนื้อหาการศึกษาเรื่องปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัย
การตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค ในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ได ทราบรายละเอี ย ดป จ จั ย สว นบุค คลของผู บริ โ ภค ในเขตมีน บุ รี จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนขอมูลในการไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของโครงการบาน
จัดสรร ใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดตรงความตองการของผูบริโภค
2. ได ท ราบป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด เพื่อเปน ขอมูลในการใชปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงแกไข ในการวางแผนการตลาดใหมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองไดตรง
กับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน
3. ทราบป จ จัยที่ มีผลต อการตัด สิน ใจเลือกซื้อบานจัด สรร ในเขตมีน บุรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่ อนํ าไปใช เป น ขอมูลพื้นฐานในการแกไขและปรับเปลี่ยนปจ จัยสว น
ประสมทางการตลาด เพื่อใหการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรไดเร็วขึ้น
นิยามศัพทเฉพาะ
ธุรกิจบานจัดสรร หมายถึง การลุงทุนดานการจัดการที่ดิน (Land subdivision) โดย
แบงที่ดินออกเปนแปลงยอยๆ เพื่อสรางบานจัดสรรขายใหแกผูบริโภค พรอมกับจัดใหมีระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ตามสมควร ซึ่งมีทั้งลักษณะของการขายสด
และผอนชําระแตกตางกันออกไป
สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนํามาใช เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกวา 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ
ราคา สถานที่จําหนาย และการสงเสริมการขาย
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การตัดสินใจเลือกซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
ทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยูซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตาง ๆ ของสินคาและบริการ
อยูเสมอในชีวิตประจําวัน โดยที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัด
ของ สถานการณ ซึ่งถานักการตลาดสามารถทําความเขาใจและเขาถึงจิตใจของผูบริโภค การ
กระจายสินคาและสรางความยอมรับของผูบริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พฤติก รรมผู บริ โ ภค หมายถึง การตัด สิน ใจและกระทําการใดๆ ของผูบริโ ภคใน
สภาวการณตางๆ ซึ่งเปนหนวยเศรษฐกิจมูลฐาน ดานการซื้อสินคาและบริการตางๆ เพื่อการ
บริโภคสวนบุคคลไมใชเพื่อการผลิตหรือนําไปขายตอ
กรอบแนวคิดงานวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
-ผลิตภัณฑ
-ราคา
จัดสรร
-ชองทางการจัดจําหนาย
-การสงเสริมการตลาด
-ดานบุคลากร
-ดานกระบวนการใหบริการ
-ดานการนําเสนอลักษณะกายภาพ

การตัดสินใจซื้อบาน

557

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุ รี
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ผู วิ จั ยได นําเสนอหลัก การ และทฤษฎีที่มีสว นเกี่ยวของเพื่อเป น
แนวทางในการวิจัย ประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546 : 219) กลาววา ขั้ นตอนในการตั ดสิน ใจซื้ อ
(Buyingdecision process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จากการสํารวจ
รายงานของผูบริโ ภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ พบวาผูบริโ ภคผานกระบวนการ 5
ขั้นตอน คือ
1. การรั บรู ถึงความต องการ (Need recognition) หรือการรับรูปญ หา (Problem
recognition) การที่บคุ คลรับรูถึงความตองการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่ง
กระตุนภายในและภายนอก เชนความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด
ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความตองการทางรางกาย (Physiological needs) ความตองการที่เปนความ
ปรารถนา อันเปนความตองการทางดานจิตวิทยา(Psychological needs) สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเมื่อถึง
ระดั บหนึ่ ง จะกลายเป น สิ่ ง กระตุ น บุค คลจะเรีย นรู ถึง วิ ธี ที่จ ะจัด การกั บ สิ่ งกระตุน จาก
ประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร
2. การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่งที่
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกล กับผู บริโ ภค ผูบริโ ภคจะดําเนินการคน หาขอมูลที่
เกี่ยวข องมากขึ้นแหลงขอมูลที่ผูบริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
เลือก
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูล
มาแลวจากขั้นที่สอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ กระบวนการ
ประเมินพฤติกรรมของผูบริโภคมีดังนี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ
3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน นักการ
ตลาดตองพยายามคนหาและจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ
3.3 ผู บริ โ ภคมี ก ารพั ฒ นาความเชื่อถือเกี่ยวกับสิน คา เนื่องจากความเชื่อถือของ
ผูบริโ ภคขึ้ น อยู กั บประสบการณ ข องผูบ ริโ ภคและความเชื่ อถือ เกี่ยวกับตราผลิต ภั ณ ฑจ ะ
เปลี่ยนแปลงไดเสมอ
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3.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่มตน
ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ตราตางๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบ
มากที่สุด และปจจัยตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3
ประการ คือหลังจากประเมินทางเลือก กอนที่จะเกิดความตั้งใจซื้อ และเกิดการตัดสินใจซื้อ
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) ภายหลังจากที่ผูบริโภคไดซื้อ
สินคาหรือบริการแลว พฤติกรรมหลังการซื้อบางอยางก็จะตามมา เชน อาจซื้อเพิ่มขึ้น หรืออาจ
ประเมินการซื้อที่ไดตัดสินใจซื้อไปแลว ในหลายกรณี เมื่อผูซื้อสินคาหรือบริการอยางหนึ่ง
อยางใดไปแลว ก็จะทําใหแรงดลใจ ทําใหเกิดการซื้อสินคาหรือบริการอีกอยางตามมา
อดุลย จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดใหความหมาย การตัดสินใจซื้อวาเปนกระบวนการ
ตัดสินใจขององคกรโดยกําหนดความตองการของสินคาและบริการที่ตองซื้อแลวระบุ ประเมิน
และเลือกตรายี่หอและผูขายรายตางๆ
ทิพยวัลย สีจันทรและคณะ (2546 : 110) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือก
มาเปนแนวทางในการแกปญหา ซึ่งตองมีทางเลือกหลายๆ ทางเลือกเกิดขึ้นกอน แลวนํามา
เปรียบเทียบกันจนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคานั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด (Kotler 1997, อาง
ถึงในชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63) ใหความหมายวา สวนประสมทางการตลาดของตลาด
บริก ารจะมี ค วามแตกตางกั น ออกไปกลาวคือ จะตองมีก ารเนน ถึง พนัก งาน กระบวนการ
ใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้ง 3 สวนนั้นเปนปจจัยในการสงมอบบริการ ดั้งนั้น
สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย 7’Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจั ด จํ า หน า ย การส ง เสริ ม ทางการตลาด พนั ก งาน กระบวนการให บ ริ ก าร และ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Payne 1993, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63-81)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อภิรัทธ วงศปน (2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่
สงผลตอผูบริโ ภคในการซื้ อบ านจากโครงการบานจัด สรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบาน
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จากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหมในภาพรวมอยูที่ระดับมาก
โดยทั้ง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมากเชนเดี่ยวกัน
ยุทธพงษ สอนเจริญกุล (2556:บทคัด ยอ) ไดทําการศึก ษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัด สิน ใจซื้ อบ า นจั ด สรรในนิ ค มอุ ต สาหกรรมปลวกแดง อํา เภอปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในนิคม
อุตสาหกรรมปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ชัยเกียรติ สิงหวรกุล (2552 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อบานเดี่ยวของโครงการบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจั ยส วนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัด สิน ใจซื้อบานจากโครงการบาน
จัดสรร ภาพรวมอยูที่ระดับมาก โดยทั้ง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมาก
ภิมลภรณ แสงลี (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร โครงการบานฟาปยรมย ผลการศึกษา ผูเขาเยี่ยมโครงการที่มี
เพศ อายุ การศึ ก ษา อาชีพ รายไดเ ฉลี่ย ตอเดือน สถานภาพสมรส และจํา นวนสมาชิก ใน
ครอบครั ว แตกต างกั น มี ก ารตั ดสิ น ใจซื้อโครงการบานจัด สรรไมแตกตางกัน ปจ จัยสว น
ประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจากโครงการบานจัดสรร ภาพรวมอยูที่
ระดับมาก โดยทั้ง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมาก
พงศภัค ธนา วงศไชยลึ ก (2555:บทคัด ยอ) ไดทํา การศึก ษาเรื่อง พฤติก รรมของ
ผูบริโภคในการซื่อจากโครงการบานจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม
ณัฐพร ศิริสานต (2555 : บัทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการ
ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิผลตอการ
เลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน
อัญชนา ทองเมืองหลวง (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่
มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ ซื้อบานเดี่ยวของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจํากัด (หมาชน)
เพ็ญประภา ทาใจ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อุบล รองพล (2554 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร
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วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ลักษณะประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึก ษาวิจั ยเรื่อง ป จ จั ยที่ มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตมีน บุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุมผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อบาน
จัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใน
กรณีทราบขนาดประชากร โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamance ) โดยใหมีความ
คลาดเคลื่อนจากการสุมรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมันรอยละ 95 ไดจํานวนตัวอยาง 399 ใช
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากทฤษฎี
และงานวิจั ยที่เกี่ ยวข องและนํ ามาประยุกตเปนลัก ษณะและขอคําถามในแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบไปด ว ย 4 ส ว น จํ า นวนแบบสอบถามทั้ ง หมด 400 ชุ ด และได เ ก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามโดยทําการตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามที่กลุม
ตัวอยางทําการตอบ แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก และวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ไดคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม (Relibility Cronbach’s Alpha) 0.93
3.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสําคัญตอการซื้อบานจัดสรรใน
ระดับมาก กลุ มตั ว อย างส ว นใหญ ใ หค วามสําคัญ กับปจ จัยส ว นประสมทางการตลาดดา น
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บุคลากรมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคลากร มารยาท บุคลิกภาพและอัธยาศัย
ของพนักงานขาย อยูในระดับมาก รองลงมา ดานผลิตภัณฑ คุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ/
อุปกรณ ที่ใ ชใ นการก อสร างบาน อยูใ นระดับมาก อัน ดับสาม ดานกระบวนการใหบริก าร
กระบวน การสรางบานมีขั้นตอนชัดเจน นาเชื่อถือ อยูในระดับมาก อันดับสี่ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ความสะอาดเรียบรอยภายในโครงการ อยูในระดับมาก อันดับหา ดานราคา ราคาของ
บานถูกกวากับบานมีลักษณะเดียวกันของโครงการอื่นที่อยูใกลเคียง อยูในระดับมาก อันดับหก
ดานการสงเสริมการตลาด การแจกของแถม เชนการแตงสวน, การตกแตงภายใน,แอร, ซื้อบาน
แถมรถยนต อยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย ดานชองทางการจัดจําหนาย สามารถติดตอ
สอบถามขอมูลทาง อินเตอรเน็ตได อยูในระดับมาก
3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อซื้อ
บานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม กระบวนการตัด สิน ใจซื้อ บานจัด สรร มีค วามสําคัญ ตอการซื้อบา น
จัดสรร ในระดับมาก โดยกระบวนการตัดสินใจที่มีความสําคัญมากที่สุด ตอการซื้อบานจัดสรร
คือ ขั้นตอนการประเมินทางเลือก เปรียบเทียบขอมูล คือศักยภาพของทําเลที่ตั้งโครงการกอน
ทําการตั ด สิ นใจเลื อกซื้ อ และมี ค วามสําคัญ ตอการตัด สิน ใจซื้อบานจัด สรร ในระดับมาก
รองลงมาคือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ คือตัดสินใจซื้อเพราะทําเลที่ตั้งโครงการ/เดินทางสะดวก
โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ในระดับมาก อันดับสาม คือขั้นตอนการรับรู
ถึงความตองการ คือตองการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตโดยมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อบานจัด สรร ในระดับมาก อันดับสี่ คือขั้นตอนความรูสึกภายหลังการซื้อ คือพึง
พอใจในคุณภาพที่อยูอาศัย โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร ในระดับมาก และ
อันดับสุดทาย คือขั้นตอนการคนหาขอมูล คือกอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียด
โครงการจากเว็บไซตโครงการกอนเขาชม โดยมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร
ในระดับมาก
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได
ต อ เดื อ น ที่ แ ตกต า งกั น มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อ โครงการบ า นจั ด สรรในเขตมี น บุ รี จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน
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ตารางที1่ ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ผลการทดสอบปจจัยสวนบุค คลกับ คานัยสําคัญ Sig ย อ ม รั บ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร
สมมติ ฐ านการ
วิจัย
เพศ
0.586
อายุ
0.263
สถานภาพ
0.556
ระดับการศึกษา
0.153
อาชีพ
0.087
รายไดตอเดือน
0.197
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ไ ม ย อ ม รั บ
สมมติ ฐ านการ
วิจัย
x
x
x
x
x
x

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริก าร ด าน
ลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยเพื่อ
ทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ
ที่มีผลกับการตัดสิน ใจซื้อบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมมติฐานทาง
สถิติดังนี้
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ บ า น
จัดสรร
คาคงที่
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

คาสัมประสิทธิ์
B
1.503
0.086
0.096
0.098
0.092

Std. Error
0.188
0.051
0.042
0.043
0.047
563

Beta (β)
0.082
0.105
0.096
0.094

t-value
8.012
1.695
2.286
2.304
1.975

t-prob
0.000
0.091
0.023*
0.022*
0.049*

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

ดานบุคลากร/พนักงาน
0.250
0.050
0.268
ดานกระบวนการใหบริการ
0.046
0.051
0.050
ดานลักษณะทางกายภาพ
0.255
0.043
0.264
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
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4.951
0.908
5.979

* มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร
ดานกระบวนการใหบริก าร ดานลัก ษณะทางกายภาพ ที่ มีผลตอการตัด สิ นใจเลื อกซื้ อบ าน
จัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 และมีตัวแปรที่มีผลตอ
การตัด สินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตมีน บุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มี 5 ตั วแปร ที่มีค า
นัยสําคัญ นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการคนควาอิสระ เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคใน
เขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดขอสรุปที่นาสนใจหลายประการดังนี้
1.จากผลการศึ กษาพบวา กลุมตัว อยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 26 – 30 ป มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 30,000 บาท การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ศิริ
สานต (2555 : บทคัดย อ) ,เพ็ญประภา ทาใจ (2556:บทคั ดยอ) ,พงศภัคธนา วงศไชยลึก
(2555:บทคัดยอ) ,อัญชนา ทองเมืองหลวง (2554 : บทคัดยอ)
2. จากผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
การพิ จารณาเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูใ น
ระดับมาก เมื่อพิจ ารณารายดานพบวา ดานบุค ลากร มารยาท บุค ลิก ภาพและอัธยาศัยของ
พนักงานขาย อยูในระดับมากมากที่สุดรองลงมา ดานผลิตภัณฑ คุณภาพและมาตรฐานของ
วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการกอสรางบาน อยูในระดับมาก อันดับสาม ดานกระบวนการใหบริการ
กระบวนการสรางบานมีขั้นตอนชัดเจน นาเชื่อถือ อยูในระดับมาก อันดับสี่ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ความสะอาดเรียบรอยภายในโครงการ อยูในระดับมาก อันดับหา ดานราคา ราคาของ
บานถูกกวากับบานมีลักษณะเดียวกันของโครงการอื่นที่อยูใกลเคียง อยูในระดับมาก อันดับหก
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ดานการสงเสริมการตลาด การแจกของแถม เชนการแตงสวน, การตกแตงภายใน,แอร, ซื้อบาน
แถมรถยนต อยูในระดับมาก และอันดับสุดทาย ดานชองทางการจัดจําหนาย สามารถติดตอ
สอบถามขอมูลทางอิน เตอรเน็ตได อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา ปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคลากรมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยหากพนักงานขายมีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาทและอัธยาศัย
ที่ดี มีความเอาใจใสลูกคาที่เขามาติดตอเยี่ยมชมโครงการ มีความรูเกี่ยวกับบานภายในโครงการ
มีความรวดเร็วในการตอบสนองกับลูกคา ถาผูประกอบการบานจัดสรรมีการฝกอบรมพนักงาน
ขายใหมีคุณภาพ มีความรู ความเขาใจในผลิตภัณฑตลาด และมีเทคนิคการขายที่ดี จะสามารถ
ทํายอดขายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งลูกคาจะชื่นชอบพนักงานขายที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดี และ
จะซื้อกับพนักงานขายที่มีความรู สามารถแกไขปญหาใหกับลูกคาได อาจทําใหมีการตัดสินใจ
ซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของ (Payne 1993, อางถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63-81) กลาววา บุคลากร
พนักงานจะประกอบดวยบุคลากรทั้งหมดในองคกรที่ใหบริการนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแตเจาของ
ผูบริหาร พนัก งานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกลาวทั้งหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ
เจาของและผูบริหารมีสวนสําคัญอยางมากในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ การกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิด ชอบของพนัก งานในทุก ระดับ กระบวนการในการใหบริการ
รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ สวนพนักงานผูใหบริการเปนบุคคลที่ตองพบปะและ
ใหบริการกับลูกคาโดยตรง และพนักงานในสวนสนับสนุนก็จะตองทําหนาที่ใหการสนับสนุน
ดานตางๆ ที่จะทําใหการบริการนั้นครบถวนสมบูรณ แตถึงแมวาดานบุคลากรจะมีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด แต
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานอื่นๆ ก็เปนสิ่งที่ผูประกอบการบานจัดสรรจะมองขามไป
ไมไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้หากมองการคนพบของการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดาน
การสงเสริมทางการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ
บานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากเชนกัน ดังนั้น
การทําการตลาดของบานจัดสรรจึงไมควรที่จะเนนดานใดดานหนึ่งจนละเลยความสําคัญของ
การตลาดดานอื่นๆ ไปจนหมด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ (Kotler 1997, อางถึงในชัย
สมพล ชาวประเสริฐ 2547 : 63) สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ใหความหมายวา
สวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกตางกันออกไปกลาวคือ จะตองมีการ
เนนถึง พนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งทั้ง 3 สวนนั้นเปน
ปจจัยในการสงมอบบริการ ดั้งนั้นสวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบไปดวย
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7’Ps ไดแก ผลิต ภัณฑ ราคา ชองทางการจัด จําหนาย การสงเสริมทางการตลาด พนัก งาน
กระบวนการให บริ ก าร สิ่งแวดล อมทางกายภาพ และผลการศึก ษาในครั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ยุทธพงษ สอนเจริญกุล (2556 :บทคัดยอ) ,ภิมลภรณ แสงลี (2547 : บทคัดยอ) ,
อภิรัทธ วงศปน (2555:บทคัดยอ) ,ชัยเกียรติ สิงหวรกุล (2552 : บทคัดยอ) พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจากโครงการบานจัดสรร ภาพรวมอยูที่
ระดับมาก โดยทั้ง 7 ปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมาก
3. จากผลการศึก ษา พบวา โดยภาพรวมกระบวนการตัด สิ น ใจซื้อบ านจั ด สรร มี
ความสําคัญตอการซื้อบานจัดสรร ในระดับมาก โดยกระบวนการตัดสินใจที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดตอการซื้อบานจัดสรร คือขั้นตอนการประเมินทางเลือก คือเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพ
ของทําเลที่ตั้งโครงการกอนทําการตัดสินใจเลือกซื้อ รองลงมาคือขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ คือ
ตัดสินใจซื้อเพราะทําเลที่ตั้งโครงการ/เดินทางสะดวก อันดับสาม คือขั้นตอนการรับรูถึงความ
ตองการ คือต องการความปลอดภั ยและความมั่นคงในชีวิต อันดับสี่ คือขั้น ตอนความรูสึก
ภายหลังการซื้อ คือพึงพอใจในคุณ ภาพที่อยูอาศัย และอันดับสุดทาย คือขั้น ตอนการคนหา
ขอมูล คือกอนเขาชมโครงการทานหาขอมูลรายละเอียดโครงการจากเว็บไซตโครงการกอนเขา
ชม โดยมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรร ในระดั บ มาก แสดงให เ ห็ น ว า
กระบวนการตัดสินใจที่มีความสําคัญมากที่สุดตอการซื้อบานจัดสรร คือขั้นตอนการประเมิน
ทางเลือก คือเปรียบเทียบขอมูลศักยภาพของทําเลที่ตั้งโครงการกอนทําการตัดสินใจเลือกซื้อ มี
การเปรียบเทียบแบบบานของแตละโครงการที่อยูใกลเคียงกันกอนที่จะทําการตัดสินใจเลือกซือ้
มีการเปรียบเทียบราคาบานกับโครงการอื่นกอนทําการตัดสินใจเลือกซื้อ และมีการเปรียบเทียบ
ชื่อเสียงบริษัท/โครงการกอนทําการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ ทิพย
วัลย สีจันทรและคณะ (2546 : 110) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือกมาเปน
แนวทางในการแก ป ญ หา ซึ่ งต องมีท างเลือกหลายๆ ทางเลื อกเกิ ด ขึ้น กอน แลว นํามา
เปรีย บเทียบกันจนไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาเปน แนวทางในการแกปญหาตอไป ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ อดุลย จาตุรงกุล (2546 : 170) ไดใหความหมาย การตัดสินใจ
ซื้อวาเปนกระบวนการตัดสินใจขององคกรโดยกําหนดความตองการของสินคาและบริการที่
ตองซื้อแลวระบุ ประเมินและเลือกตรายี่หอและผูขายรายตางๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
ของ คอตเลอร (Kotler. 2000: 176-178) กลา ววา วิธีก ารที่ผูบริโ ภคทําการตัด สิน ใจ
ประกอบดวยปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพและทัศนคติของ
ผูบริโภคซึ่งจะสะทอนถึงความตองการ ความตระหนักในการที่มีสินคาใหเลือกหลากหลาย
กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือขอมูลที่ฝายผูผลิตใหมา และ
สุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น
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4. จากสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีผลตอการตัดสิน ใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตมีน บุรีจังหวัด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภค
ในเขตมีนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ภิมลภรณ แสงลี (2547:บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร โครงการบานฟาปยรมย พบวา ผูเขาเยี่ยมโครงการที่มีเพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในครอบครัว
แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อโครงการบานจัดสรรไมแตกตางกัน
5. จากสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ
ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ มี ผ ลกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ า นจั ด สรรในเขตมี น บุ รี จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร การศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ สอนเจริญกุล
(2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึก ษาเรื่อง ป จจั ยที่มีผลตอการตัด สิน ใจซื้อบานจัดสรรในนิค ม
อุตสาหกรรมปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดง
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรพิจารณาใหความสําคัญ
กับคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ/อุปกรณที่ใชในการกอสรางเพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมันและมัน
ใจในตัวสินคา
2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ผูประกอบการควรมีการพิจารณาใหความใน
เรื่องของการตั้งราคาของบานใหมเหมาะสมเพราะจากกลุมตัวอยางจะใหความสํ าคัญกับราคาของ
บานถูกกวากับบานมีลักษณะเดียวกันของโครงการอื่นที่อยูใกลเคียง
3.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ผูประกอบการควรพิจารณา
เพิ่ม
ชองทางการจัดจําหนายทางดานอินเตอรเน็ตใหเปนอีกหนึ่งชองทางที่ลูกคาสามารถติดตอสอบถาม
ขอมูลไดตลอดเวลา มีเจาหนาที่คอยใหขอมูลกับลูกคาไดตลอด เพราะจากกลุมตัวอยางสวนใหญจะ
ใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตมากกวาชองทางอื่น
4.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาด ผูประกอบการควรพิจารณา
เพิ่มการสงเสริมทางการตลาด โดยมีการนําของแถมมาเปนสวนกระตุนใหเกิดยอดขายเพิ่มขึ้น
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5.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร ผูประกอบการควรมีการพิจารณาใหมีการ
ฝกอบรมให พนักงานขายมี บุคลิ กภาพที่ดี มีความเอาใจใสตอลูกคา มีการใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกั บบ านจั ดสรรให พนั กงานขายทุกเดือน เพื่อที่พนักงานจะไดมีความรูความสามารถและ
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
6.ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดด านกระบวนการใหบริการ ผูประกอบการควรให
ความสําคัญกับกระบวนการสรางบานใหมีขั้นตอนชัดเจน นาเชื่อถือ
7.ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดด านลั ก ษณะทางกายภาพ ผู ประกอบการควรให
ความสําคัญในเรื่องความสะอาดเรียบรอยภายในโครงการ
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต
1. ควรศึ กษาป จจั ยที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในชวงที่เขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อนําขอมูลที่ไดกลับมาเปนแนวทางในการปรับกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจใหไดรับการตอบรับจากลูกคามากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการขายบานจัดสรรใน
เขตมีนบุ รี จั งหวั ดกรุ งเทพมหานครเพื่อรับทราบปญหาและความตองการของลู กคา เพื่อนํ าไป
ปรับปรุงการบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาพฤติ กรรมของผูบริโภคในการซื้อบานจัดสรรในเขตมีนบุรีจังหวัด
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 วิเชียรล้ํา ¹ ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร ²
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต
-------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใช
บริการรานอาหารทะเล กรณีศึกษา รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง
จังหวัดระยอง

เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด และ

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก ประชากรซึ่งเปนผูบริโภคที่เขามาใชบริการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาด
แมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบคาเฉลี่ย 2 กลุมตัว อยาง (T-test)
ทดสอบคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม (F-test) ทดสอบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple Comparison) โดย
วิธีการของ Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะหความถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ
(Multiple Linear Regression)
ผลการวิจัย กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 20-30 ป จบการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี มี ร ายได เ ฉลี่ ยบุ ค คลตอเดือน มากกว า 50,000 บาทขึ้น ไป มีสถานภาพ
แตงงาน/สมรส มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉลี่ยในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย
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ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากร/พนักงาน ตามลําดับ และปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสํ าคัญเฉลี่ยในระดับมาก ดานการรับรูถึงปญหา ดานการตัดสินใจใชบริก าร ดานการ
ประเมินทางเลือก ดานการแสวงหาขอมูล ตามลําดับ ยกเวนดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ
ใหความสําคัญเฉลี่ยในระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคดานเพศ อายุ การศึกษา
รายไดเฉลี่ยบุคคลตอเดือน สถานภาพ อาชีพ ที่แตกตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร
ทะเลที่ไมแตกตางกัน 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
อุตสาหกรรมรานอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย
จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมรานอาหารขึ้นเรื่อยตามกาลเวลา มีหลายปจจัยที่เขามามีบทบาท
สําคัญตอการกําหนดทิศทางการพัฒ นาของอุต สาหกรรมรานอาหาร ไดแก แนวโนมของ
จํานวนประชากรโลกที่ เพิ่มมากขึ้ น ทุก ปทําใหมีก ารเลือกรับประทานอาหารที่มากขึ้น และ
แตกตางกัน วิถีการดําเนินชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดการเลือกรับประทานอาหารที่
เปลี่ยนไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทําใหวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารที่แปลกจากเดิ ม สภาพแวดลอมที่สับสนวุนวายสงผลใหผูบริโ ภคเกิด ความตองการ
รับประทานอาหารที่แตกตางจากสภาพแวดลอมเดิม สงผลใหรานอาหารจะตองทํากลยุทธและ
วางแผนพรอมรับมือกับผูประกอบการรายใหมและรายเกาที่จะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรม
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รานอาหาร รวมทั้งตองมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพรานอาหารเพื่อชวงชิงสวนแบงตลาดอยู
ตลอดเวลา
ธุร กิจ ภั ตตาคารและรานอาหารขยายตัว เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพราะ ผู บริ โ ภคเลื อกรั บประทานอาหารมากขึ้น และแตกตางกัน ผูบริโ ภคเลือก
รับประทานอาหารที่แปลกใหมหรือเปลี่ยนไปจากเดิม ปญหาความเรงรีบในชีวิตทําใหไมมีเวลา
ในการประกอบอาหารที่ บ า น ต อ งการเปลี่ ย นบรรยากาศในการรั บ ประทาน ต อ งการ
รับประทานอาหารนอกบาน สงผลใหผูประกอบการตองบริหารและการจัด การอาหารใหมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแตกระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การวิเคราะหตนทุนอาหาร การประมาณการ
ยอดขาย การวางแผนจั ด ทํ า เมนู การจั ด การส งเสริ มการขาย เทคนิ ค การใหบ ริ ก าร เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและนํามาซึ่งรายไดพรอมประสบความสําเร็จทางธุรกิจ
จังหวัดระยองมีทะเล ชายหาดทะเล ทําใหมีผูประกอบการเปด รานอาหารทะเลขึ้น
เรื่อยๆ รานอาหารทะเลเกิดขึ้นเปนจํานวนมากตามเขตตางๆในจังระยอง อาทิเชน หาดแมรําพึง
หาดแหลมแมพิมพ ชายหาดพลา ชายหาดน้ําริน ชายหาดสนกระซิบ ชายหาดสุชาดา ชายหาด
กน อา ว และในเกาะเสม็ ด ซึ่ งร า นอาหารทะเลเขตตา งๆในจัง หวั ด ระยองมีทั้ ง รา นที่เ ป ด
ใหบริการและสามารถดํารงอยูไดแตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ผูประกอบการบางราย
ปดกิจการลงเพราะขาดทุน เกิดจากที่ตั้งรานอาหารทะเลไมเปนที่รูจักมาก ไมไดรับความนิยม
จากผูบริโภค ไมสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได แตกตางจากเขตหาดแมรําพึงเปน
แหลงรานอาหารทะเลที่คนไทย ชาวตางชาติ และนักทองเที่ยว เขามาใชบริการรานอาหารทะเล
เปนจํานวนมาก เนื่องจากหาดแมรําพึงเปนที่นิยมของคนชอบอาหารทะเล มีรานอาหารทะเล
ตลอดแนวหาดเปน 10 กิโลเมตร ทั้งสองขางทางเต็มไปดวยรานอาหารทะเลสดๆและบังกะโล
รีสอรท คอนโดมิเนียม
รานอาหารทะเลในเขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง บางรานอาหารทะเล
สามารถดํ าเนิ น ธุ รกิ จ และมี ผลกํ าไรอยางตอเนื่อง บางรานประสบปญ หาการขาดทุน แตยัง
ดํา เนิน ธุ ร กิ จ ได และบางร า นไม สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ไดจ นยกเลิ ก ธุ ร กิ จ ทิ้ ง เพราะธุ ร กิ จ
รานอาหารทะเลแต ละร านในเขตหาดแมรําพึงมีคุณ ภาพที่ไมเหมือนกัน เชน ความสดใหม
อาหารทะเล ความสดใหมวัต ถุดิบ รสชาติอาหาร ราคาที่เหมาะสม ความใสใ จดูแลลูก ค า
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บรรยากาศสิ่งแวดลอมของรานอาหารทะเล การบริการ เปนตน จะเห็นไดวารานอาหารทะเล
จะตองอาศั ยความพึ งพอใจของผู บริโ ภคในการทําใหดําเนิน ธุร กิจ ขับเคลื่อนตอไปได ถ า
รานอาหารทะเลสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยการบริการทีต่ รงใจผูบริโภค
ที่เหนือกวาคูแขงมากเทาไหร จะสงผลความพึงพอใจที่ดีโดยตรงตอผูบริโภคและยิ่งสงผลให
ความสํ าเร็จทางดานรานอาหารทะเลอยูใกลมากขึ้น อยางไรก็ตามหากผูประกอบการ ถาไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ก็มีโอกาสจะประสบปญหาการขาดทุนและ
สงผลความลมเหลวตอรานอาหารทะเลอยางรายแรงหากไมไดรับการปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น
เพราะผู บริ โ ภคมี โ อกาสเลื อกที่ รั บ บริ ก ารจากรา นอื่ น ที่ มี มากในหาดแม รํา พึ งที่ ส ามารถ
ตอบสนองความตองการไดดีกวา
ปญหาองครวมของธุรกิจ รานอาหารทะเลหลายราน ในเขตชายหาดแมรําพึง อําเภอ
เมือง จั งหวั ดระยอง คือ ยั งคงประสบปญหาตางๆ อาทิเชน จํานวนผูบริโภคที่มาใชบริก าร
สถานที่ไมเหมาะสม ขาดแคลนวั ตถุดิบในการประกอบการ ตนทุนสูง กําไรนอย รายไดไม
พอเพียงกับรายจาย ปญหาดานความสะอาดสาธารณูปโภค ความสดอาหารทะเล ราคาไมเปน
มาตรฐาน ลูกคาไมนิยมจะกลับมาใชบริการรานเดิมอีก ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอ
ผูดําเนินการรานอาหารทั้งหลายอยางหลีกเลี่ยงไมได
ดั งนั้ น การที่ ผู ประกอบการร านอาหารทราบการตัด สิน ใจเลือ กใช บริก ารจะเป น
ประโยชนกับธุรกิจ ผูวิจัยจึงทําการวิจัย ปจจัยทางการตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหาร
ทะเล กรณีศึกษา รานอาหารทะเล เจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลจากการวิจัยนําไปประยุกตใชทําการตลาดรานอาหาร
ทะเล รวมทั้งผูประกอบการทราบถึงผูบริโภคที่เลือกใชบริการและเห็นชองวางของปญหาเพื่อ
นําไปปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลง แก ไข พัฒ นาใหดีขึ้น พรอมทั้งรับมือกับการแขงขัน ในตลาด
รานอาหารทะเลตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1.

เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขต

หาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
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เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขต

หาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.
ปกษใต

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ รานอาหารทะเลเจพร
เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

สมมุติฐานของการวิจัย
1.

ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดานเพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยบุคคลตอ

เดือน สถานภาพ อาชีพ ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารทะเลที่แตกตางกัน
2.

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จั ด จํ า หน า ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า นบุ ค ลากร ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ ด า น
กระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล
ขอบเขตการวิจัย
1.

ขอบเขตดานประชากร คือ ผูบริโภครานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาดแม

รําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
2.

ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาเรื่องปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลตอ ปจจัยสวนประสมสวนทางตลาดในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล
กรณีศึกษารานอาหารทะเล เจพรปกษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.

ขอบเขตดานระยะเวลา ตั้งแตกุมภาพันธ-พฤษภาคม 2558

ประโยชนของการวิจัย
1.

ไดทราบปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค รานอาหารทะเลเจพรปกษใต เขตหาด

แมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานนําไปปรับปรุงและพัฒนารานอาหาร
ทะเล ใหมีประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองไดตรงความตองการของผูบริโภคแตละกลุมได
2.

ไดทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพื่อนําไปวางแผนและสรางกลยุทธ

ทางการตลาดของตัวผลิตภัณฑและการบริการใหตรงตามความตองการของผูบริโภคที่มาใช
บริการได
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ได ทราบถึ งปจ จั ยที่มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกใชบริก าร เพื่อนําปจจัยสว น

ประสมทางการตลาดไปปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แกไข ใหตรงตามความตองการของผูบริโภคใน
การตัดสินใจเลือกใชบริการครั้งตอไปที่งายขึ้น
นิยามศัพท
อาหารทะเล หมายถึง สัตวทุกประเภทที่อยูในน้ําเค็มสามารถบริโภคไดโดยไมเปนพิษ
ตอร างกาย เช น กุ ง ม าลายทะเล กุ งแชบ ว ย ปูม า ปูท ะเล หอยหวาน หอยแครง หอยตลั บ
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
การตัด สิน ใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ
ทางเลือกที่ไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค
การบริการ คือ กิจกรรม กระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคล
หรื อ องค ก ร เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของบุ ค คลอื่ น ให ไ ด รั บ ความสุ ข และความ
สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง
ไมสามารถจับตองได ไมสามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยู
กับสินคาหรือผลิตภัณฑอื่นๆ
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1.
เพศ
2.
อายุ
3.
การศึกษา
4.
รายไดเฉลี่ยบุคคลตอเดือน
5.
สถานภาพ
6.
อาชีพ

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกใชบริการ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.
ดานผลิตภัณฑ
2.
ดานราคา
3.
ดานชองทางการจัดจําหนาย
4.
ดานการสงเสริมการตลาด
5.
ดานบุคลากร
6.
ดานลักษณะทางกายภาพ
7.
ดานกระบวนการใหบริการ

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของและมีการทบทวนวรรณกรรมโดยอาศัย
แนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยนําเสนอเปนประเด็นตามหัวขอ
ตอไปนี้
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2548 : 29 - 33) กลาวถึง สวนประสมทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจบริการ ประกอบไปดวย 7 ประการ มีดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตนไม
สามารถจับตองได มีลัก ษณะเปน อาการนาม เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว คุณ ภาพของ
บริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินคา สายการบริการ การบริการหลังการขาย เปนตน
2. ราคา (Price) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําให
ธุรกิจมีร ายไดสูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจนั้น ต่ําซึ่งอาจจะนําไปสูภาวะ
ขาดทุนได หากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมีคุณภาพสูงกวาคูแขง
มากเทากับราคาที่เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็
จะนํามาสูงสงครามราคา เนื่องจากคูแขงรายอื่น สามารถลดราคาตามไดใ นเวลาอัน รวดเร็ว
ดังนั้นจะตองพิจารณาถึงขอบเขตดานราคา ระดับราคา สวนลด เนื่องจากราคามีสวนในการทํา
ใหบริการตางๆ มีความแตกตางกันและมีผลตอผูบริโภคในการรับรูถึงคุณคาที่ไดรับจากบริการ
โดยเปรียบเทียบระหวางราคากับคุณภาพของบริการ
3. ช องทางการจํ าหน าย (Place) เปน การนํ าผลิต ภัณ ฑไปสูต ลาดเปาหมาย กลาวคื อ
ผลิตภัณฑจะตองมีไวใหบริการแกลูกคา ณ ที่ใดที่หนึ่งที่มีความเหมาะสมและตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว ถึงมีการกําหนดชองทางในการกระจาย
สินคาใหครอบคลุมเหมาะสม เพื่อใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึง และสถานที่จัดจําหนายจะตอง
งายและสะดวกตอการเขาไปใชบริการดวย สิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สําคัญของการตลาด
บริการ
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารไปยังลูกคากลุมเปาหมายเพื่อ
แจงขาวสารจูงใจ เตือนความทรงจําของลูกคาตอผลิตภัณฑและบริการ ทําไดโดยการขายโดย
ใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การโฆษณา การบอกกลาวแบบปาก
ตอปาก
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5. บุคลากร (People) พนักงานจะประกอบดวย บุคคลทั้งหมดในองคกรที่ใหบริการนั้น ซึ่ง
จะรวมตั้งแตเจาของ ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ บุคคลดังกลาวทั้งหมดมีผลตอคุณภาพของ
การใหบริการและบุคลากรหรือพนักงานจะตองใหบริการที่ดีตอลูกคาเพราะมีสวนจําเปนอยาง
มากสําหรับการตลาดบริการ
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก การสรางสภาพแวดลอม การสราง
บรรยากาศ การเลือกใชสี แสง เสียงภายในราน การจัดสัดสวนราน เคานเตอรใหบริการ การ
ตกแตงสถานที่ หองน้ํา เปนสวนประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจในการเขาใชบริการเพราะเปน
สิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทนคุณภาพของการใหบริการกลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการเลือกใชบริการ ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพดูหรูหราและ
สวยงามเพียงใดบริการนาจะมีคุณภาพตามดวย
7. กระบวนการ (Process) กระบวนการใหบริก ารเปน สวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการทําใหเกิด
กระบวนการที่สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพได เนื่องจากการใหบริการโดยทั่วไปมักจะ
ประกอบดวยหลายขั้นตอน ไดแก การตอนรับ การใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน
เปนตน ซึ่งในแตละขั้นตอนตองเชื่อมโยงกันอยางดีหากมีขั้นตอนใดไมดีแมแตขั้นตอนเดียว
ยอมทําใหการบริการไมเปนที่ประทับใจแกลูกคา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2538: 193-198) กลาวถึง โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค หรือ S-R
Theory (Stimulus-Response Theory) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ทําใหเกิดความตองการที่กระตุน
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิต
หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนไดและความรูสึกนึกคิดของผูซื้อก็จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง
ๆ รวมไปถึ ง ขบวนการตั ด สิ น ใจของผู ซื้อเองจนในที่สุ ด ก็จ ะเกิ ด การตอบสนองของผูซื้ อ
(Buyer’s purchase response)
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการ
สุมนา อยูโพธิ์ (2544: 132-133) อธิบายถึงการตลาดบริการ (Service Marketing) ดังนี้
1. บริการไมสามารถจับตองได (Intangibility) กลาวคือ บริการไมสามารถมองเห็นไดหรือ
รูสึกไดกอนซื้อ ผูบริโภคจะรับรูบริการไดจากความรูสึกสวนบุคคลในขณะที่ไดรับบริการหรือ
หลังจากรับบริการไปแลว
2. บริการไมสามารถแบงแยกได (Inseparability) เนื่องจากการบริการมีขอจํากัดในเรื่อง
ของผูให บริ ก ารที่เปน บุค คลและเวลาจึงทําใหสามารถบริการไดเพียงครั้งละราย ในขณะที่
สินคาสามารถผลิตไดจํานวนมาก และสามารถแบงยอยขายใหผูบริโภคพรอมกันหลายๆรายได
3. บริการมีความไมแนนอน (Variability) การควบคุมคุณภาพของการบริการเปนไปไดยาก
ซึ่งตางจากการผลิตสินคาที่สามารถควบคุมวัตถุดิบและเครื่องจักรไดจะเห็นไดจากการที่เราไป
รานตัดผมและเลือกตัดผมกับชางคนเดิมก็อาจตัดผมไดไมเหมือนกันในแตละครั้ง
4. บริการจัดทํามาตรฐานไดยาก (Heterogeneous) เนื่องจากปจจัยหลักของการบริการ คือ
คน การสรางมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนจึงเปนเรื่องยาก
5. บริการไมสามารถเก็บไวได (Perishability) การบริการจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการซื้อและ
รับบริการในขณะเดียวกัน ซึ่งตางจากธุรกิจสินคาที่ผูผลิตสามารถคาดคะเนลวงหนาและทําการ
ผลิตสินคาเก็บไวเพื่อรองรับความตองการซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2546 :128) กลาวถึง กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Five - stage model of the consumer buying process) โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรูถึงความตองการ (Problem Recognition) การที่บุคคลรับรูถึงความตองการของ
ตนเองซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุนความตองการภายในบุคคล
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2. การคนหาขอมูล (Information Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอและสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองความตองการอยูใ กลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการหาขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการเหลานั้น
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลวจาก
ขั้นที่สองผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะชวย
ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ เปนทางเลือกโดยทั่วไปผูบริโภคจะ
ตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด
5. ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation) หลังซื้อและทดลองใชผลิตภัณฑ
ที่ซื้อมาแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในผลิตภัณฑ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรกนก เพ็ ชรตระกู ล. (2549) ไดศึก ษา ปจ จัยสว นประสมการตลาดบริก ารที่มีผลตอ
ผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกรานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภค
สวนใหญเลือกรับประทานอาหารทะเลเปนหลัก เลือกที่นั่งบริเวณโลง บุคคลในครอบครัวจะ
เปนผูมีสวนชักชวน ไปรับประทานอาหารที่รานอาหาร วิธีการสั่งอาหารมารับประทานนั้น จะ
สั่งตามเมนู/รายการอาหาร สื่อที่ทําใหรูจักรานอาหาร คือ เพื่อนหรือผูอื่นแนะนํา โดยประทับใจ
ในเรื่องของอาหาร จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกรานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูบริโภคตัดสินใจจากปจจัยดานราคา
ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและปจจัยดาน
ชองทางการจําหนาย
นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
พบวา ผู ต อบแบบสอบถามให ค วามสําคัญ ตอปจ จัยดา นผลิต ภัณ ฑ ดานราคา ดานการจั ด
จํา หน าย ด า นกระบวนการ ด า นการบุ ค คล ด านลัก ษณะทางกายภาพ โดยด านพนั ก งาน
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ใหบริการทานไดอยางถูกตองรวดเร็วเปนและดานลักษณะทางกายภาพปจจัยยอยความสะอาด
ภายในร านอาหารเป นอั น ดั บแรก ในดานพฤติก รรมการบริโ ภคอาหารญี่ปุน พบวา ผูต อบ
แบบสอบถามใชบริการรานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาที่รานอาหารญี่ปุน ฟูจิมากที่สุดและใช
บริการที่รานอาหารญี่ปุนฟูจิบอยที่สุด
นริศ บุญประสิทธิ์ (2549) ไดศึกษาเรื่องการบริหารจัดการรานอาหารที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการและความพึงพอใจของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริโภคมีความ
พึง พอใจใน ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา ด า นสถานที่ และดา นส งเสริม การตลาด สง เสริ ม
การตลาดจึงเขามาใชบริการ

ดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นของตอการบริหารจัดการรานที่แตกตางกัน
สุช ญา พิ ณ ทอง (2548) ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ยเรื่ อ งป จ จั ยการตัด สิ น ใจเลื อกใช บริ ก าร
รานอาหารของผูบริโภค ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบวา ผูบริโภคมีปจจัยการ
ตัดสินใจมากเปนอัน ดับแรกดานผลิตภัณ ฑในดานรสชาติของอาหาร ดานสถานที่ ตั้งอยูใ น
บริเวณที่มีสิ่งแวดลอมที่ดีสะดวก การแสดงราคาชัดเจนในเมนูอาหาร มีสถานที่จอดรถสําหรับ
ลูกคาอยางเพียงพอมีการแสดงดนตรีขับกลอมลูกคา
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชใ นการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม โดยพิจ ารณาจากกรอบ
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเปนแบบสอบถาม ไดดังนี้
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือประชากรที่มาใชบริการรานอาหารทะเล เขตหาดแม
รําพึง

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 400 ตัวอยาง และทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ-

พฤษภาคม 2558
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน ทดสอบคาเฉลี่ย 2 กลุ ม
ตัวอยาง (T-test) ทดสอบคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม (F-test) ทดสอบคาเฉลี่ยรายคู (Multiple
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Comparison) โดยวิธีการของ Least Square Difference (LSD) และการวิเคราะหความถดถอย
แบบเสนตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบสอบถามที่มีคําถามแบบปลายปด
(Close-ended Form) ซึ่งเปน แบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List คือใหเลือกตอบ
คําตอบเดียว (Multiple Choice Questions) โดยเลือกตอบจากคําตอบที่กําหนดใหหลายคําตอบ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการ ที่มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหาร
ทะเล กรณีศึก ษารานอาหารทะเลเจพรปก ษใ ต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัด ระยอง
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Likert Scale) มีลักษณะแบงระดับที่มีผลออกเปน 5 ระดับ
ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูลแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยจากระดับ 5 ใหระดับ
ความสําคัญมากที่สุด ไปจนถึงระดับ 1 ใหระดับความสําคัญนอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจ ประกอบไปดวย ดานการรับรูถึงปญหา
ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจใชบริการดานพฤติกรรม
หลังใชบริการ ในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล กรณีศึกษารานอาหารทะเลเจพรปกษใต
เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน (Likert Scale)
มีลักษณะแบ งระดั บที่ มีผลออกเป น 5 ระดับ ซึ่งเปน ระดับการวัด ขอมูลแบบอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) โดยจากระดับ 5 ใหระดับความสําคัญมากที่สุด ไปจนถึงระดับ 1 ใหระดับ
ความสําคัญนอยที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 55.2 มีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 38.3 จบการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 57.5มีรายไดเฉลี่ยบุคคลตอเดือน มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ
17.0 มีสถานภาพ แตงงาน/สมรส คิดเปนรอยละ 53.7 มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปน
รอยละ 41.7
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P)
ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑเฉลี่ยใน
ระดับมาก (4.15) โดยใหความสําคัญกับอาหารทะเลมีความสด ดานชองทางการจัดจําหนาย
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายเฉลี่ยในระดับ
มาก (4.04) โดยใหความสําคัญกับสถานที่จอดรถเพียงพอและมีความสะดวก ดานลักษณะทาง
กายภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพเฉลี่ยใน
ระดับมาก (3.92) โดยใหความสําคัญกับรานมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ดานกระบวนการใหบริการ
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการเฉลี่ยในระดับ
มาก (3.82)โดยใหความสําคัญกับความถูกตองในการจัดเสิรฟอาหาร ตามรายการที่สั่งไว ดาน
ราคา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานราคาเฉลี่ยในระดับมาก (3.73)
โดยใหความสําคัญกับราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุม
ตัว อย า งส ว นใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อป จ จั ย ดา นการส งเสริม การตลาดเฉลี่ ย ในระดั บมาก
(3.60)โดยใหความสําคัญกับมีการแนะนํารายการอาหารจากพนักงาน ดานบุคลากร/พนักงาน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากร/พนักงานเฉลี่ยในระดับมาก
(3.56) โดยใหความสําคัญกับพนักงานที่ใหบริการมีจํานวนเพียงพอ
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ผลการวิเคราะหปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจ
ดานการรับรูถึงปญหา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยดานการรับรูถ งึ
ปญหาเฉลี่ยในระดับมาก (4.19 )โดยใหความสําคัญกับตองการรับประทานอาหารทะเลที่สด
ใหมสะอาด ดานการตัดสินใจใชบริการ (4.18) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอ
ปจจัยดานการตัดสินใจใชบริการเฉลี่ยในระดับมากโดยใหความสําคัญกับมีอาหารทะเลสด
หลายชนิด ดานการประเมินทางเลือก (4.03 ) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอ
ปจ จัยด านการประเมิ น ทางเลือกเฉลี่ยในระดับมากโดยใหค วามสําคัญ กับรานเปน ที่รูจัก มี
ชื่อเสียง ดานการแสวงหาขอมูล (3.69 )พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัย
ดานการแสวงหาขอมูลเฉลี่ยในระดับมากโดยใหความสําคัญกับคนในครอบครัว เพื่อน คนรูจัก
ที่เคยใชบริการแนะนํา ดานพฤติกรรมหลังการใชบริการ (3.38 )พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
ใหค วามสํ าคั ญ ต อป จ จั ยด านพฤติ ก รรมหลังการใชบริก ารเฉลี่ยในระดับปานกลางโดยให
ความสําคัญกับกลับมาใชบริการ
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดานเพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยบุคคลตอ
เดือน สถานภาพ อาชีพ ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารทะเลที่แตกตางกัน
โดยใช สถิ ติวิ เคราะหค า T-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติ
วิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัว
แปรอิสระอายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยบุคคลตอเดือน สถานภาพ อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
กระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคล คานัยสําคัญ
กับการตัดสินใจเลือกใชบริการ Sig.
เพศ
0.586
อายุ
0.313
การศึกษา
0.238
รายไดเฉลี่ยบุคคลตอเดือน
0.512
สถานภาพ
0.745
อาชีพ
0.537

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ไมยอมรับสมมติฐานการวิจัย
X
X
X
X
X
X

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คานัยสําคัญ
ผลการทดสอบปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล Sig.
เลือกใชบริการ
0.000*
ดานผลิตภัณฑ

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย

ไมยอมรับสมมติฐานการวิจัย

X

ดานราคา

0.284

ดานชองทางการจัดจําหนาย

0.000*

X

ดานการสงเสริมการตลาด

0.002*

X

ดานบุคลากร / พนักงาน

0.000*

X

ดานลักษณะทางกายภาพ

0.050*

X

ดานกระบวนการใหบริการ

0.004*

X

X

* มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ กษาวิ จัย ป จจั ยส วนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริก ารรานอาหารทะเล
กรณีศึกษา รานอาหารทะเลเจพรปก ษใต เขตหาดแมรําพึง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดนํา
แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
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1. ปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจ
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ดานเพศ อายุ การศึกษา รายได
เฉลี่ยบุคคลตอเดือน สถานภาพ อาชีพ ที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจใชบริการรานอาหารทะเลที่
ไมแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับอิทธิพลในการเลือกใชบริการ
ผลจากการศึ กษาวิจั ย พบว า ปจจัยสว นประสมทางการตลาด ดานผลิต ภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
กระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล ยกเวนดานราคาไมมี
อิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล มีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล
ยกเวนดานราคาไมมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา อาหารมีรสชาติอรอย อาหารทะเลมีความสด มี
การจัด วางอาหารและตกแตงที่สวยงาม ความหลากหลายของรายการอาหารทะเล มีคา Sig
(0.000*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหาร
ทะเล สอดคลองกับ สุชญา พิณทอง (2548) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานอาหารของผูบริ โภค ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม พบวา ผูบริโภคมี
ปจจัยการตัดสินใจมาก ดานผลิตภัณฑในดานรสชาติของอาหารเปนอันดับแรก
เมื่อพิจ ารณาถึ งป จ จัยด านช องทางการจัด จําหนาย พบวา มีปายบอกทางไปรานอาหาร
ชัดเจน สถานที่จอดรถเพียงพอและสะดวกสบาย ที่ตั้งของรานสามารถสังเกตไดงาย รานตั้งอยู
ในสภาพแวดลอมที่ดี มีคา Sig (0.000*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลใน
การเลือกใชบริการรานอาหารทะเล สอดคลองกับ สุชญา พิณทอง (2548) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของผูบริโภค ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบวา ผูบริโภคมีปจจัยการตัดสินใจมาก ดานสถานที่ ในดานที่ตั้ง อยูในบริเวณที่มี
สิ่งแวดลอมที่ดีสะดวกเปนอันดับแรก
เมื่ อพิ จ ารณาถึ ง ป จ จั ย ด านส ง เสริ มการตลาด พบว า มีก ารแนะนํา รายการอาหารจาก
พนักงาน มีบัตรสวนลดราคาอาหาร รานมีเว็บไซตเปนสื่อกลาง มีการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ
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มีคา Sig (0.002*) แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใชบริการ
รานอาหารทะเล สอดคลองกับนริศ บุญประสิทธิ์ (2549) ศึกษาการบริหารจัดการรานอาหารที่มี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการและความพึงพอใจของลูกคา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา
ผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจดานสงเสริมการตลาดจึงเขามาใชบริการ
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานบุคลากร/พนักงาน พบวา พนักงานมีการดูแลเอาใจใส พนักงาน
ใหการตอนรับและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี พนักงานแตงกายสะอาด มีบุคลิกที่ดี สุภาพ พนักงานที่
ใหบริการมี จํานวนเพียงพอ มี คา Sig (0.000*) แสดงวา ปจ จัยสวนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลในการเลือกใชบริการรานอาหารทะเล สอดคลองกับ นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551)
ไดศึกษาเรื่องปจ จัยสว นประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานอาหารญี่ปุนในศูนยการคาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญตอปจจัยยอย พนักงานใหบริการทานไดอยางถูกตองรวดเร็วเปนอันดับแรก
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ พบวา รานมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ภายในราน
กวางขวาง ไมอึดอัดสบาย รานมีบรรยากาศดีโปรงสบาย จัดสรรพื้นที่ในรานเปนสัดสวน มีคา
Sig (0.050*) แสดงวา ปจ จัยสวนประสมทางการตลาดไมมีอิทธิพลในการเลือกใชบริก าร
รานอาหารทะเล สอดคลองกับ นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยสวนผสม
การตลาดบริ ก ารที่ มีผลตอการตั ด สิน ใจเลือกใชบริก ารรานอาหารญี่ปุน ในศูน ยการคาของ
ผูบริ โภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูต อบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจ จัยยอย ดาน
ลัก ษณะทางกายภาพผูต อบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจ จัยยอยความสะอาดภายใน
รานอาหารเปนอันดับแรก
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา มีบริการรับจัดเลี้ยงทั้งในและนอก
สถานที่ มีบริการโทรสั่งจองอาหารลวงหนา ความรวดเร็วในการปรุงอาหาร ความถูกตองใน
การจัดเสิรฟรายการอาหารตามรายการที่สั่งไว มีคา Sig (0.004*) แสดงวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลในการเลือกใช บริ การรานอาหารทะเล สองคลองกั บ กรกนก เพชร
ตระกูล. (2549) ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอผูบริโภค ในการตัดสินใจเลือก
รานอาหารในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ
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ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในหัวขอ การจัดการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต เพื่อทราบการบริหาร
จัดการและกระบวนการใหบริการรานอาหารทะเล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ควรมีการศึกษาถึงองคประกอบ ในแนวทางการประเมิน ความพึงพอใจ การรับรู ทัศนคติ
ตอการใชบริการรานอาหารทะเลเจพรปกษใต
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การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการธุรกิจที่พัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
(Independent Sample Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก อําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุนอยกวา25 ป มีอาชีพ
เปนนักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา
ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญกับสภาพหองพักมากที่สุด ดานราคาใหความสําคัญกับการ
กําหนดราคาหองพักมากที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนายใหความสําคัญกับการสํารองหองพัก
ผานอินเตอรเน็ตมากที่สุด ดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับการจัดโปรโมชั่นมาก
ที่สุด ดานบุคคลากรใหความสําคัญกับการบริการที่เปนมิตรมากที่สุด ดานลักษณะทางกายภาพ
ใหความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุด ดานกระบวนการใหความสําคัญกับการ
แกไขปญหาเฉพาะหนามากที่สุด ปจจัยดานการตัดสินใจดานการรับรูความตองการให
ความสําคัญกับการเลือกใชบริการตามกลุมอางอิงมากที่สุด ดานการคนหาขอมูลขาวสารให
ความสําคัญกับขอมูลอินเตอรเน็ตมากที่สุด ดานการประเมินทางเลือกใหความสําคัญกับ
เปรียบเทียบอําเภออื่นอําเภอสวนผึ้งมีชื่อเสียงดานธุรกิจที่พกั มากที่สุด ดานการตัดสินใจให
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ความสําคัญกับการเลือกธุรกิจที่พกั เพราะมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ดานพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อใหความสําคัญกับหลังจากที่ไดมาพักแลวเกิดความประทับใจมากที่สุด
ผลทดสอบสมมติฐานที1่ เพศ อายุ มีผลดานการรับรูที่แตกตางกัน สวน อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมีผลดานการรับรูที่ไมแตกตางกัน เพศ อายุ อาชีพมีผลดานการรับรูขอมูลขาวสารที่ไม
แตกตางกัน รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลการรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน อายุ อาชีพมีผลดาน
การประเมินทางเลือกที่แตกตางกัน เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลดานการะประเมินทางเลือกที่
ไมแตกตางกัน เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน
อายุ อาชีพ มีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานที2่ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับดานการรับรูค วามตองการ ดานการคนหาขอมูล
ขาวสาร และดานการประเมินทางเลือกมากที่สุด ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับดานการ
ตัดสินใจและดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากที่สุด
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
จังหวัดราชบุรีเปนจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไป-กลับ หรือจะ
ทํ า การค า งคื น เพื่ อ พั ก ผ อ น ด ว ยระยะทางในการเดิ น ทางเพี ย ง 100 กิ โ ลเมตรจาก
กรุงเทพมหานคร ราชบุรีเปนจังหวัดที่มีชื่อเสียงในดานของโองมังกร แตนอกจากโองมังกรที่มี
ชื่อเสียงแลว จังหวัดราชบุรียังเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งวัดวาอารม
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงามสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยวคือ
อํา เภอสวนผึ้ ง ซึ่ ง เป น แหล ง ท อ งเที่ย วหลั ก ที่ นัก ท องเที่ ยวใหค วามสํ า คัญ สํ า หรั บ การไป
ทองเที่ยวเพื่อพักผอน
สวนผึ้ง ถือเปนอีกอําเภอหนึ่งที่เหมาะแกการทองเที่ยวและพักผอนสําหรับครอบครัว
หรือคูรัก ที่ตองการทองเที่ยวและพักผอนใกลกรุงเทพมหานคร สวนผึ้งยังมีสถานที่ทองเที่ยว ที่
นักทองเที่ยวใหความสนใจ ไดแก บานหอมเทียน อัลปากาฮิลล สวนผึ้ง ไรองุนปญญาสวรรค
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ตลาดน้ําสวนผึ้งเวเนโต กลวยไมออรคิด ธารน้ํารอนบอคลึง เขากระโจม น้ําตกเกาชั้น เปนตน
สวนผึ้งนอกจากจะมีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ปาไม น้ําตก ลําธาร ที่ขึ้นชื่อแลว
สวนผึ้งยังเปนสถานที่ที่เหมาะแกการพักผอนในดานของธุรกิจบริการดานที่พักที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่มีความหลากหลายของสไตลการตกแตงทั้งภายนอกและภายในของที่พัก นอกจาก
จะเปนแคธุรกิจดานที่พัก สวนผึ้งยังดึงจุดขายไมใชแคธุรกิจบริการดานที่พักเทานั้น แตยังมีการ
ขายธุร กิ จ บริ ก ารต างๆควบคู กั น ไปดว ย ไมว าจะเปน ธุร กิจ อาหารและเครื่องดื่ ม กิจ กรรม
นันทนาการตางๆ เปนตนและธุรกิจบริการดานที่พักที่อําเภอสวนผึ้งยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึง
ทําใหมีการมาใชบริการทางดานของธุรกิจที่พักเพิ่มมากขึ้น
จากคํากลาวของ นายสุรพล
แสวงศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี เปดเผยวา ททท. ไดพิจารณาคัดเลือกใหจังหวัดราชบุรี
เปน1ใน12เมืองต องหาม…พลาด เนื่องจากจังหวัด ราชบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพหลายดาน
ไมใชมีความเดนดานการทองเที่ยวเทานั้น แตยังถูกพิจารณาใหเปนเมืองเกษตรสีเขียว 1 ใน 6
จังหวัดของประเทศอีกดวย ราชบุรีเปนจังหวัดที่สามารถเที่ยวไดทั้งป ตั้งแตเดือนมกราคมไป
จนถึงเดือนธันวาคม เดือนมกราคม 2558 มีงาน เทศกาลกลวยไมชางกระที่อุทยานกลวยไมไทย
ที่อําเภอบางแพ , เดือนกุมภาพันธ 2558 เทศกาลตรุษจีนราชบุรีไชนาทาวน และ เดือนมีนาคม
2558 งานองุน หวานของดี ที่ อําเภอ ดําเนิ น สะดวก เป น ตน จึงทํ าให ร าชบุ รีเป น เมื องน า
ทองเที่ยวที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร จังหวัดราชบุรีจึงสามารถสรางรายไดเขาประเทศจากกลุม
นักทองเที่ยวที่ตองการพักผอนทั้งจากชาวไทยและชาวตางประเทศไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่ตองการพักผอนในวันหยุด หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ
อีกทั้ง ยังมีก ารสงเสริมตลาดการทองเที่ยวภาคกลาง ป 2558 เปาหมายรายไดจ ากการ
ทองเที่ ยวของประเทศไทย ที่ รัฐบาลกําหนดไว 2.2 ลานลานบาทในการวางแผนตลาดการ
ทองเที่ยวป2558 ไดแบงเปาหมายยอยออกเปน2สวนตลาดใหญๆ ดังนี้ คือ ตลาดตางประเทศ
กําหนดเปาหมายไวจํานวน 1.4 ลานลานบาท และตลาดภายในประเทศ กําหนดเปาหมายรายได
ไวจํานวน 0.8ลานลานบาท การทองเที่ยวแหงประทศไทย สํานักงานเพชรบุรี (รับผิดชอบพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี) รับเปาหมายจํานวนรายได 20,090 ลานบาท (ประมาณการจํานวน
นักทองเที่ยวไทย7.2ลานคนครั้งตอป)
ดังนั้น ผู ทําวิ จัยจึ งต องการ ศึ ก ษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัด สินใจเลือกใชบริก ารธุรกิจที่พัก
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อใหเปนประโยชนตอ
ธุรกิจบริ การดานที่ พัก และเป นการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวของ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีใหตรงตอความตองการของนักทองเที่ยว
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่
พัก อําเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สมมติฐานของงานวิจัย
1. ปจจั ยส ว นบุ คคลประกอบด วย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ที่ พั ก อํ า เภอสวนผึ้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี ข องนั ก ท อ งเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย 7’Ps มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธุรกิจที่พัก
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตดานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการธุรกิจที่พัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
1.ขอบเขตดานเนื้อหาดําเนินการศึกษาขอมูล ตัวแปรอิสระมี3กลุมยอยไดแก ปจจัยสวนบุคคล
ประกอบด ว ย เพศ อายุ อาชี พ รายได ต อเดือน และ ปจ จัยสว นประสมทางการตลาด7’Ps
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ธุรกิจที่พักอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ของนักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
2.ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดย
จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม
3.ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดําเนินการศึกษานักทองเที่ยวชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชเวลา3เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2558
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1.ทราบถึงปจจัยสวนบุคคล ที่มีความแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีที่แตกตางกันจึงทําใหผูประกอบการสามารถตอบสนองในดาน
การบริการธุรกิจที่พักไดตรงความตองการของนักทองเที่ยวแตละกลุม
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2. ทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบการที่จะนําขอมูล
ไปใชพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจที่พัก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

นิยามศัพท
1.ปจจัยสวนบุคคลหมายถึง ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ อาชีพ
รายไดตอเดือน
2.สว นประสมทางการตลาดหมายถึง หมายถึง กลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑดานรารา,ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด,ดานบุคคลากร
,ดานลักษณะทางกายภาพ,ดานกระบวนการ
3.การตัด สิน ใจ หมายถึง การรับรู ค วามตองการ การคน หาขอมูลขาวสาร การประเมิน ผล
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
4.นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางมาทองเที่ยว หรือมาใชบริการธุรกิจที่พักโดยใชเวลาในการ
ทองเที่ยวหรือมาใชบริการธุรกิจที่พักไมนอยกวา 24 ชั่วโมง
5. การทองเที่ยว หมายถึง การใชเวลากับครอบครัว เพื่อมาทําการพักผอนหยอนใจ ทําใหลด
ความเครียดและความเหนื่อยลาจากการทํางาน
6.แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน น้ําตก
ภูเขา ลําธาร เปนตน
7. แหลงทองเที่ยวประเภทน้ําตก หมายถึง แหลงทองเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ําไหล
มาจากภูเขาและไหลมาตามลําธาร เปนสถานที่พักผอนสําหรับครอบครัว
8.สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
9.สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน ปาไม สัตวปา อากาศ
ดิน น้ํา มนุษย
10. ธุรกิจบริการ หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบขึ้นเพื่อทําการบริการสําหรับลูกคา ทําใหลูกคาเกิด
ความสะดวกสบายเมื่อไดมาใชบริการ และธุรกิจ บริก ารยังตองสรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดการบอกตอและกลับมาใชบริการของเราอีกครั้ง
11. ธุรกิจที่พักแรมหรือธุรกิจโรงแรม หมายถึง ธุรกิจที่ประกอบขึ้นเพื่อใหลูกคาไดเขาพักเปน
เวลามากกวา24ชั่วโมง ลูกคาตองมาเพื่อทําการพักผอน เปนครั้งคราวเทานั้นไมใชเปนการอยู
แบบถาวร
12. ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง การประกอบกิจการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ใหกับนักทองเที่ยว
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13. กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดทําขึ้นเพื่อใหลูกคาไดทํากิจกรรมกับครอบครัว
เพื่อทําใหลูกคาไดรูสึกสนุกสนานและรูสึกผอนคลายกับครอบครัว
กรอบแนวความคิด

ปจจัยสวนบุคคล

การตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่

- เพศ

พัก

- อายุ
- อาชีพ
- รายได
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s
-

ดานผลิตภัณฑ

-

ดานราคา

-

ดานชองทางการจัดจําหนาย

-

ดานการสงเสริมการตลาด

-

ดานบุคคลากร

-

ดานลักษณะทางกายภาพ

-

ดานกระบวนการ

-

การรับรูความตองการ

-

การคนหาขอมูลขาวสาร

-

การประเมินผลทางเลือก

-

การตัดสินใจซื้อ

-

พฤติกรรมภายหลังการ
ซื้อ

การตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่
พัก
- การรับรูค วามตองการ
- การคนหาขอมูลขาวสาร
- การประเมินผลทางเลือก
- การตัดสินใจซื้อ
- พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สําหรับขั้นตอนในการทดสอบขอมูลเพื่อใชในการศึกษาไดกําหนดขั้นตอนไวดงั นี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาใหอาจารยที่ปรึกษา
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content validity) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง
2.ความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น มาทําการทดสอบเพื่อให
แนใจวาคําถามที่อยูในแบบสอบถามสามารถเขาใจไดงาย
3.ความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาและปรับปรุงแกไข
แลวไปทําการทดสอบ (Pre-Test) จํานวน 30 ชุด กับกลุมประชากรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง เพื่อตรวจสอบวาคําถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการ ตลอดจนมี
ความเหมาะสมหรื อไม มี ค วามยากงายเพียงใด จากนั้น จึงนํามาทดสอบความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถาม ด ว ยวิธีของ Cronbach’Alpha (ศิริชัย พงษวิชัย,2545,หน า127)โดยใชเกณฑ
ยอมรับที่มีคามากกวา 0.700
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ
(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาและมีแหลงขอมูลดังนี้
1. .แหล ง ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data)คื อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ผูอื่นไดเคยวิจัยมากอนแลว เอกสารตําราทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ
สถิติ ขอมูลตางๆที่เผยแพรทางเวบไซด
2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)คือเปนการรวบรวมขอมูล กระทําโดยผูวิจัยซึ่ง
ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่สมบูรณแลว ผูวิจยั นําแบบสอบถามทั้งหมด
มาดําเนินการ ดังนี้
1. การตรวจสอบข อ มู ล (Editing) ผู วิ จั ย ตรวจดู ค วามสมบู ร ณ ข องการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
2.นําแบบสอบถามที่ ถูก ตองและเรียบรอยแลวมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูลทาง
คอมพิวเตอร
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3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึก โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผล
ขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติเพื่อสังคมศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหเพื่อใชหาคาทางสถิติในการแสดงคาของขอมูล และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย เพื่อใชในการหาคําตอบในการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจยั ที่ตั้งไว โดยใช
สถิติในการทดสอบคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา T-Test คา ANOVA และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตารางที1่ ผลการวิเคราะหขอ มูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวน
บุคคล
เพศ หญิง
อายุ นอยกวา
25ป
อาชีพ
นักศึกษา
รายได ต่ํา
กวา 10,000
บาท

จํานวน

รอยละ

297
238

25.8
59.5

209

52.2

191

47.8

จากตารางที1่ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน297คน คิดเปนรอยละ 25.8 มี
อายุนอยกวา25ป จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 238 คน คิดเปนรอยละ 59.5 มีอาชีพนักศึกษา
จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.2 มีรายไดต่ํากวา 10,000บาท จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ
47.8
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ตารางที2่ ผลการวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกธุรกิจที่พัก
ดาน
ผลิตภัณฑ
สภาพ
หองพักมี
เอกลักษณ
โดดเดน
ดานราคา
กําหนดราคา
หองพักไว
อยางชัดเจน
ดานชองทาง
การจัด
จําหนาย
มีการบริการ
สํารอง
หองพักผาน
อินเตอรเน็ต
ดานการ
สงเสริม
การตลาด
มีการจัด
โปรโมชั่น
ตามเทศกาล
ดานบุคคล
บุคคลให
การบริการที่
เปนมิตร

คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ต่ําสุด
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.0
5.0
4.1750 0.72158

คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ต่ําสุด
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.0
5.0
4.1300 0.72416
คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ต่ําสุด
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.0
5.0
4.1000 0.77557

คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ต่ําสุด
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.0
5.0
4.0750 0.79116

คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ต่ําสุด
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.0
5.0
4.2575 0.75007
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ดานลักษณะ คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย
ทางกายภาพ ต่ําสุด
ระบบรักษา
ความ
2.0
5.0
4.2925
ปลอดภัยที่
ไดมาตรฐาน
คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย
ดาน
กระบวนการ ต่ําสุด
มีการแกไข
ปญหา
2.0
5.0
4.0675
เฉพาะหนา
ไดดี
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สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76381

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.71668

จากตารางที2่ พบวาดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสภาพหองพัก
มีเอกลักษณโดดเดนมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.1750 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.72158 ดานราคา
ใหความสําคัญกับการกําหนดราคาหองพักไวอยางชัดเจนมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.1300 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.72416 ด านช อ งทางการจั ด จํ า หนายใหค วามสํ าคัญ กั บมีก ารบริ ก ารสํ ารองหองพั ก ผา น
อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย4.1000 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77557 ดานการสงเสริมการตลาดให
ความสําคัญ กับมีการจัด โปรโมชั่น ตามเทศกาลมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.0750 คาสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79116 ด านบุ คคลให ค วามสําคัญ กับการบริก ารที่เปน มิต รมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
4.2575 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75007 ดานลักษณะทางกายภาพใหความสําคัญกับระบบ
รัก ษาความปลอดภั ยมากที่ สุด มี ค าเฉลี่ย 4.2925 คาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76381 ด าน
กระบวนการใหความสําคัญกับมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีคาเฉลี่ย 4.0675 คาสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71668
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ตารางที3่ ผลการวิเคราะหขอ มูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก
คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ดานการ
เบี่ยงเบน
รับรูความ ต่ําสุด
มาตรฐาน
ตองการ
มีความ
2.0
5.0 3.8750 0.76876
ตองการใช
บริการตาม
กลุมอางอิง
บอกตอ
คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ดานการ
เบี่ยงเบน
คนหา ต่ําสุด
มาตรฐาน
ขอมูล
ขาวสาร
2.0
5.0 4.1100 0.75785
ขอมูลใน
อินเตอรเน็ต
มีผลตอการ
ตัดสินใจ
เลือกที่พัก
คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวน
ดานการ
เบี่ยงเบน
ประเมินผล ต่ําสุด
มาตรฐาน
ทางเลือก
1.0
5.0 3.9425 0.77180
เมื่อ
เปรียบเทียบ
สถานที่พัก
อําเภออื่น
อําเภอสวน
ผึ้งมี
ชื่อเสียง
ดานที่พัก
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คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย
ดานการ
ตัดสินใจ ต่ําสุด
ซื้อ
ตัดสินใจ 2.0
5.0 4.0325
เลือกพัก
ธุรกิจที่พัก
เพราะมี
ราคา
เหมาะสม
กับคุณภาพ
คา คาสูงสุด คาเฉลี่ย
ดาน
พฤติกรรม ต่ําสุด
ภายหลัง
การซื้อ
2.0
5.0 4.0400
หลังจากที่
ไดมาพัก
แลวเกิด
ความ
ประทับใจ
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สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.77002

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76476

จากตารางที3่ พบวา ดานการรับรูความตองการใหความสําคัญกับ มีความตองการใชบริการตาม
กลุมอางอิงบอกตอมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.8750 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76876 ดานการคนหา
ขอมูลขาวสาร ขอมูลในอินเตอรเน็ตมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พักมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.1100
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75785 ดานการประเมินผลทางเลือกใหความสําคัญกับเมื่อ
เปรียบเทียบสถานที่พัก อําเภอสวนผึ้งมีชื่อเสียงดานที่พักมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.9425 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77180 ดานการตัดสินใจซื้อใหความสําคัญกับเลือกพักธุรกิจที่พกั เพราะมี
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.0325 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77002 ดานพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อใหความสําคัญกับหลังจากที่ไดมาพักแลวเกิดความประทับใจ มีคาเฉลี่ย 4.0400
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76476
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลทดสอบสมมติฐานที1่ เพศ อายุ มีผลดานการรับรูที่แตกตางกัน สวน อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมีผลดานการรับรูที่ไมแตกตางกัน เพศ อายุ อาชีพมีผลดานการรับรูขอมูลขาวสารที่ไม
แตกตางกันรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลการรับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน อายุ อาชีพมีผลดาน
การประเมินทางเลือกที่แตกตางกัน เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลดานการะประเมินทางเลือกที่
ไมแตกตางกัน เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่ไมแตกตางกัน
อายุ อาชีพ มีผลดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานที่2 ดาน
ชองทางการจัด จําหนาย มีความสัมพันธกับดานการรับรูความตองการ ดานการคนหาขอมูล
ขาวสาร และดานการประเมินทางเลือกมากที่สุด ดานกระบวนการมีความสัมพันธกับดานการ
ตัดสินใจและดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อมากที่สุด
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ผูประกอบการธุรกิจที่พักควรนํากลยุทธทางการตลาด เชน สวนประสมทางการตลาดมาเปน
ตัวชวยในการวางแผนสําหรับการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหตอบสนองไดตรงตอความ
ตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด
2. จากขอเสนอแนะของผูทําแบบสอบถามพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญกับดาน
ของบุคคล ตองการใหพนักงานใหการบริการอยางเทาเทียมกัน รวมถึงในดานของราคาอยากให
ธุรกิจที่พักปรับราคาใหถูกลงแตยังคงเนนการบริการที่มีคุณภาพ และควรเพิ่มชองทางในการ
เขาถึงใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาในการเลือกใชบริการธุรกิจที่พัก เพื่อให
ธุรกิจที่พักสามารถมีขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจที่พักใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคามากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาขอมูลของกลุมลูกคาจากทางตางจังหวัดเพิ่ม เพื่อที่จะทําใหงานวิจัยสมบูรณ
มากยิ่งขึ้นและสามารถทําใหธุรกิจที่พักใน อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูก คาไดอยางครอบคลุมทุก กลุมของลูก คา ไมวาจะเปน กลุมลูก คาจาก
กรุงเทพมหานคร หรือกลุมลูกคาจากตางจังหวัด เปนการขยายฐานขอมูลลูกคาเพิ่มมากขึ้น
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ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
ที่มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
FACTORS OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS (IMC)
AFFECTING THE TRUST OF THE CONSUMER
ARTIFICIAL TURF FOOTBALL FIELD IN BANGKOK
จีราวัฒน ศิริอมรเทพ1 ดร. ไกรชิต สุตะเมือง2
-----------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาวิจั ยเรื่อง ปจจัยดานการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการ (IMC) ที่ มีผลต อความ
ไววางใจของผู บริ โภคสนามฟุ ตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคของดังนี้
(1)เพื่อเปรียบเทียบความแตกต างของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนาม
ฟุตบอลหญ าเที ยมในกรุ งเทพมหานคร(2) เพื่อศึกษาป จจั ยด านการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการ
(IMC)ที่มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อ
ศึ ก ษาป จ จั ย อื่ น ๆ ที่ มี อิ ทธิ พลต อ ความไว ว างใจของผู บ ริ โ ภคสนามฟุ ต บอลหญ า เที ย ม
ในกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ มตั วอย างที่ ใช ทํ าการวิ จั ยนั้ นสุ มจากกลุ มตั วอย างประชากรใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 385 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยใชสถิติเชิงพรรณนาอธิบายความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนตราฐาน และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ เชิงอ างอิ ง โดยใช Analysis of Variance (ANOVA)
เพื่อหาคา t-Test, F-Test, คา Sig, และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาคา Sig, คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (R), คาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R2) และคาวัดการกระจายความคลาดเคลื่อน เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยปรากฏดังนี้
กลุมตัวอยางตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 16 - 25 ป และอายุระหวาง 26 - 35 ป
จํานวน มีอาชีพ นักเรียน / นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีสถนภาพโสด โดยมีความไววางใจในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ดาน
การโฆษณา กับ การโฆษณาของสนามฟุตบอลหญาเทียมทางสื่อออนไลน, ดานการประชาสัมพันธ กับ
การรวมสนับสนุน (Sponsor) ในการแขงขันฟุตบอลตาง ๆ, ดานการตลาดแบบปากตอปาก กับ การบอก
ตอจากผูใชสนามฟุตบอลหญาเทียม และปจจั ยอื่น ๆ ด านการรูจั กตราสินคา กั บ สนามฟุ ตบอลหญ า
เทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความสะดวกสบาย, ดานภาพลักษณตรา---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
2
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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สินคา กับ สนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความทันสมัย, ดานความภักดีในตรา
สินคา กับ ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานใชบริการเปนประจําทุกครั้ง สวน
ความไววางใจกับ ทานมีความไววางใจในความคงทนของสนามฟุตบอลหญาเทียม
คําสําคัญ : การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, 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 10,00120,000 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.
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บทนํา
สําหรับในประเทศไทยธุ รกจิการใหบริการสนามฟุตบอลหญาเทียมไดเริ่มมาตั้งแต ป พ.ศ.
2530 แตในชวงนั้นยังไมไดรับความนิยมตอมาบริษัทผูผลิตหญาเทียมไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ให
ใกลเคียงกับหญาธรรมชาติมากที่สุด และหญาเทียมเริ่มมีแนวโนมการใชงานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
สนามฟุตบอลหญาเทียมนั้นเสียคาบํารุงรักษาที่นอยกวา มีความคงทนตอสภาพอากาศ ความทนทานตอ
การใช งาน และความหลากหลายของตั วหญ าเที ยม ใบหญ าเที ยมผลิ ตขึ้ นมาจาก
พลาสติกโพลีเอทิลีน หรือ โพลีโพรไพลี น Polyethylene (PE) ซึ่ งมี ความปลอดภั ยสู ง ผสมสาร UV
Stabilizer ทนแสงแดด และการใชงานภายนอกไดดี โดยการนํามาทอยึดติดกับ แผนรอง (Backing) ซึ่งจะ
ทําใหหญาติดกับแผนรองอยางแนนสนิท และมีรูระบายน้ําอยูดานหลัง ถึงอยางไรก็ตามสนามฟุตบอล
หญาเทียมยังมีขอเสียคือ มีประจุไฟฟา ที่เสี่ยงตอการเกิดฟาผา ในสนามหญาเทียมที่โลงแจง โอกาสเกิด
ฟาผามากกวาสนามหญาธรรมชาติ เนื่องจากใตสนามหญาเทียมมีอุปกรณที่เปนสื่อไฟฟาไดอยางดี ใน
ประวัติศาสตรการแขงขันฟุตบอลนั้นมีอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่สาหัสของนักกีฬา เชน ฟาผา ลวนแลวมี
สาเหตุมาจากสนามฟุตบอลที่ใชหญาเทียมทั้งนั้น
ยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อปค.ศ. 2004 ในเอสลีกของสิงคโปร มีนักฟุตบอลเยาวชนของ
ทีมเซิ่ นเจิ้นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ ประเทศจีน ได เสี ยชีวิ ตจากการถูกฟาผ า ขณะทํ าการ
แขงขัน และลาสุดในปค.ศ. 2014 เกมระหวางประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียที่สนามจาลันเบซาร เกิด
สัญญาณเตือนประจุไฟฟาดังขึ้น เพราะ พื้นที่การแขงขันใชหญาเทียม ซึ่งกอใหเกิดประจุไฟฟา การ
แขงขันจึงถูกเลื่อนออกไปถึง 3 ครั้ง
เหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และ
ปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะ
ไดใช การสื่อสารไดถูกตอง ในการสรางความไว วางใจ ซึ่งเปนประโยชนตอผูที่สนใจจะทําสนาม
ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร และใชในการวางแผนกลยุทธตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความไววางใจของ
ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลตอความ
ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มอี ิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา
เทียมในกรุงเทพมหานคร
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สมมติฐานการวิจัย
1.ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ระดับการศึกษา และ
สถานภาพ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อความไว ว างใจของผู บริโ ภคสนามฟุต บอลหญาเทียมใน
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
2. ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแก การโฆษณา, การสงเสริม
การขาย, การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอความไววางใจของ
ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
3. ปจจัยอื่น ๆ ไดแก การรูจักตราสินคา, ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีในตรา
สินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรศาสตร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภค
สนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 385 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหาที่ทําการศึกษาแบงเปน 3 กลุมตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวน
บุคคล ที่ประกอบดวย เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ระดับการศึกษา และสถานภาพ
ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่ประกอบดวย การโฆษณา, การสงเสริม
การขาย, การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก และปจจัยอื่น ๆ ที่ประกอบดวย
การรูจักตราสินคา, ภาพลักษณตราสิน คา และความภักดีในตราสินคา ที่มีอิทธิพลตอความ
ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1) ประโยชนเชิงวิชาการ
1. สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยไปใชประโยชนในดานการสอน การบรรยาย การ
อบรมในเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่มีผลตอความไววางใจของผูบริโภค
สนามฟุตบอลหญาเทียมได
2. สามารถนําขอมูล และผลที่ไดจากการวิจัยไปใชเพื่อตอยอดงานวิจัยอื่น ๆ ตอไป
2) ประโยชนเชิงธุรกิจ
1. เพื่อทราบความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอสนามฟุตบอลหญาเทียม โดยมีรูปแบบ
มีขอมูลที่เปนระบบ และสามารถอางอิงไดตามหลักวิชาการ
2. สนามฟุตบอลหญาเทียมนําขอมูลไปใชปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอความไววางใจของ
ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมได
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กรอบแนวความคิด
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication : IMC)
- การโฆษณา (Advertising)

ความไววางใจของผูบริโภค
สนามฟุตบอลหญาเทียม

- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)

ในกรุงเทพมหานคร
(Trust)

- การประชาสัมพันธ (Public Relations)

ปจจัยอื่น ๆ
- การรูจ ักตราสินคา (Brand Awareness)
- ภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎี
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
Kotler and Keller (2006) ไดกลาวไววา ปจจัยสวนบุคคล คือ ลักษณะของแตละบุคคล
ซึ่งมีผลมาจากดานตาง ๆ ที่สามารถเปนเหตุ และผลของปรากฏการณทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคลตาง ๆ
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความไววางใจ (Trust)
Morgan and Hunt (1994: 23) ไดกลาวไววา ความไววางใจสําคัญอยางยิ่งในการ
กําหนดลักษณะความสัมพันธภาพระหวางองคกรธุรกิจการบริการกับลูกคา ความไววางใจ คือ
สภาพความเป นจริงเมื่อบุค คลจํานวนหนึ่งเกิดความเชื่อมั่น ในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ
(Reliability) และความซื่อสัตยจริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธใกลชิด
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูตราสินคา (Brand Awareness)
ศรีกัญญา มงคลศิริ (2547: 147) ไดกลาวไววา การสรางการรับรูตราสินคา (Brand
Awareness) คือ การทําใหตราสินคาที่ไมเคยมีผูบริโภครูจัก ใหผูบริโภครับรูถึงตราสินคา โดย
การใชเครื่องมือตาง ๆ ในการวางแผนสรางการรับรูตราสินคา
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)
Jefkins (1993: 21-22) ไดกลาวไววา ภาพลักษณ คือ ภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่รวมทุก
สิ่งอยาง ขององคกรที่ประชาชนรุจักเขาใจ โดยอาศัยสิ่งที่เปนอัตลักษณขององคกร (Corporate
Identity) ปรากฎใหคนทั่วไปเห็น และสัมผัสไดงาย
5. ทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
Schiffman; & Kanuk (1994: 658) ไดก ลาวไววา ความภัก ดีตอตราสิน คา (Brand
Loyalty) คือ ความพึงพอใจที่สม่ําเสมอ สิ่งที่สาคัญของความภักดีตอตราสินคา คือ เมื่อลูกคามี
ความภักดีตอตราสินคาแลวจะเกิดสวนครองตลาดที่คงที่ และเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเปนสิ่งที่แสดงถึง
ความยึดมั่นที่ผูบริโภคมีตอตราสินคา
แนวความคิด
1. แนวความคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication : IMC)
Don E. Schultz (1995: 17-18) ไดใหความหมายไววา การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ คือ กลยุทธที่รวมเอารูปแบบการสื่อสารทุกประเภทมาบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ของการสื่อสาร เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การตลาดแบบปาก
ตอปาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คณิต กิตติภัทรพล (2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง การตัดสิน ใจเลือกใชบริการสนามฟุต
ซอลหญาเทียมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวน
บุค คล ด านระดั บ การศึ ก ษา ที่ แตกต างกัน มีผ ลต อการตัด สิ น ใจเลือ กใชบ ริก ารสนามฟุ ต
ซอลหญ า เที ยม ส ว นป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ดา นผลิ ต ภั ณ ฑ ด านบุค ลากร ด า น
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สนามฟุตซอลหญาเทียม สวนป จจัยแวดลอมอื่น ๆ ดานภาพลักษณ ดานความไววางใจ และ
ดาน อิทธิพลบุคคล มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสนามฟุตซอลหญาเทียม
นบบงกช นฤชาญภัทรัฐ (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสนามฟุต บอลใหเชาของ ผูใช บริการในกรุงเทพมหานคร ผลทดสอบสมมติ ฐานดว ย
วิธีการทางสถิติ พบวา (1) ลัก ษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน สถานภาพสมรสของผูใชบริการ มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุตบอลใหเชา
ของผูใชบริการในเกือบทุกพฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (2) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิ ต ภัณ ฑ และบริก ารดานสถานที่ และชองทางการจัด จําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสนามฟุต บอลใหเชาของ ผูใ ชบริการใน
เกือบทุกพฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สุภศักดิ์ ปานทับ (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยในการกําหนดการตัดสินใจเลือกการ
สงเสริมการขาย ทางดานราคาในรูปแบบตาง ๆ ของผูใชบริการธุรกิจ สนามฟุตบอลใหเชา ใน
พื้นที่ฝงธนบุรี ผลการศึกษา พบวา การสงเสริมการขายทางดานราคาในรูปแบบเลนครบ 10
ครั้งฟรี 1 ครั้งเหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลใหเชา ที่มีทําเลที่ตั้งบริเวณใกล
มหาวิทยาลัย หรือ มีผูใชบริการกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา การสงเสริมการขายทางดานราคา
ใน รูปแบบราคาสวนลดสําหรับสมาชิก เหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลใหเชา
ที่มีผูใชบริการกลุมเปาหมายที่มีอายุมาก มีระดับรายไดที่สูง รวมถึงผูใชบริการที่มีทีมฟุตบอล
เลน เปน ประจํ าการส งเสริ ม การขายทางดานราคาในรูปแบบราคาบุ ฟเฟต เหมาะสําหรั บ
ผูประกอบการ ธุ รกิ จ สนามฟุ ตบอลใหเชาที่มีผูใชบริก ารกลุมเปาหมาย เปน นัก เรียน หรือ
ผูใชบริการที่เขามาใชบริการเพียงลําพัง โดยไมมีทีมฟุตบอลเปนของตนเอง การสงเสริมการ
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ขายทางดานราคา ในรู ปแบบราคาสวนลดตามชวงเวลา เหมาะสําหรับผูประกอบการธุรกิจ
สนามฟุตบอลใหเชาที่มีผูใชบริการกลุมเปาหมาย ที่มีอายุนอย รายไดต่ํา รวมถึงผูใชบริการที่
นิยมใชบริการในชว งเวลา กอน 18.00 น. หรือ หลัง 24.00 น. สวนผลการศึกษาในสวนของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการได
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม
ในกรุงเทพมหานคร ไดทําการสุมตัวอยางประชากรจากผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมใน
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และคํานวณจากสูตรหา
ขนาดของกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรของ Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โดยมีคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05 ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ 384.16 ตัวอยาง
ผูวิจัยจึงเก็บทั้งหมด 385 ชุด
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามใน
แบบสอบถามจะประกอบดวยคําถามปดแบบมีตัวเลือก ซึ่งแบงเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอ
เดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ จํานวน 6 ขอ (Norminal Scale) (Ordinal Scale)
สวนที่ 2 ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแก การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอความไววางใจ
ของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 ขอ (10-Points Rating
Scale)
สวนที่ 3 ปจจัยอื่น ๆ ไดแก การรูจักตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีใน
ตราสิ น ค า มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความไว ว างใจของผู บ ริ โ ภคสนามฟุ ต บอลหญ า เที ย มใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 ขอ (10-Points Rating Scale)
ส ว นที่ 4 ศึ ก ษาความไว ว างใจของผู บ ริ โ ภคสนามฟุ ต บอลหญ า เที ย มใน
กรุงเทพมหานคร (Trust) จํานวน 5 ขอ (10-Points Rating Scale)
ซึ่งแบบสอบถามในสวนที่ 2, 3, 4 มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบงระดับความคิดเห็น
เปน 10 ระดับ ตั้งแต 0 - 10 โดยกําหนดการใหคะแนนความคิดเห็น ดังตอไปนี้
10
หมายถึง
เห็นดวยมากที่สุด
0
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวัด 2 แบบ คือ
1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) หลังจากออกแบบสอบถามเสร็จนําไปหาคา
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ดัชนีความสอดคลอง (Index of Objective Congruence : IOC ) โดยใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
ทั้งหมด 3 ทาน ซึ่งยอมรับตั้งแต 0.5 พบวา ทุกคําถามไดคา มากกวา 0.5
2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด
นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายโดยการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของครอน
บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยทุกปจจัยมีคามากกวา 0.70
การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหผลการศึกษาไดใชวิธีการคํานวณประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอม
พิวเตอรสําเร็จรูป และจัดทําตารางเพื่อเสนอ สรุปผลการวิจัย
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการวิเคราะหผลของขอมูล ดาน
ปจ จั ยส ว นบุ ค คล โดยการใชต ารางคาความถี่ (Frequency) แสดงเปน คารอยละ
(Percentage) และการวิเคราะหผลของขอมูล ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ (IMC) และป จ จัยอื่ น ๆ โดยการหาคาเฉลี่ ยย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum)
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical)
1. Analysis of Variance (ANOVA) ใชวิเคราะหผลของขอมูล ดานปจจัยสวนบุคคล
ซึ่งเปน
ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ กับความไววางใจของผูบริโภค เปนตัวแปรตามเชิงปริมาณ
- สถิติทดสอบแบบ t-Test โดยวิเคราะหในหัวขอกลุมผูบริโภคเพศชาย และ
เพศหญิง ใชสถิติทดสอบแบบ t-Test จะไดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา T-Test และค านัยสําคัญ Sig และคา Sig ตองนอยกวา 0.05 ถึงจะมี
นัยสําคัญ
- สถิติทดสอบแบบ F-Test โดยวิเคราะหในหัวขอในสวนของ อายุ อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพ จะไดคา F-Test และคา
นัยสําคัญ Sig และคา Sig ตองนอยกวา 0.05 ถึงจะมีนัยสําคัญ
2. Multiple Regression Analysis (MRA) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณใชวิเคราะห
ผลของขอมูล ดานปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอื่นๆ ซึ่งเปน
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 อาชี พขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จํานวน 46 คน คิด เปนรอยละ 11.9 และไมได
ทํางาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.1 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน
156 คน คิดเปนรอยละ 40.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปน
รอยละ 27.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา หรือ เทียบเทา 10,000 บาท จํานวน 65 คน คิดเปนรอย
ละ 16.9 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.3 รายได
เฉลี่ยตอเดือน 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.4 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ตั้งแต 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
221 คน คิด เปนรอยละ 57.4 ระดับการศึกษาปริญญาโท จํ านวน 54 คน คิ ดเปนรอยละ 14.0
ระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย กับ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
จํานวนอยางละ 52 คน คิดเปนอยางละรอยละ 13.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญา / ปวส. จํานวน
6 คน คิด เปน รอยละ 1.6 และระดับการศึกษาปริญญาเอก จํ านวน 0 คน คิด เปนรอยละ 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
เฉลี่ยตอเดือน 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
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
จากผลการวิจัยพบวา ดานการโฆษณา โดยใหระดับความสําคัญกับ การโฆษณาของ
สนามฟุตบอลหญาเทียมทางสื่อออนไลน สูงสุดที่คาเฉลี่ย 7.96 และการโฆษณาทางวิทยุ ต่ําสุด
ที่คาเฉลี่ย 5.96 ดานการสง เสริมการขาย โดยใหร ะดับความสําคัญกับ การมีร ะบบสมาชิก /
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สวนลดสําหรับสมาชิก สูงสุดที่คาเฉลี่ย 8.47 และการจั ดโปรโมชั่นรว มกับบั ตรเครดิตทาง
ธนาคาร ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 6.97 ดานการประชาสัมพันธ โดยใหระดับความสําคัญกับ การรวม
สนับสนุน (Sponsor) ในการแขงขันฟุตบอลตาง ๆ สูงสุดที่คาเฉลี่ย 7.83 และการใหสัมภาษณ
ของผูทําสนามฟุต บอลหญาเทียม / ผูใชสนามฟุตบอลหญาเทียม ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 7.31 ดาน
การตลาดแบบปากตอปาก โดยใหระดับความสําคัญกับ การบอกตอจากผูใชสนามฟุตบอลหญา
เทียม สูงสุดที่คาเฉลี่ย 8.72 และการบอกตอผานสื่อเกา (Traditional Media) เกี่ยวกับสนาม
ฟุตบอลหญาเทียม ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 7.33
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยอื่น ๆ
จากผลการวิจัยพบวา ดานการรูจักตราสินคา โดยใหระดับความสําคัญกับ สนามฟุตบอลหญา
เทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความสะดวกสบาย สูงสุดที่คาเฉลี่ย 8.56 และสนามฟุตบอลหญาเทียมที่
ทานเลือกใชบริการมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 7.96 ดานภาพลักษณตราสินคา โดยใหระดับ
ความสําคัญกับ สนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความทันสมัย สูงสุดที่คาเฉลี่ย 7.98
และสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความหรูหรา ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 7.12
ด านความภั กดี ในตราสิ นค า โดยให ระดั บความสํ าคั ญกั บ ท านยั งคงเลื อกใช สนามฟุ ตบอล
หญาเที ยมที่ ทานใช บริ การเป นประจํ าทุกครั้ง สูงสุดที่คาเฉลี่ย 8.55 และท านยั งคงเลื อกใช สนาม
ฟุตบอลหญาเทียมที่ทานใชบริการ แมจะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 7.35
สรุปผลการวิเคราะหความไววางใจของผูบ ริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
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
สนามฟุ ตบอลหญ าเที ยม สู งสุ ดที่ คาเฉลี่ย 8.34 และทานมีความไววางใจในหญาเที ยมว ามี ความรูสึก
เหมือนหญาธรรมชาติ ต่ําสุดที่คาเฉลี่ย 7.09
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ตารางที่ 1.1 แสดงผลวิเคราะห Multiple Regression Analysis (MRA) การถดถอยพหุคูณของ
ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอความ
ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients

Model

B
(คาคงที)่
1. ดานการโฆษณา
2. ดานการสงเสริมการขาย
3. ดานการประชาสัมพันธ
4. ดานการตลาดแบบปากตอปาก
5. ดานการรูจกั ตราสินคา
6. ดานภาพลักษณตราสินคา
7. ดานความภักดีในตราสินคา
R
0.720a

2.177
0.127
-0.117
0.024
-0.131
0.246
0.326
0.268

R Square
0.518

Std.
Beta
Error
0.411
0.035
0.197
0.040
-0.159
0.042
0.033
0.052
-0.123
0.072
0.204
0.036
0.416
0.049
0.252
Model Summary

Adjusted R Square
0.509

t
5.298
3.649
-2.896
0.563
-2.513
3.420
9.014
5.492

Collinearity
Statistics

Sig.

Tolerance

VIF

0.440
0.422
0.371
0.534
0.358
0.601
0.609

2.275
2.370
2.695
1.873
2.794
1.664
1.641

0.000*
0.000*
0.004*
0.574
0.012*
0.001*
0.000*
0.000*

Std. Error of the Estimate
0.87685

ANOVA
F
57.828

Sig
0.000b

จากตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)
และป จ จั ย อื่ น ๆ มี ผ ลต อ ความไว ว างใจของผู บ ริ โ ภคสนามฟุ ต บอลหญ า เที ย มใน
กรุงเทพมหานครพบวา
621

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

คาสัมประสิทธิ์ (R) = 0.720a หมายความวา ความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอล
หญาเทียมมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัย
อื่น ๆ ในระดับสูง (เนื่องจากคา R มีคามาก)
คาสัมประสิทธิ์การกําหนด (R2) = 0.518 หมายความวา ปจจัยดานการสื่อสารการตลาด
เชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอื่น มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ เทากับ 0.87685 หมายความวา การ
ประมาณคาของ ความไวว างใจของผูบริโ ภคสนามฟุตบอลหญาเทียม มีความคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้นเทากับ 0.87685
จากผลการวิเคราะห ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปจจัยอื่น
ๆ ที่มีอิทธิผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* มีตัวแปรอิสระของปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา
การ (IMC) และปจจัอื่น ๆ ที่มีค วามสัมพันธตอตัวแปรตามของความไววางใจของผูบริโภค
สนามฟุ ต บอลหญ า เที ย มในกรุ ง เทพมหานคร มี ตั ว แปรอิ ส ระทั้ ง หมด 6 ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพัน ธตอตัว แปรตาม ที่มีคา Sig นอยกวา 0.05* ซึ่งไดแก ดานการโฆษณา ดานการ
สงเสริมการขาย ดานการตลาดแบบปากตอปาก ดานการรูจักตราสินคา ดานภาพลักษณตรา
สินคา และดานความภักดีในตราสินคา
อภิปรายผลตามสมมติฐาน
ตารางที่ 1.2 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัยดานปจจัยสวนบุคคล
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช
Sig
ผลทดสอบ
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพ

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

0.055
0.000*
0.000*
0.177
0.024*
0.567

ไมยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ไมยอมรับ
ยอมรับ
ไมยอมรับ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา
เทียมในกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
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จากตารางที่ 1.2 พบวา ดานเพศ มีคา Sig เทากับ 0.055 ดานอายุ มีคา Sig เทากับ
0.000* ดานอาชีพ มีคา Sig เทากับ 0.000* ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Sig เทากับ 0.177 ดาน
ระดับการศึกษา มีคา Sig เทากับ 0.024* ดานสถานภาพ มีคา Sig เทากับ 0.567 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05*
สรุปไดวามีปจจัยสวนบุคคลที่ผานสมมติฐาน คือ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่
แตกตางมีผลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 1.3 แสดงผลารทดสอบสมติฐานจากการวิจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
(IMC) และปจจัยอืน่ ๆ ที่มอี ิทธิพตอความไววางใจของผูบ ริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม
ในกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ
ดานการโฆษณา
ดานการสงเสริมการขาย
ดานการประชาสัมพันธ
ดานการตลาดแบบปากตอปาก
ดานการรูจกั ตราสินคา
ดานภาพลักษณตราสินคา
ดานความภักดีในตราสินคา

สถิติที่ใช
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA
MRA

Sig
0.000*
0.004*
0.574
0.012*
0.001*
0.000*
0.000*

ผลทดสอบ
ยอมรับ
ยอมรับ
ไมยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจั ยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไดแก การ
โฆษณา การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอ
ความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยอื่น ๆ ไดแก การรูจักตราสิน คา ภาพลักษณตราสิ นคา และ
ความภัก ดี ใ นตราสิ นค า มี อิทธิ พลตอความไวว างใจของผูบริโ ภคสนามฟุตบอลหญาเทียม
ในกรุงเทพมหานคร
จากตารางที่ 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
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ภาพลักษณตราสินคา มีคา Sig เทากับ 0.000* ดานความภักดีในตราสินคา มีคา Sig เทากับ
0.000* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*
สรุปไดวามีปจจัยดานการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ที่ผานสมมติฐาน
คือ การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการตลาดแบบปากตอปาก สวนปจจัยอื่น ๆ ที่ผาน
สมมติฐาน คือ การรูจักตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา และความภักดีในตราสินคา มีอิทธิพล
ตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผล
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก คือ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ที่แตกตางมีผลตอความ
ไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคลองกับแนวคิ ด
และทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 124) ที่ไดกลาววา ลักษณะของผูซื้อไดรับ
อิทธิ พลจากปจจัย ตาง ๆ เชน ปจ จัย ดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของใน
ชีวิต ประจํ าวั น และมี อิทธิ พลต อพฤติก รรมการซื้อ ความไวว างใจ โดย ลัก ษณะทางสังคม
ประกอบด ว ยกลุ มอ า งอิ ง ครอบครั ว บทบาท และสถานะของผูซื้ อ โดยเฉพาะ ครอบครั ว
(Family) บุคคลในครอบครัวถือวา มีอิทธิพลมากที่สุดตอ ทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยม
ของบุคคลนั้น ๆ สวน Anderson and Weitz (1989) ไดกลาวไววา ความไววางใจ เปนความเชื่อ
ของอีกฝายหนึ่งที่วา ความตองการของตนจะบรรลุผลในอนาคต โดยการกระทําของอีกฝาย
หนึ่ง ซึ่งอาจตีความไดวา ในการเกิดความไววางใจนั้น ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไมมี
อิทธิพลตอความไววางใจ แตความไววางใจจะเกิดขึ้นจากการกระทําของอีกฝายหนึ่ง
ปจจัยดานการโฆษณา มีอิทธิพตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญาเทียม
ในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ การโฆษณาทางสื่อออนไลน, การโฆษณาตามปายนอกสถานที่,
การโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ, การโฆษณาทางโทรทัศน และการโฆษณาทางวิทยุ ซึ่งสอดคลอง
กับ แนวความคิดการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ เสรี วงษมณฑา (2540) ที่ไดกลาววา
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การสื่อสารขอมูลโดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูบริโภครับรู
ขอมูลขาวสาร โดยเจาของ หรือ ผูอุปถัมภ เปดเผยตนเองมีการจายเงินเพื่อการใชสื่อ และเปน
การเสนอขอมูลที่มิใชเปนการสงบุคคลเขาไปติดตอ โดยตรงสื่อที่ใชในการโฆษณา ไดแก สื่อ
สิงพิมพ เชน หนังสือพิมพโบชัวรนิตยสารโปสเตอร
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนามฟุตบอล
หญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ การมีระบบสมาชิก / สวนลดสําหรับสมาชิก การ
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มอบสวนลดเนื่องในเทศกาลตาง ๆ , การแถมชั่วโมงการเลน หรือ เครื่องดื่ม, การจัดโปรโมชั่น
รวมกับผลิตภัณฑกีฬามอบสวนลด และการจัดโปรโมชั่นรวมกับบัตรเครดิตทางธนาคาร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ที่ไดกลาวไววา การสงเสริม
การขาย เปนเครื่องมือที่สรางประโยชน 3 ประการ คือ 1) การสื่อสาร (Communication) โดยทํา
ใหเกิดความสนใจ และนําไปสูการชักจูงใหผูบริโภคเกิดการซื้อผลิตภัณฑ ชักจูงใหผูบริโภค
รูจัก ผลิตภัณ ฑ 2) การจูงใจ (Incentive) สิ่งจูงใจในที่นี้ คือ บริษัท จะจูงใจใหผูบริโ ภคเห็น
ประโยชน และคุ ณ ค าของผลติ ภั ณ ฑ 3) การเชิญ ชวน (Invitation) เปน การเชิญ ชวนที่มีเอ
กลกัษณทําใหเกิดการซื้อขายทันทีทันใด
ปจจัยดานการตลาดแบบปากตอปาก มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนาม
ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ การบอกตอจากผูใชสนามฟุตบอลหญาเทียม,
การบอกตอจากญาติพี่นอง หรือ คนรูจัก เกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญาเทียม, การบอกตอผาน
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญาเทียม, การบอกตอจากบุคคล
อื่นที่เกี่ยวของกับสนามฟุต บอลหญาเทียม และการบอกตอผานสื่อเกา (Traditional Media)
เกี่ยวกั บสนามฟุตบอลหญาเทียม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นิเวศน ธรรมะ และคณะ
(2552) ที่ไดกลาววา การสรางอิทธิพลการตลาดแบบปากตอปาก เปนการที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพล
ตออีกบุคคลหนึ่งในระหวางการสนทนา ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับผูบริโภค โดยจาก
เพื่อน จากญาติ ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ จากผลการสํารวจพบวา ยอดขายของผลิตภัณฑ
สวนใหญเปนผลมาจากอิทธิพลของการตลาดแบบปากตอปาก ระหวางเพื่อน ครอบครัว และ
เพื่อนรวมงาน สวนแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ไดกลาวไววา การบอกตอ
อาจเกิดขึ้น ไดหลากหลายรูปแบบทั้งการบอกตอผานระบบอินเทอรเน็ตออนไลน หรือ ไมใช
ออนไลนก็ได
ปจจัยด านการรู จักตราสิ นค า มี อิทธิ พลต อความไว วางใจของผู บริ โภคสนามฟุ ตบอล
หญ าเที ยมในกรุ งเทพมหานคร ผลวิ จั ยคื อ สนามฟุ ตบอลหญ าเที ยมที่ ท านเลื อกใช บริ การ
มีความสะดวกสบาย, สนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความคุมคากับราคาที่ตองจาย,
สนามฟุ ตบอลหญ าเที ยมที่ ท านเลื อกใช บริ การมี ความน าเชื่ อถื อ, สนามฟุ ตบอลหญ าเที ยม
ที่ ท านเลื อกใช บริ การมี การบริ การที่ ทํ าให ประทั บใจ และสนามฟุ ตบอลหญ าเที ยมที่ ท าน
เลือกใชบริการมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีของ Kotler and Keller (2006) ได
กลาวไววา การรูจักตราสินคา เปนความสามารถของลูกคาที่จะระบุวาตรามีความ แตกตาง ซึ่งเกิดจาก
การจดจํา และระลึกไดในการทํางานของตราสินคา
625

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ปจจัยดานภาพลักษณตราสินคา มีอิทธิพลตอความไววางใจของผูบริโภคสนาม
ฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ สนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใช
บริการมีความทันสมัย,สนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีดีไซน (Design) ที่
สวยงาม,สนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความแตกตาง,สนามฟุตบอลหญาเทียม
ที่ทานเลือกใชบริการมีความโดดเดน และสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานเลือกใชบริการมีความ
หรูหรา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎีของ Daniel J. Boorstin (อางอิง จากสุนิสา ประวิชัย
2545: 103) ไดกลาวไววา ความหมายของภาพลักษณ เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา โดยมีการวางแผน
เพื่อสรางสรรคใหบรรลุวัตถุประสงค และทําใหรูสึกประทับใจในภาพลักษณ กลาวคือ ความ
นาเชื่อถือ ภาพลักษณเปนการสรางภาพในใจของคนเรา ภาพลักษณเปนสิ่งที่คงอยู และถูก
สมมติขึ้นมาใหมคี วามเหมาะสมกับสภาพเหตุผล ในความเปนจริงผูที่สรางภาพลักษณถกู
คาดหวังวา และผูรับก็คาดหวังวาภาพลักษณนั้น จะเปนไปตามที่ไดรับจริง ภาพลักษณเปนสิ่งที่
เขาใจไดงาย แตมีความคลุมเครือระหวางจินตนาการกับความรูสึก และอยูระหวางความ
คาดหวัง เชน เมื่อผลิตภัณฑมีภาพลักษณทดี่ ี ชวยใหผูบริโภคตองการซื้อสงผลใหยอดจําหนาย
เพิ่มขึ้น และหากภาพลักษณของตัวองคการดีดว ย ยอมกอใหเกิดความเชื่อถือไววางใจ
ปจจัยดานความภั กดี ในตราสินคา มี อิทธิพลตอความไว วางใจของผู บริ โภคสนามฟุ ตบอล
หญาเทียมในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยคือ ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานใชบริการ
เปนประจําทุกครั้ง, ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานใชบริการในครั้งตอไป, ทานยินดี
ที่จะแนะนําสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานใชบริการใหกับบุคคลอื่น,ทานยังคงเลือกใชสนามฟุตบอล
หญาเทียมที่ทานใชบริการ แมวาจะมีบุคคลอื่นแนะนําสนามฟุตบอลหญาเทียมที่อื่นให และทานยังคง
เลือกใชสนามฟุตบอลหญาเทียมที่ทานใชบริการ แมจะปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎีของ Geok Theng Lau (1999) ที่ไดกลาวไววา นักการตลาดใหความสนใจใน ดานความภักดี
ในตราสินคา เนื่องจาก ความความภักดีในตราสินคา เปนตัววัด การดึงดูดลูกคามาใชบริการ และตรา
สินคาเปนสิ่งที่สรางประโยชนใหบริษัท การซื้อซ้ํา และบอกตอไปยังบุคคลอื่น การบริหารตราสินคา
เปนสิ่งสําคัญตอ ความภักดีในตราสินคา
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูว ิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1) ขอเสนอแนะเพื่อที่การปฏิบัติการจริง
1. สําหรับการหากลุมเปาหมายในการใชการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) นั้น
ควรเนนที่ ชวงอายุ อาชีพการทํางาน และระดับการศึกษา เนื่องจากเปนปจจัยสวนบุคคลที่มี
ความไววางใจตางกัน
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2. สําหรับผูประกอบการสนามฟุตบอลหญาเทียม หรือ หญาเทียมนั้น ถาตองการให
สนามหรือ หญาเทียม ของตนเองนั้น ขายดี ควรที่จ ะมีการเนน หนักในเรื่องของการสื่อสาร
การตลาดเชิงบูรณาการ (IMC ) ดานการตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth Marketing or
Viral Marketing) เนื่องจากเปนปจจัยดานการตลาดแบบปากตอผูบริโภคจะคํานึงถึงมากที่สุด
3. สําหรับการสรางความไววางใจในตัวสินคานั้น ควรจะเนนหนักในเรื่องของการรูจัก
ตราสินคา เนื่องจาก เปนจุดเริ่มตนของความไววางใจการทําใหตราสินคาของตนเองเปนที่รูจัก
ในวงกวาง ในดานตาง ๆ จะทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจตอสินคาตามมา
2) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาดานความไววางใจ ดังนั้นผูที่จะศึกษาครั้ง
ตอไป
ควรจะศึกษาในสวนอื่น ๆ เชน การตัดสินใจ ความพึงพอใจ เปนตน
2. ควรมีการศึก ษาในสวนของตน ทุน ในการทํ าการสื่ อสารการตลาดเชิงบู รณาการ
(IMC )สนามฟุตบอลหญาเทียมในกรุงเทพมหานครเพื่อจะนํามาเปนสว นสําคัญในการสราง
ความไววางใจการทําธุรกิจ
3. สําหรับผูที่จะศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาในสว นของผูบริโภคสนามฟุตบอลหญา
เทียมที่อยูตางจังหวัดเพื่อที่จะไดนํามาเปนสวนประกอบในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของ
ผูประกอบการในประเทศไทยได
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มผี ลตอความภักดีตอ
ตราสินคาเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
(MARKETING MIX AND BUYING BEHAVIOR INFLUENCING S&P BAKERY
BRAND LOYALTY IN MUANG DISTRICT OF SARABURI PROVINCE)
นางสาว อัมพิกา กอบกาญจน 20 ดร. ไกรชิต สุตะเมือง 21
19

20

---------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรและพฤติ ก รรมการซื้อผลิต ภัณ ฑเบเกอรี่ S&P ที่มีผลตอความภัก ดีตอตรา
สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และศึกษาความสัมพันธระหวาง
สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P และความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของ
ผูบริโ ภคในอํ าเภอเมื อง จั งหวั ด สระบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ ม
ผูบริโ ภคที่มีอายุ ตั้งแต 11 ป บริ บูรณขึ้น ไปและใชบริการรานเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี รวม 385 ตัวอยาง และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ MRA
ผลการศึกษา พบวา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบ
เกอรี่ S&P ดาน คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอ
รี่ S&P ที่ซื้อ และเหตุผลในการซื้อที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานชวงเวลาที่ซื้อที่แตกตางกันไมมีผลตอความภักดี
ตอตราสิ น ค าเบเกอรี่ S&P ของผูบริโ ภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ทั้ง 7
ดานมีความสัมพันธเชิงลบกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบ
20

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รังสิต
21
อาจารยที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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เกอรี่ S&P 6 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด
บุคลากร และกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แตสิ่งนําเสนอทางกายภาพไมมีความสัมพันธกับ
ความภั ก ดี ต อตราสิ น ค าเบเกอรี่ S&P ของผูบริโ ภคในอําเภอเมือง จั งหวัด สระบุรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ตราสินคาเบเกอรี่ S&P, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการซื้อ, 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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ธุรกิจเบเกอรี่และขนมอบถือวามีศักยภาพสูง ซึ่งในป 2557 ตลาดเบเกอรี่มีมูลคาสูงถึง

10,000 ลานบาท และยังเติบโตตอเนื่องประมาณรอยละ 10-15 (สถาบันอาหาร, 2558) จาก
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (อางถึงในพงศกร ชุมสาย ณ อยุธยา, 2553: 1) ที่ประมาณการมูลคาทางการ
ตลาดเบเกอรี่ในป 2551 ไวที่ 7,100 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5 จากในป 2550
โดยประมาณการมูลคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดบนในป 2551 เทากับ 3,000 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 57.7 ของตลาดทั้งหมดและประมาณการมูลคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ตลาดกลางและ
ลางในป 2551 เทากับ 4,100 ลานบาท คิดเปนรอยละ 42.2 ของตลาดทั้งหมด
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกมุมโลกไวเขากันและ
นําเอาวัฒนาธรรมการรับประทานเบเกอรี่และขนมปงมาแพรหลายในประเทศไทยจนเปน ที่
นิยม อีกทั้งยังสงเสริมวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความหลากหลาย สด และหอม
อรอย ตลอดจนการเปดโอกาสใหเกิดคูแขงขัน รายใหมต ลอดเวลา โดยเฉพาะธุร กิจ เบเกอรี่
ตลาดกลางและล า งที่ ใ ช เงิ น ลงทุ น ไมสูงมาก รวมถึง คูแขงขัน ที่เปน นัก ลงทุน ชาวตางชาติ
อยางเชนชาวตะวันตกเขามาลงทุนประกอบธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศโดยตรงและการใหสิทธิ์ใช
ตราสินคาหรือแฟรนไชส และคูแขงขันรายเดิมและคูแขงขันรายใหมเนนขายผานออนไลนที่
ไมมีตนทุนหนารานเปนหลัก นํามาซึ่งสภาพการแขงขันที่รุนแรง ทําใหผูประกอบการจึงตอง
สรางความแตกตางเพื่อเพิ่มจุดขาย (ชนิกา ตั่งธนาพร, 2557)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (2557) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับรานอาหาร
และรานเบเกอรี่ภายใตตราสินคา “เอส แอนด พี” และสโลแกน “ชื่อนี้มีแตของอรอย” ที่สราง
รายไดหลัก ซึ่งกอตั้งขึ้นในป 2516 และเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเขาตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2532 และเมื่อสิ้นป 2557 บริษัทฯ สินทรัพยรวม 3,625.10
ลานบาท มีรายไดรวม 7,352.44 ลานบาท และมีผลกําไรสุทธิ รวม 497.74 ลานบาท คิดเปน
อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 8.82 ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ มีสาขามากมายทั้งในและตางประเทศ และ
ตั้งเปาหมายในป 2558 เปนยอดขาย เทากับ 6,000 ลานบาท
ตราสิ น ค าเป น การผสมผสานรวมกัน ของชื่อ สัญ ลัก ษณ หรือรูปแบบเพื่อแสดงถึง
ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงขันภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา โดยตรา
สินคาที่ดีตองไดรับการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคควบคูไปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งเปนความแตกตางที่มีเอกลักษณเฉพาะ และยากตอการลอกเลียนแบบ
632

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

จากคู แขงขัน โดยมีความจําเปนตองทําการสื่อสารกับผูบริโ ภคในรูปแบบที่เขาใจงายและ
สามารถเข าถึ งผู บริ โ ภคได อย างแท จ ริง จึงจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขั น ที่ยั่งยื น
เนื่องจากตราสินคาที่แข็งแกรงยังเปนสิ่งที่บงบอกถึงคุณภาพของสินคาหรือบริการ ทําใหผูที่ซื้อ
สิน ค านั้ น เป น ประจํ า มั่ น ใจได ว า จะไดรั บสิ น คา ที่มีรู ปลั ก ษณ ผลประโยชน และคุณ ภาพ
เหมือนเดิมทุกครั้ง ตราสินคาจึงกลายเปนพื้นฐานในการสรางเรื่องราวเกี่ยวกับคุณภาพพิเศษ
เฉพาะของสิ นคานั้น ซึ่งผลักดันใหเกิดความเขาใจในตัวสินคาและความรูสึกผูกพันกับตรา
สินคา จนกลายเปนความภักดีตอตราสินคาทีชวยสงเสริมความสําเร็จตอการดําเนินธุรกิจใน
ดานตางๆ ไดแก การเพิ่มผลกําไร การลดการสงเสริมการตลาดและทําใหคูแขงขันรายใหมเขา
ตลาดไดยาก การลดตนทุนการขาย การตลาด และตนทุนจายเพื่อหาลูกคาใหม การปองกันคู
แขงขัน การเพิ่มพลังในการเจรจาตอรองกับผูจัดจําหนายและรานคาปลีก การชวยทําใหออก
สินคาใหมไดงายขึ้น ลูกคาที่มีความพึงพอใจมักมีการอางอิงตอและสมัครใจที่จะจายเงินเพิ่มขึน้
เมื่อปรับราคาขึ้น และโอกาสที่จะเสนอขายสินคาในสายผลิตภัณฑอื่นไดสําเร็จ (สถาบันวิจัย
และพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2554; วรารัตน สันติวงษ ,
2549) ซึ่ง S&P ถือไดวาเปนตราสินคาหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมายาวนานและมีความเขมแข็งที่มี
กลุมลูกคาใหความภักดีอยูเปนจํานวนมาก
จังหวัดสระบุรีตั้งอยูภาคกลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดย
ตั้งอยูใกลกับกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ นดินหมายเลข 1 ตามถนนพหลโยธินดว ย
ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร ตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ
113 กิโลเมตร และตามแมน้ําเจาพระยาแยกเขาแมน้ําปาสักประมาณ 165 กิโลเมตร มีเนื้อที่
3,576,486 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,235,304 ไร คิดเปนรอยละ 0.70 ของพื้นที่ทังหมด
ของประเทศ มีอาณาเขตทิ ศเหนื อติด ตอกับจังหวัด ลพบุรี ทิศตะวัน ออกติด ตอกับจังหวัด
นครราชสี ม าและจั ง หวั ด นครนายก ทิ ศ ใต ติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี มี
ประวัติศาสตรเกาแก และมีความอุด มสมบูร ณของทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยว
มากมาย กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดสระบุรี (2558) จึงทําให
สระบุรีเปนจังหวัดที่มีประชาชนจํานวนมากเดินทางสัญจรไปแวะเวียนอยูเปนประจํา โดย ณ
วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จั งหวั ด สระบุรีมีประชากรรวม 621,658 คน (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2557) ดวยเหตุดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยเลือกศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ในอําเภอ
เมือง จังหวัด สระบุรี โดยเลือกทําการศึก ษาลัก ษณะประชากรศาสตรและพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่ถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคแตมีอิทธิพลตอความภักดีตอตรา
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สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่เปนปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ตองใชรวมกันในการสงมอบคุณคาผาน
ผลิตภัณฑและบริการ S&P ซึ่งมีค วามสัมพัน ธอยางใกลชิดกับความภักดีตอตราสินคา S&P
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีและเปนสิ่งกระตุนทําใหเกิดความตองการ การ
แสวงหาวิธีการตอบสนองความตองการ และการตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรมการซื้อ โดย
ผูวิจัยเชื่อมั่นวาผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของรานเบเกอรี่ S&P ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ และการตลาด รวมกับการสรางความแข็งแกรงของตราสินคาได
อยางยั่งยื น นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษายังจะเปน ประโยชนทางการศึก ษาและเชิงวิชาการใน
การศึกษาตอยอดในอนาคตอีกดวย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอความภักดีตอตรา
สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่มีผลตอ
ความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
และความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน
2. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณ ฑเบเกอรี่ S&P ที่แตกตางกันมีผลตอความภัก ดีตอตรา
สินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน
3. สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P มีความสัมพันธกับความภักดีตอ
ตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
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กรอบแนวความคิด
ลักษณะประชากรศาสตร
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
ชวงเวลาที่ซื้อ คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ
ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่ซื้อ เหตุผลในการซือ้

ความภักดีตอ
ตราสินคาเบเกอรี่
S&P ของ
ผูบริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัด
สระบุรี

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด บุคลากร สิ่งนําเสนอทางกายภาพ
กระบวนการใหบริการ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหไดผลการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความภักดีตอตรา
สิน คา เบเกอรี่ S&P ในอํ าเภอเมื อง จังหวั ด สระบุรี จําแนกตามลั ก ษณะประชากรศาสตร
พฤติกรรมผูบริโภค และสวนประสมทางการตลาด ซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษาตอยอดใน
อนาคตได
2. ทําใหไดฐานขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ซึ่งจะเปนประโยชน
ทางธุรกิจแกบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ในการพัฒ นาผลิตภัณฑ บริการ
และประสิทธิภาพทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการในตลาดไดอยางตอเนื่อง
3. ทําใหไดฐานขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและ
ความภักดีตอตราสินคา S&P ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูประกอบการในการประยุกตในกําหนด
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ ตลอดจนตราสินคาของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ใหมีความ
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แข็งแกรงเหนือคูแขงขันและสงเสริมความภักดีของลูกคาเพื่อความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ไดอยางยั่งยืน
แนวคิด

แนวคิดในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อที่มีผลตอ
ความภักดีต อตราสินค าเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีค รอบคลุมเนื้อหาสําคัญ
ตางๆ ดังนี้
Belch, George E. and Belch, Michael A. (2005 อางถึงในอัจฉรา นพวิญูวงศ, 2550);
ปรมะ สตะเวทิน (2526 อางถึงในวารุณี มหาชนก, 2546) ลักษณะประชากรศาสตรเปนตัวแปร
พื้นฐานที่นักการตลาดมักนํามาใชพิจารณาแบงสวนตลาด เนื่องจากทําใหสามารถสังเกตเห็น
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางไดอยางชัดเจน ซึ่งใชเชื่อมโยงกับความตองการ พฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภคทําใหสามารถเขาถึงและมีประสิทธิภาพตอ
การกําหนดตลาดเปาหมาย
ศิริ ว รรณ เสรี รัต น และคณะ (อางถึงในวิลาสินี สําเร็จ ประสงค, 2553) พฤติก รรม
ผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใช
สอยผลิ ต ภั ณ ฑ และการบริ ก าร ซึ่ งคาดวา จะสนองความตอ งการของเขา หรื อการศึก ษา
พฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา
Blackwell, Miniard and Engel (2006) แบบจําลองพฤติกรรมของผูบริโภคเปนการศึกษา
เหตุจูงใจผูบริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ โดยจะเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน ซึ่ง
ประกอบไปด ว ย สิ่ ง กระตุ น ภายนอก ได แ ก สิ่ง กระตุน ทางการตลาด สิ่ ง กระตุ น ด า น
สิ่งแวดลอม และสิ่งกระตุนภายใน ซึ่งไดแก สัญชาติญาณที่ติดตัวมาแตกําเนิด หรือมาจาก
การเรียนรู ซึ่งสิ่งกระตุนเหลานี้กอใหเกิดความตองการ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ
ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดเดาได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกของผูซื้อ ที่มีผลตอการตอบสนองหรือการ
ตัด สิน ใจของผูซื้อ การศึก ษาถึงลัก ษณะของผูซื้อมีประโยชนเขาใจถึงความตองการและ
ลักษณะของลูกคาและสามารถจัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อกระตุนและ
ตอบสนองความตองการของผูซื้อไดอยางถูกตอง
Kotler and Armstrong (1997); ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2548: 34-36) สวนประสม
ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมี 7 ดาน (7P’s) ตองใชประสานสอดคลองกันเปนอยางดีทํา
ใหมีประสิทธิผล
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วรารั ตน สั นติ วงษ (2549) ความจงรัก ภัก ดีข องลูก คาสามารถสรางความไดเปรียบ
ใหกับบริษัทไดจากการเพิ่มผลกําไร การลดการสงเสริมการตลาดและทําใหคูแขงขันเขาตลาด
ไดยาก การลดตนทุนการขาย การตลาด และตนทุนจายเพื่อหาลูกคาใหม การปองกันคูแขงขัน
หรือทําใหคูแขงขันออนแอ การเพิ่มพลังในการเจรจาตอรองกับผูจัดจําหนายและรานคาปลีก
การชวยทําใหออกสินคาใหมไดงายขึ้น ลูกคาที่มีความพึงพอใจมักมีการอางอิงตอ ลูกคาที่พึง
พอใจมี ค วามสมั ค รใจที่ จ ะจ ายเงิ น เพิ่มขึ้น และโอกาสที่บริษัทจะเสนอขายสิน คาในสาย
ผลิตภัณฑอื่นไดสําเร็จ ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธกับลูกคาและใกลชิดกับลูกคามากขึ้น ทําให
ลูกคามีความจงรักภักดีกับตราสินคาของบริษัทมากยิ่งขึ้น
ธีรพันธ โลหทองคํา (2547) ความภักดีตอตราสินคาของลูกคาเกิดขึ้นจากหลายปจจัย
รวมกัน ไดแก ความพึงพอใจ ความเชื่อถือและความไววางใจ ความเชื่อมโยงผูกพันกับอารมณ
การลดทางเลือกและนิสัย และประวัติของบริษัทผูผลิตสินคา
นิรินธน ลีลากุล (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอการใชบริการรานจําหนาย
กาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว า ลัก ษณะประชากรศาสตรด านเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึก ษา อาชีพ และรายไดไมมีผลตอพฤติก รรมและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคตอการใชบริการรานจําหนายกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
นวพงษ ไฝ แจ คํ า มู ล (2552) ได ศึก ษาพฤติ ก รรมผูบ ริ โ ภคและสว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดที่รานทรูคอฟฟในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศและอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ ปจจัย
สวนบุคคลดานอายุและระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ
และปจจัยสวนบุคคลดานรายไดมีและไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเทากัน
เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผูบริโภค
ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ป จจัยทางการตลาดด านผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุ ค ลากร กระบวนการใหบ ริก าร และลัก ษณะทางกายภาพมีค วามสัมพั น ธกั บ
พฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี
เกรียงศักดิ์ เอี่ยมพุทธรักษ (2553) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่ม
เพื่อสุข ภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร พบวา ลัก ษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดั บ
การศึก ษา อาชี พ ระดั บ รายได เ ฉลี่ ย ต อเดื อ น สถานภาพสมรส และจํา นวนสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ที่ แ ตกต างกั น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อเครื่ อ งดื่ มเพื่ อ สุ ข ภาพในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดานเหตุผล
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ในการซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑที่นิยมซื้อ ความถี่ในการซื้อ ปริมาณในการซื้อ ปริมาตรตอ
หนว ยที่ซื้อ ชวงเวลาที่ซื้อ จํานวนเงินที่ใชซื้อ บุคคลที่มีบทบาทในการตัดสิน ใจซื้อ แหลง
จําหน ายที่นิยมซื้อ และแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับสําหรับการตัด สิน ใจซื้อที่แตกตางกั น มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําดื่มเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน และ
สวนประสมทางการตลาดดานผลิต ภัณ ฑ ราคา ชองทางจัด จําหนาย และการสงเสริม
การตลาดที่แตกตางกันมีค วามสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
สุมนา จารุสถาพร (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาเบเกอรี่ กรณีศึกษา
รานกาโตว เฮาส พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อาชีพ และรายไดไมมีความสัมพันธ
กับรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของรานกาโตว เฮาส แตลักษณะ
ประชากรศาสตรอายุมีความสัมพันธกับรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบ
เกอรี่ของรานกาโตว เฮาส และลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ อายุ อาชีพ และรายไดไมมี
ความสัมพันธกับปจจัยการสื่อสารการตลาดดานการโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริม
การขาย และการใชพนักงานขาย
ฝนทอง ถิ่นพังงา (2555) ไดศึกษาแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอ
เมซอนในปมน้ํามันปตท. ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ
รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟดาน
เหตุผลหลักในการดื่มกาแฟ ความถี่ในการดื่มกาแฟ ราคาของกาแฟที่ดื่ม สถานที่ดื่มกาแฟ
จํานวนผูใชบริการในรานกาแฟ และเหตุผลหลักในการเปลี่ยนยี่หอกาแฟที่ดื่มที่แตกตางกันไม
มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตทในเขต.
กรุงเทพมหานครที่ แตกต างกั น และสว นประสมทางการตลาดดานราคา ดานสถานที่จั ด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และดานผลิต ภัณฑ ไมมีค วามสัมพันธกับแรงจูงใจของ
ผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร
อริสรา วิริยะวารี (2556) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช
บริการรานกาแฟสดในสถานีบริการนํ้ามัน กรณีศึกษากาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้า
มัน ปตท. จั งหวั ด สุ ร าษฎร ธานี พบวา ผูบ ริโ ภคที่มี ประชากรศาสตรด านเพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช
บริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี ผูบริโภคที่มี
พฤติก รรมการใช บริ ก ารด านความถี่ใ นการใชบริก ารและเหตุผลที่เลือกใชบริก าร ยกเวน
รูปแบบของกาแฟสด ประเภทของกาแฟสด รสชาติข องกาแฟสด และคาใชจายในการใช
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บริการที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนใน
สถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี และสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ
ชองทางการจัดจําหนาย สภาพแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ ยกเวน ดาน
ราคา การสงเสริมการตลาด และบุคลากร มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช
บริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี
กฤษฎา โสมนะพันธุ (2556) ไดศึกษาแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบาน
ของผูบริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว า ป จ จัย สว นบุค คลดานเพศ
สถานภาพ และรายไดตอเดือน รวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานดานจํานวนผู
รว มใช บริ ก ารที่ แตกต างกั น มี ผลต อแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานการสงเสริมทางการตลาด รวมถึงปจจัยดานความภักดีตอรานอาหารและความไววางใจมี
ความสั ม พั น ธ กั บแรงจู ง ใจในการรั บ ประทานอาหารไทยนอกบ านของผู บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล แตปจ จัยสว นบุค คลดานอายุ ระดับการศึก ษา และอาชี พ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานดานความถี่ในการใชบริการ คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง
วัน ที่ใ ช บริ ก าร ช ว งเวลาที่ ใ ช บ ริ ก าร และสถานที่ที่ ใ ชบริ ก าร และปจ จัย สว นประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร สภาพแวดลอมทางกายภาพ
และกระบวนการใหบริการไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอก
บานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อัญธิฌา ศิริเจริญ (2556) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอเคกภายใตตรา
สินคาของอเมริกา: กรณีศึกษา รานนิวยอรค ชีสเคกที่คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร พบวา ลักษณะ
สวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการ
บริโภคเคกของรานนิวยอรค ชีสเคกดานความถี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาหในการซื้อเคก จํานวนเงิน
โดยเฉลี่ยที่ใชซื้อเคกตอครั้ง ชวงเวลาที่นิยมรับประทานเคก สถานที่ที่นิยมใชรับประทานเคก
บุค คลที่ มีอิ ทธิ พลต อการตั ด สิ น ใจซื้อบริโ ภค /เคก และชอ งทางขอมู ลขาวสารที่รับทราบ
เกี่ยวกับเคกที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอเคกรานนิวยอรค ชีส
เคกแตกตางกัน แตลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพและพฤติกรรมการบริโภคเคกของราน
นิวยอรค ชีสเคกดานเหตุผลหลักในการเลือกซื้อเคกและประเภทของเคกที่ชื่นชอบที่แตกตาง
กันไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน โดย
ปจจัยภายนอกดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเทคโนโลยี มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคก
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ธนิต า เวสารั ชกิ ต ติ (2557) ไดศึก ษาสว นประสมทางการตลาดบริก ารที่มีผลต อ
แนวโน มพฤติ ก รรมการใช บริก ารรานกาแฟสด 24 ชั่ว โมงยี่หอหนึ่งของผูบริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการราน
กาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งดานการไดรับขาวสารการสงเสริมการขายและดานแนะนําบุคคล
อื่นใหมาใชบริการแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการ
รานกาแฟสด 24 ชั่ ว โมงยี่ หอหนึ่ งดานการแนะนําบุค คลอื่น ใหมาใชบริก ารแตกตางกัน
ผูบริโภคที่มีสถานภาพการสมรสและอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการราน
กาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งดานความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงานและดานแนะนํา
บุคคลอื่นใหมาใชบริการแตกตางกัน สําหรับผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายไดตอบุคคล
แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งในทุกดาน
แตกตางกัน สําหรับสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด
และลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมง
ยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานการไดรับขาวสารการสงเสริมการขาย สวนประสมทาง
การตลาดบริก ารดานผลิตภัณ ฑ ช องทางการจั ด จําหน าย และกระบวนการมีอิทธิพลตอ
แนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
ดานความพึงพอใจตอการใหบริการของพนักงาน และสวนประสมทางการตลาดบริการดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และบุคลากรมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใช
บริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานแนะนําบุคคลอื่นใหมาใช
บริการ
ศิรประภา ฐปนานนท (2557) ไดศึกษาการประเมินความสัมพันธระหวางการสราง
ประสบการณจากแบรนด บุคลิกภาพของแบรนด ความพึงพอใจ และความภักดีตอแบรนด:
กรณีศึกษา รานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสวนใหญ
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพ ยกเวน เพศ มีผลตอความ
พึ ง พอใจในบริ ก ารของร า นซน แอนด โซญ า บรู ว ร คาเฟ แตกต า งกั น และการสร า ง
ประสบการณจากแบรนดสวนใหญ ไดแก รูป สัมผัส และกลิ่น บุคลิกภาพของแบรนดสวน
นอย ไดแก บุคลิกภาพแบบจริงใจและแบบหาวหาญสามารถพยากรณความพึงพอใจในบริการ
ของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟได ในขณะที่ความพึงพอใจในบริการสวนใหญสามารถ
พยากรณความภักดีตอแบรนด “รานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ” ได
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้ เป น การวิ จั ยเชิงสํารวจและเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสัมพัน ธข อง
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ลัก ษณะประชากรศาสตร พฤติก รรมการซื้อผลิต ภัณ ฑเบเกอรี่ S&P และสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่มีตอความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ในอําเภอ
เมือง จังหวัดสระบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 11
ปบริบูร ณ ขึ้ น ไปและใช บริ ก ารร านเบเกอรี่ S&P ในอําเภอเมือ ง จังหวัด สระบุรี รวม 385
ตัวอยาง และและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาต่ําสุด คาสูงสุด
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ MRA ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 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 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,00120,000 บาท รอยละ 43.90
2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานชวงเวลา
ที่ซื้อเปนชวงบาย รอยละ 39.48 ดานคาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อระหวาง 101-200 บาท รอย
ละ 61.56 ดานความถี่ในการซื้อระหวาง 5-6 ครั้งตอสัปดาห รอยละ 44.68 ดานประเภทของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่ซื้อเปนพาย รอยละ 33.51 ดานเหตุผลในการซื้อเพราะชื่อเสียง 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
เหตุผลเพราะราคาที่สมเหตุสมผลและทําเลที่ตั้ง
3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
โดยรวมมีคาเฉลี่ย 8.26 โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.84 ตามมาดวย
การสงเสริ มการตลาด มีค าเฉลี่ย 8.40 บุ คลากร มีคาเฉลี่ย 8.33 ช องทางการจัดจํ าหนาย มี
คาเฉลี่ย 8.16 ราคา มีคาเฉลี่ย 8.08 สิ่งนําเสนอทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย8.04 และกระบวนการ
ให บ ริก าร มี ค า เฉลี่ ย 7.96 ตามลํ า ดับ และเมื่อ พิ จ ารณารายด า น พบว า กลุ ม ตัว อยา งให
ความสําคัญ ในสว นประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานผลิตภัณฑกับปจ จัย
รสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 9.17 ดานราคากับปจจัยราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพและปริมาณมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.74 ดานชองทางการจัดจําหนายกับปจจัยที่ตั้งอยู
ใกลที่พัก ที่ทํางาน และสถานศึกษามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.54 ดานการสงเสริมการตลาดกับ
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ปจจัยการจัดโปรแกรมสงเสริมการขายมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.81 ดานบุคลากรกับปจจัยพนักงาน
ทํางานประสานกันไดเปนอยางดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.72 ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพกับปจจัย
การสร างบรรยากาศที่ สะอาดและผอนคลายภายในรานมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.52 และด าน
กระบวนการใหบริการกับปจจัยการใหบริการที่รวดเร็วมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.46
4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P
พบวา กลุมตัวอยางมีความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P โดยรวมมีคาเฉลี่ย 8.46 ซึ่งมี
ความภั กดี ใ นด านการซื้อและบริโ ภคผลิต ภัณ ฑเบเกอรี่ S&P อยางตอเนื่องเปน ระยะเวลา
ยาวนานมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.75
5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
ดาน คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่
ซื้อ และเหตุ ผลในการซื้อที่ แตกต างกันมีผลตอความภัก ดีตอตราสิน คาเบเกอรี่ S&P ของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน แตเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ดานชวงเวลาที่ซื้อที่แตกตางกันไมมีผลตอความภักดี
ตอตราสิ น ค าเบเกอรี่ S&P ของผูบริโ ภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ทุก
ดานมีความสัมพันธเชิงลบกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบ
เกอรี่ S&P ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร
และกระบวนการให บริ ก ารมี ค วามสัมพัน ธกับความภัก ดีตอตราสิน คาเบเกอรี่ S&P ของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี แตสิ่งนําเสนอทางกายภาพไมมีความสัมพันธกับความ
ภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช
ลักษณะประชากรศาสตร
เพศ
t-test
อายุ
F-test
สถานภาพ
F-test
ระดับการศึกษา
F-test
อาชีพ
F-test
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-test
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
ชวงเวลาที่ซื้อ
F-test
คาใชจายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
F-test
ความถี่ในการซื้อ
F-test
ประเภทของผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ที่ซื้อ F-test
เหตุผลในการซื้อ

t-test

คานัย
0.655
0.000*
0.515
0.376
0.000*
0.000*
0.080
0.017*
0.005*
0.001*
ส ว น ใ ห ญ
มากกวา 0.05

21 พฤษภาคม 2558

ความแตกตาง ผลทดสอบ

2
5

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

1
2
1

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

4

ปฏิเสธ

สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ 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
สิ่งนําเสนอทางกายภาพ
MRA
0.317
ปฏิเสธ
กระบวนการใหบริการ
MRA
0.002*
ยอมรับ
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางสรุปไดวาตัวแปรอิสระดานลักษณะประชากรศาสตรมี 3 ตัวแปร ไดแก อายุ
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของ
ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีแตกตางกัน และดานพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่
S&Pและสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P สวนใหญมีผลตอ/มีความสัมพันธ
กับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองผลการศึกษาของภาณุพล เศรษฐพานิช (2552)
ที่พบวา ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีในดาน
ตางๆ และมีผลตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ในขณะที่ลักษณะประชากรศาสตร
ดานอาชี พ และรายได เ ฉลี่ ยต อเดื อ นมีผลตอสว นประสมทางการตลาดดานราคาและการ
สงเสริมการตลาด แตไมสอดคลองในสวนของลักษณะประชากรศาสตรดานเพศและระดับ
การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรีในดานตางๆ และมีผลตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ในขณะ
ที่ลักษณะประชากรศาสตรดานระดับการศึกษามีผลตอสว นประสมทางการตลาดดานราคา
สถานที่ และการสงเสริมการตลาด นิรินธน ลีลากุล (2552) ที่พบวาลักษณะประชากรศาสตร
ดานเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภค
ตอการใชบริการรานจําหนายกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองใน
สวนของลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดไมมีผลตอพฤติกรรมและความพึง
พอใจของผูบริโภคตอการใชบริการรานจําหนายกาแฟระดับพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
นวพงษ ไฝแจคํามูล (2552) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟสดที่รานทรูคอฟฟในเขตกรุงเทพมหานครของผูบริโภคสวนใหญ ปจจัยสวน
บุคคลดานระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ และปจจัย
สวนบุคคลดานรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค แตไมสอดคลองในสวนของ
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ ปจจัยสวนบุคคล
ดานอายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคสวนใหญ และปจจัยสวนบุค คลดาน
รายไดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภค สุมนา จารุสถาพร (2554) ที่พบวาลักษณะ
ประชากรศาสตรดานเพศไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อเบเกอรี่ของรานกาโตว เฮาสและไมมีความสัมพันธกับปจจัยการสื่อสารการตลาดดานตางๆ
ในขณะที่ลักษณะประชากรศาสตรอายุมีความสัมพันธกับรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เบเกอรี่ ข องร า นกาโตว เฮ า ส

แต ไ ม ส อดคล อ งในส ว นของลั ก ษณะ

ประชากรศาสตรดานอาชีพและรายไดไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลตอ
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การตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของรานกาโตว เฮาส แตลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และ
รายไดไมมีความสัมพันธกับปจจัยการสื่อสารการตลาดดานตางๆ ฝนทอง ถิ่นพังงา (2555) ที่
พบวาปจจัยสวนบุคคลดานเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันไมมี
อิทธิพลตอแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการรานกาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตทในเขต.
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน แตไมสอดคลองในสวนของปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ
และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของผูบริโภคในการใชบริการราน
กาแฟอเมซอนในปมน้ํามันปตทในเขตกรุงเทพมหานคร.ที่แตกตางกัน ศิรประภา ฐปนานนท
(2557) ที่พบวาปจจัยสวนบุคคลดานอายุ อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอความ
พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ แตกตางกัน และเพศไมมีผลตอความ
พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ แตกตางกัน แตไมมีความสอดคลอง
กันในสวนของปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาและสถานภาพที่แตกตางกันมีผลตอความ
พึงพอใจในบริการของรานซน แอนด โซญาบรูวร คาเฟ แตกตางกัน อัญธิฌา ศิริเจริญ (2556)
ที่พบวาพฤติกรรมการบริโภคเคกของรานนิวยอรค ชีสเคกดานความถี่โดยเฉลี่ยตอสัปดาหใน
การซื้อเคกและจํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใชซื้อเคกตอครั้งที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูบ ริ โ ภคที่ มีต อ เค ก ร า นนิ ว ยอรค ชีส เค ก แตกต างกัน แตไม สอดคล องในส ว นของ
พฤติก รรมการบริ โ ภคเค ก ของร านนิว ยอรค ชีสเคก ด านชว งเวลาที่นิยมรับประทานเคก ที่
แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน
และดานเหตุ ผลหลั ก ในการเลื อกซื้ อเคก และประเภทของเคก ที่ชื่น ชอบที่ แตกต างกั น ไม มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอเคกรานนิวยอรค ชีสเคกแตกตางกัน กฤษฎา
โสมนะพันธุ (2556) ที่พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดมี
ความสั ม พั น ธ กั บแรงจู ง ใจในการรั บ ประทานอาหารไทยนอกบ านของผู บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพไมมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบานของผูบริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล แตไมสอดคลองในสว นของปจ จัยสว นประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย บุคลากร และกระบวนการใหบริการไม
มีค วามสั มพั น ธ กั บแรงจู งใจในการรั บประทานอาหารไทยนอกบา นของผู บริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เบญจลักษณ มุสิกะชะนะ (2553) ที่พบวาปจจัยทางการตลาด
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ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร และกระบวนการ
ใหบริก ารมีค วามสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ใ นจังหวัดสุราษฎรธานี แตไม
สอดคล อ งในส ว นของป จ จั ย ทางการตลาดด านลั ก ษณะทางกายภาพมี ค วามสั มพั น ธ กั บ
พฤติกรรมของผูบริโภคเบเกอรี่ในจังหวัดสุราษฎรธานี ธนิตา เวสารัชกิตติ (2557) ที่พบวาสวน
ประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณ ฑและการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอแนวโนม
พฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานการ
ไดรับข าวสารการสงเสริมการขาย สว นประสมทางการตลาดบริก ารดานผลิตภัณฑ ชอง
ทางการจัดจําหนาย และกระบวนการมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟ
สด 24 ชั่ วโมงยี่ หอหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานครดานความพึงพอใจตอการใหบริก ารของ
พนักงาน และสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย
และบุคลากรมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานครดานแนะนําบุคคลอื่นใหมาใชบริการ แตไมสอดคลองในสวนของสวน
ประสมทางการตลาดบริการดานลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรมการใช
บริการรานกาแฟสด 24 ชั่วโมงยี่หอหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครดานการไดรับขาวสารการ
สงเสริมการขาย เกรียงศักดิ์ เอี่ยมพุทธรักษ (2553) ที่พบวาสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ

ราคา ช องทางจั ด จํา หน าย และการสง เสริม การตลาดที่ แ ตกต า งกั น มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
และอริสรา วิริยะวารี (2556) ที่พบวาสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัด
จําหนาย และกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการ
รานกาแฟคาเฟ อเมซอนในสถานี บริก ารนํ้ามัน ปตท. จังหวัด สุร าษฎรธานี แตไมมีค วาม
สอดคล อ งกั น ในส ว นของส ว นประสมทางการตลาดด า นสภาพแวดล อ มทางกายภาพมี
ความสัมพันธกับการตัด สิน ใจเลือกบริโ ภคและใชบริการรานกาแฟคาเฟอเมซอนในสถานี
บริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี และสวนประสมทางการตลาดดานราคา การสงเสริม
การตลาด และบุคลากรไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกบริโภคและใชบริการรานกาแฟ
คาเฟอเมซอนในสถานีบริการนํ้ามันปตท. จังหวัดสุราษฎรธานี
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาบงชี้วาสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ใน
5 ดาน ได แก ผลิ ต ภั ณฑ ช องทางการจัด จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร และสิ่ง
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นําเสนอทางกายภาพ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่
S&P ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กลาวคือ การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเบ
เกอรี่ S&P การใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดอยางบูรณาการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
แมแตการมุงเนนดานการออกแบบตกแตงบรรยากาศภายในรานใหดึงดูดในการใชบริการ จะ
ไมทําใหความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P เพิ่มขึ้น แตกลับจะลดลงแทน ซึ่ง
เปนผลมาจากความเขมขนทางแขงขันทั้งจากคูแขงขันรายเดิมและรายใหมภายใตความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปดชองทางใหผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ถึงแมผลิตภัณฑเบเกอรี่
S&P จะมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงมายาวนาน แตเมื่อมีผลิตภัณฑเบเกอรี่ภายใตตราสินคาใหมๆ
ที่มีรสชาติอรอยใกลเคียงกันแตราคาถูกกวา ยอมทําใหเกิดตนทุนการเปลี่ยนการใชสินคาแก
ผูบริโภคได ความภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคาเบเกอรี่ S&P จึงลดลงและไมสามารถชวย
ปองกันคูแขงขันและไมทําใหลูกคาสมัครใจจายเงินเพิ่มขึ้นไดตามทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของ
ลูกคาที่มีตราสินคาสามารถสรางความไดเปรียบ (วรารัตน สันติวงษ, 2549)
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร
ผลการศึกษาบงชี้วาลักษณะประชากรศาสตรดานอายุ อาชีพ และรายไดมีอิทธิพลตอ
ความภักดีของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีที่มีตอตราสินคา S&P ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดตางๆ ไดแก แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541อางถึงในสรวีย วิศวชัยวัฒน
และ ไกรชิต สุตะเมือง, 2554) ที่กลาวไววาอาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความจําเปนและ
ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน ทางรานเบเกอรี่ S&P จึงสามารถนํา 3 ตัวแปรนี้มา
ใชเปนเกณฑในการแบงสวนทางการตลาดและการกําหนดกลุมเปาหมายได โดยกลุมเปาหมาย
หลักที่สําคัญควรมีคุณลักษณะดานอายุระหวาง 11-20 ป เปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,000 บาทหรือต่ํากวา ซึ่งมีแนวโนมของระดับความภักดีตอตราสินคารานเบ
เกอรี่ S&P สู งกว ากลุ มผูบริ โ ภคอื่ น ถึงแมก ลุมผูบริโภคดังกลาวจะมีอายุนอและยังไมได
ประกอบอาชีพสรางรายไดก็ตาม
2. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
ผลการศึกษาบงชี้วาพฤติกรรมศาสตรสวนใหญมีอิทธิพลตอความภักดีของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีที่มีตอตราสินคา S&P ทางรานเบเกอรี่ S&P จึงสามารถนําตัวแปร
ดังกลาว ยกเวน ดานชวงเวลาที่ซื้อ มารวมใชเปนเกณฑการแบงสวนทางการตลาดและการ
กําหนดกลุมเปาหมายไดเชนกัน ซึ่งทําใหเขาใจถึงความตองการที่แสดงออกมาในรูปแบบของ
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พฤติกรรมการซื้อและสามารถนําเสนอคุณคาผานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. สวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P
ผลการศึกษาบงชี้วาสวนประสมทางการตลาดสวนใหญมีความสัมพันธกับความภักดี
ของผูบริโ ภคในอําเภอเมือง จังหวัด สระบุรีตอตราสิน คาของ S&P ยกเวน สิ่งนําเสนอทาง
กายภาพ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผูบริโภคที่ต อบแบบสอบถามมักใชบริการจากการซื้อสินคา
และนํากลับแทนการนั่งรับประทานอยูภายในราน จึงทําใหไมใหความสําคัญตองการจัดสรร
และตกแต ง พื้ น ที่ แ ละบรรยากาศ อย า งไรก็ ต าม ส ว นประสมทางการตลาดทุ ก มิ ติ ยั ง มี
ความสําคัญ ทางรานเบเกอรี่ S&P จึงควรใหความสําคัญครบทุกมิติ โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวีร ะรัต น กิจเลิศไพโรจน (2547) ที่กลาวไววาสวนประสมทาง
การตลาดแบบดั้งเดิมที่มี 4 มิติไมเพียงพอในธุรกิจบริการ จึงตองเพิ่มอีก 3 มิติ รวมเปน 7 มิติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการจนทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพของบริการและเกิดความ
พึงพอใจกลายเปนความภักดีตอตราสินคาในที่สุด ซึ่งจะเปนความไดเปรียบทางการแขงขันของ
รานในระยะยาวได
ซึ่งทางรานควรเอาใจใสเปนพิเศษเกี่ยวกับปจจัยดานรสชาติของผลิตภัณฑเบเกอรี่ การ
กํ า หนดราคามี ค วามเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพและปริ ม าณ ที่ ตั้ ง อยู ใ กล ที่ พั ก ที่ ทํ า งาน และ
สถานศึ ก ษาของกลุ มเป าหมาย การจัด โปรแกรมสงเสริมการขายเพื่อจูงใจปริมาณการซื้อ
ศักยภาพของพนักงานในการทํางานที่ประสานกันไดเปนอยางดี การสรางบรรยากาศที่สะอาด
และผอนคลายภายในราน และการใหบริการที่รวดเร็ว เพื่อมีสวนชวยสงเสริมระดับความภักดี
ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา S&P ทําใหเกิดการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑเบเกอรี่ S&P ได
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนานตอไป
4. ความภักดีตอตราสินคา
การศึกษาในครั้งนี้เปนอีกบทพิสูจนที่สําคัญที่บงชี้วาการมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ปจจัยทางการตลาดยังอาจไมสามารถชวยรักษาความภักดีตอตราสินคาได ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการใชสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการทั้ง 7 ดานยังผสมผสานไมสอดคลอง
กันอยางมีประสิทธิผลเพียงพอตามทฤษฎีที่อางไวตาม Kotler and Armstrong (1997) จึงทําให
ความสัมพันธหรือความใกลชิดกับลูกคานอยลงดังเชนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความภักดีตอตรา
สินคาตามวรารัตน สันติวงษ (2549) จึงเปดโอกาสใหคูแขงขันเขาถึงกลุมลูกคาไดและลูกคามี
โอกาสไดทดลองสินคาของคูแขงขันจนเกิดการเปรียบเทียบและเปลี่ยนการใชสินคาภายใตตรา
สินค าอื่น ในที่สุดแทน ผูประกอบการเบเกอรี่ S&P จึงควรตองเอาใจใสตอสว นประสมทาง
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การตลาดทุกดานอยางลงตัวเพื่อรักษาความสัมพันธในระยะยาวกับลูกคาไดอยางตอเนื่องและ
ยังคงสามารถรักษาความภักดีที่มีตอตราสินคาไวไดอยางยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป
1. ผลการศึ ก ษาบงชี้ ว า ลั ก ษณะประชากรศาสตร ดา นเพศ สถานภาพ และระดั บ
การศึกษา และพฤติกรรมผูบริโภคดานชวงเวลาไมมีอิทธิพลตอความภักดีตอตราสินคาเบเกอรี่
S&Pของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีตอตราสินคา S&P ตลอดจนสิ่งนําเสนอทาง
กายภาพที่ไมมีความสัมพันธตอกัน ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดตางๆ ยกตัวอยางเชนแนวคิด
ของพรทิพย วรกิจ โภคทร (2530 อางถึงในอนุสรณ กาญจนอุปถัมภ, 2556) ที่ก ลาวไววา
ผูบริโภคที่สถานภาพมักมีการรับรูและพฤติกรรมการซื้อและบริโภคที่แตกตางกัน ในการศึกษา
ครั้งตอไปในอนาคตจึงควรทําการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวเพิ่มเติมเพือ่ นําผล
การศึกษามาทําการเปรียบเทียบ รวมถึงการทบทวนศึกษาความสัมพันธเชิงลบของสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และบุคลากรที่มี
ตอความภั ก ดี ข องผู บริ โ ภคต อตราสิ น คา S&P ซ้ํา ซึ่ งมีค วามไมส อดคลอ งกับหลั ก เกณฑ
พื้นฐานที่วาเมื่อผูบริโภคไดรับการตอบสนองทําใหเกิดความพึงพอใจแลวมักเกิดความภัก ดี
ตามมา โดยสอดคลองกับแนวคิดของธีรพันธ โลหทองคํา (2547) ที่กลาวไววาความภักดีของ
ลูกคาเปนความผูกพันที่มีตอตราสินคาบนพื้นฐานของทัศนคติความชอบ
2. ควรทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่เลือกทําการศึกษาในครั้งนี้
เพิ่มเติ ม ทั้งตัวแปรที่เปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมไดและตัวแปรที่เกี่ยวของกับตราสินคา
ไดแก การสรางประสบการณจากตราสินคาผานสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส สัมผัส เสียง และกลิ่น
บุคลิกภาพของตราสินคาทั้ง 5 คือ บุคลิกภาพแบบจริงใจ บุคลิกภาพแบบนาตื่นเตน บุคลิกภาพ
แบบผูมีความสามารถ บุคลิกภาพแบบหรูหรา และบุคลิกภาพแบบหาวหาญ และภาพลักษณ
ของตราสินคาที่เปนองคประกอบหนึ่งของคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) เชนเดียวกันกับ
ความภั กดี ต อตราสิ นค า ตลอดจนการพิจ ารณาเลือกใชเครื่องวิจัยอื่นที่เหมาะสมควบคูกัน
ไดแก งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตุการณหรือสัมภาษณชิงลึกเพื่อใหไดขอบเขตทางการ
ศึกษาที่กวางขวางและเปนประโยชนในเชิงลึกมากขึ้น
3. ควรทําการศึกษากลุมตัวอยางในพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะผูบริโภคในจังหวัดอื่นเพื่อให
ไดขอมูลที่มีความหลากหลายที่สามารถนํามาใชเปรียบเทียบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในหลากหลายพื้นที่ ซึ่งจะเปนประโยชนทางการศึกษามากขึ้น
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4. ควรทําการศึกษาทบทวนเปนระยะเพื่อรักษาความทันสมัยของงานวิจัยสอดคลองกับ
สถานการณ ปจ จุ บัน มากที่ สุด และสามารถตอบสนองความต องการของผูบ ริโ ภคไดอยา ง
ตอเนื่องและตลอดไป
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ความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของที่
ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี

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 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อกับ
พฤติก รรมการซื้ อสิ น ค าของที่ ร ะลึก ของนัก ทองเที่ยวในจังหวัด อุด รธานี ซึ่งประกอบด ว ย
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานี ดานกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ ลักษณะความตองการซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยว กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี จํานวน 400 ตัวอยาง ใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติทดสอบไคสแควรเพื่อทดสอบความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา
พฤติ กรรมของนั กท องเที่ ยวในการซื้อสิน คาของที่ร ะลึก ของจังหวัด อุดรธานี ดาน
ประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึกที่เลือกซื้อ สวนใหญซื้อของที่ระลึกประเภทสินคาประเภทเสื้อผา
รองเทา รองลงมาไดแก พวงกุญแจ ดานเหตุผลในการเลือกซื้อของที่ระลึก นักทองเที่ยวสวน
ใหญตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพราะซื้อเพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกคนรูจ กั
ตามเทศกาลตางๆ ดานจํานวนครั้งที่เคยซื้อ นักทองเที่ยวมีความถี่ในการเลือกซื้อสินคาของที่
ระลึกของจังหวัดอุดรธานี 1 ชิ้นตอครั้ง โดยในแตละครั้งจะมีการใชจายเพื่อซื้อสินคาของที่
ระลึกประมาณ 501 – 1,000 บาท ดานแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ นักทองเที่ยวสวนใหญทราบ
ถึงข อมู ล สิ น ค าของที่ ร ะลึ ก ของจั งหวั ด อุ ด รธานีจ ากเพื่อ นแนะนํ า ด านสถานที่ที่ เลือ กซื้ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก ของจั ง หวั ด อุ ด รธานี นั้ น นั ก ท อ งเที่ ย วเลื อ กซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก จาก
หางสรรพสินคาเซนทรัล พลาซา อุดรธานี เนื่องจากมีสถานที่ในการจอดรถที่สะดวกสบายและ
มีการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ทําใหงายตอการหาสินคาที่ตองการ
กระบวนการตัด สิน ใจซื้อสิน คาของที่ร ะลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัด อุด รธานี มี
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อดานการตระหนักถึงปญหา สวนใหญนักทองเที่ยวซื้อสินคาของ
ที่ระลึก ของจังหวัดอุด รธานีเพื่อนําไปเปน ของขวัญตามเทศกาลตางๆ ดานการคนหาขอมูล
ขาวสาร นักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของ
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จังหวัดอุดรธานีจากเพื่อนมากอน ดานการประเมินทางเลือก นักทองเที่ยวที่มาซื้อสินคาของที่
ระลึกในจังหวัดอุด รธานีเห็นวาเห็น วาสิน คาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี มีรูปแบบและ
สีสันสวยงาม ดานการตัดสินใจซื้อสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีนั้น นักทองเที่ยวเปนผู
ตัดสินใจเลือกซื้อดวยตัวเองเปนหลัก ดานพฤติกรรมภายหลังการซื้อ นักทองเที่ยวที่ซื้อสินคา
ของที่ร ะลึกในจังหวัด อุดรธานีคิดวาจะกลับมาซื้อสินคาของที่ร ะลึกของจังหวัดอุดรธานีอีก
และนัก ทองเที่ ยวคิด ว าจะแนะนํ าใหบุค คลอื่นไดรูจักและซื้อสินคาของที่ร ะลึกของจังหวัด
อุดรธานี
คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมการซื้อ ของที่ระลึก
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
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริก ารที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะสร างรายได มีมูลคาเปนอัน ดับหนึ่งของการคาบริก ารรวมของประเทศ
เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี เปนจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งในดานการทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจการคา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปนประตูของภูมิภ าคอินโดจีน ทําใหมีนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีเปนจํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2552 มีนักทองเที่ยวมา
เที่ยวจังหวัดอุดรธานี เปนจํานวน 1,791,997 คน และในป พ.ศ. 2553 มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว
จังหวัด อุดรธานี เพิ่มขึ้น เปนจํานวน 2,216,739 คน ซึ่งคิดเปนจํานวนนัก ทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ระหวางปเปนจํานวน 424,742 คน หรือรอยละ 23.70% (แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 5 ป พ.ศ.
2557 – 2556) จะเห็นไดจากการลงทุนของกลุมนักธุรกิจภาคบริการ ทั้งในสวนกลางและสวน
ทองถิ่น เช น ห างสรรพสิ น คาต างๆ เกิด ขึ้นอยางตอเนื่องมีโ รงแรมที่พักใหมๆ เกิดขึ้น เพื่อ
รองรับภาคการลงทุนทางดานการทองเที่ยว และดวยจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ใกลกับเมืองหลวง
ของ สปป.ลาว ที่คับคั่งไปดวยนักลงทุนทั้งในกลุมลาวโพนทะเล (ชาวลาวที่ไปตั้งถิ่นฐานใน
ตางประเทศและกลับมาลงทุน ใน สปป.ลาว) และกลุมชาวจีน ในประเทศลาว ทําใหจังหวัด
อุดรธานีกลาย เปนแหลงชอปปง ทองเที่ยว และซื้อสินคาระหวางกันทําใหมีเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบนี้จํานวนมหาศาล
หากคํานวณสัดสวนคาใชจายสําหรับการเดินทางของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาว
ตางประเทศจะพบวา มีการใชจายในหมวดของการซื้อสินคาและของที่ระลึกเปนลําดับตนๆ
โดยแบงเปน 3 หมวดหลัก ไดแก คาที่พัก คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาซื้อสินคาและของที่
ระลึก โดยนัก ทองเที่ยวชาวไทยจะมีสัด สว นของคาใชจายทั้ง 3 หมวด เปน จํานวนร อยละ
20.30, 34.10 และ 18.70 ตามลําดับ สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ จะมีสัดสวนของคาใชจายทั้ง 3
หมวด เปนจํานวนรอยละ 26.90, 27.20 และ 21.70 ตามลําดับ (สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ป พ.ศ. 2554) ในปจจุบันการมอบของที่
ระลึกใหแกกันนั้นเปนการแสดงถึงการเปนเกียรติในวาระและโอกาสตางๆ ที่ผูใหมีตอผูรับ
โดยของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศใน
จังหวัดอุดรธานีไดแก ผลิตภัณฑหัตถกรรม ผลิตภัณฑสิ่งทอ ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา สินคา
สําเร็จรูป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในจังหวัด
อุดรธานี
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวใน
จังหวัดอุดรธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของที่
ระลึกของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมในการซื้อกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของที่ระลึกของนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตการวิจัย
ประชากร
กลุมประชากรที่ทําการศึกษาในเรื่องความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กับพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ไดแกนักทองเที่ยวที่มา
ทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
กลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง ในการสุมตัวอยางจะใชการสุมแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) ผู วิ จั ยได กําหนดขนาดของกลุ มตัว อย างโดยใชเกณฑข องตาราง
สําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE ที่กําหนดวาประชากรมากกวา
100,000 คน (Taro Yamane, Elementary Sampling Theory, 1967, p.398) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ต องใช กลุ มตั ว อยางมาทํ าการวิจัยอยางนอย 398 คน (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) ซึ่ งใน
การศึกษาครั้งนี้ทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 คน ซึ่งจะเปนขนาดที่สามารถใช
เป น ตั ว แทนของนั ก ท องเที่ ย วที่ ซื้ อของที่ ร ะลึก จากจัง หวั ด อุด รธานีไ ดอ ย างพอเพีย งและ
เหมาะสม
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้งนี้ไดสรางขึ้น จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัด
อุดรธานี แลวนํามาสรางเปนขอคําถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป ดวย
การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง
การวิเคราะหทางสถิติ
ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดโดยแสดงความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage)
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นอกจากนั้นยังวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวใน
จังหวั ดอุด รธานี ประกอบดว ยขอมูลดาน ประเภทสินคาของที่ระลึกที่นักทองเที่ยวเลือกซื้อ
เหตุ ผลในการเลือกซื้อ จํานวนครั้งที่ซื้อ จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ซื้อสินคาของที่ระลึกตอครั้ง
แหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ และสถานที่ที่นักทองเที่ยวเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัด
อุดรธานี และวิเคราะหขอมูลเกี่ ยวกับกระบวนการตัด สิน ใจเลือกซื้อสิน คาของที่ระลึก ของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี และสวนสุดทายไดแกการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุค คลกับกระบวนการตัด สินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัด
อุดรธานี และความสัมพัน ธระหวางพฤติกรรมในการซื้ อกับกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ดวยการใชสถิติ X2 test for
Independent โดยดูน้ําหนักความสัมพันธจากคา C (Contingency coefficient) ซึ่งคาที่ไดจะตอง
อยูระหวาง 0 ≤ C ≤ 1
กรอบแนวคิดที่ใชในการดําเนินงานวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว
-

เพศ
-รายไดตอ
อายุ
เดือน
สถานภาพสมรส -อาชีพ
ระดับการศึกษา

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของที่ระลึก

พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึก
- ประเภทผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
- เหตุผลในการเลือกซือ้ ของที่
ระลึก
- จํานวนครั้งทีซ่ ื้อ
- แหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ
- สถานที่ทเี่ ลือกซื้อผลิตภัณฑของ

ความสัมพันธ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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-

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
สว นใหญ มีร ะดั บการศึ ก ษาอยู ในระดับปริญ ญาตรี คิด เปน รอยละ 55.00 รองลงมามีร ะดับ
การศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 16.25 ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 25.50 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานรัฐบาล/
รัฐ วิส าหกิ จ คิ ด เป น ร อยละ 21.75 สํ าหรั บรายไดเ ฉลี่ย ตอ เดือ นนั้ น ส ว นใหญ แล ว ผูต อบ
แบบสอบถามมีรายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 19.00 รองลงมามีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,000 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 19.50
ขอมูลเกี่ยวดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซื้อสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี
จากการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง พบวา สินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานี
ที่นักทองเที่ยวเลือกซื้อมากที่สุดไดแก สินคาประเภทเสื้อผา รองเทา รองลงมาไดแก พวงกุญแจ
โดยสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีที่ใชจายเงินในการซื้อมากที่สุด คือ สินคาประเภท
เสื้อผา รองเทา จํานน 144 คน รองลงมาไดแก เครื่องตกแตงบาน จํานวน 63 คน และสวนใหญ
มีคาใชจายในการซื้อสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีตอครั้ง 501 – 1,000 บาท จํานวน 93
คน รองลงมานักทองเที่ยวใชเงินสําหรับการซื้อสินคาของที่ระลึกเปนจํานวนเงิน 1,001-1,500
บาทจํานวน 82 คน โดยเฉลี่ยนักทองเที่ยวสวนใหญซื้อสินคาของที่ระลึก1ครั้งตอเดือน จํานวน
1 ชิ้นตอครั้ง เปนจํานวน 194 คน กลุมตัวอยางสวนใหญมักจะเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกเพราะ
นําไปเปนของขวั ญตามเทศกาลต างๆ โดยเฉพาะของขวัญวัน เกิด จํานวน 182 คน รองลงมา
ไดแก ซื้อในโอกาสปใหมเปนจํานวน 144 คนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
สินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี คือ ตัวนักทองเที่ยวเอง รองลงมาคือ เพื่อน และสมาชิก
ในครอบครัวสวนใหญที่ทราบถึงขอมูลสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีจากเพื่อนแนะนํา
รองลงมาคือ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต เว็บไซตตางๆ, คนในครอบครัวแนะนํา, โทรทัศน และปาย
นิทรรศการ OTOP ตามลําดับ
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ขอมูลดานกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
นั ก ท อ งเที่ ยวที่ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก ในจั ง หวั ด อุ ด รธานี นั้ น มี ก ระบวนการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกโดย ดานการตระหนักถึงปญหาคือ สวนใหญซื้อสินคาของ
ที่ร ะลึก ในจั งหวั ดอุ ด รธานี เพื่ อนํ าไปเปน ของขวัญ ตามเทศกาลตางๆ คิด เปน รอยละ 51.00
แหลงขอมูลขาวสารที่นักทองเที่ยวที่ซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานีใชในการสอบถาม
หรือหาขอมูลที่สําคัญไดแก สอบถามเพื่อน คิดเปนรอยละ 40.75 รองลงมาคือ สืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตหรือเว็บไซตตางๆ คิดเปน รอยละ 17.25 ในสวนของการประเมิ นทางเลือกนั้ น
นัก ทองเที่ยวที่ซื้อสิ นค าของที่ ระลึ กในจังหวัดอุดรธานีมีค วามคิดเห็นวา สําหรับรูปลัก ษณ
ผลิตภัณ ฑของที่ระลึกที่นัก ทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีใ หความสําคัญมากนั้นจะมีลักษณะ
สีสันสวยงาม มีสินคาหลายระดับราคาและคุณภาพใหเลือก มีรูปลักษณทันสมัย บรรจุภัณ ฑ
สวยงาม พกพางาย สะดวก เปนสินคาหัตถกรรม มีเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น ไดรับรางวัล
OTOP สามารถใชงานไดในชีวิตประจําวัน และมีตรายี่หอเปนที่รูจัก นักทองเที่ยวยังไดใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับราคาของที่ระลึกนั้นจะตองมีราคาถูก มีปายราคาบอกชัดเจน สามารถตอรอง
ราคาได ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และนักทองเที่ยวสามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตได ทั้งนี้
ในสวนของสถานที่จัดจําหนายสินคาของที่ระลึกนั้น นักทองเที่ยวไดใหความคิดเห็นวาควรจะ
มีสถานที่ขายสินคาที่สะอาดกวางขวาง มีที่จอดรถสะดวกสบาย พอคาแมคามีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
รานคาควรมีการจัดวางสินคาใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกในการคนหา มีชองทางในการสั่งซื้อ
ที่หลากหลาย และควรมีบริการสงสินคาใหถึงบาน สําหรับกิจกรรมในการสงเสริมการตลาดที่
นักทองเที่ยวนิยมในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานีไดแก การมีของแถมให
มีบรรจุภัณฑที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับเทศกาลตางๆ มีสวนลดหากซื้อสินคาในปริมาณมาก
มีบริการหลังการขาย มีบริการใหเปลี่ยนสินคาคืนไดหากสินคามีปญหา มีการลดราคาในชวง
เทศกาลสํ าคั ญ และมี ก ารลดราคาใหแกลูก คาที่ซื้อสิน คาเปน ประจํา ดานการตัด สิน ใจซื้ อ
นักทองเที่ยวที่ซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีการตัดสินใจซื้อโดยมีตนเองเปน
ผูทําการตัดสินใจซื้อ โดยคิดเปนรอยละ 66.50 หรือ 266 คน และตัดสินใจซื้อเมื่อตองการนําไป
เปนของขวัญแกคนรูจักในเทศกาลตางๆ โดยเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกจากสินคาที่เคยมีการซือ้
ไปแลว ดานพฤติกรรมหลังการซื้อนั้น นักทองเที่ยวที่ซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานี
คิดวาจะแนะนําใหบุคคลอื่นมาซื้อสินคาของที่ระลึกที่จังหวัดอุดรธานี และหากลับมาทองเที่ยว
ที่จังหวัดอุดรธานีอีกก็จะซื้อสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีกลับไปเชนกัน
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได พบวา นักทองเที่ยวที่ซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานีซึ่งมี
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ขอมูลทั่วไปดานปจจัยสวนบุคคลตางกันไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานี ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีดานการตระหนักถึงปญหา การ
คนหาขอมูลขาวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แต
พบวา ปจ จัยสว นบุ คคลด านอาชีพ มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของที่
ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีดานการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลขาวสาร
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อกับกระบวนการตัดสินใจเลือก
ซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีในดานเหตุผลในการเลือกซื้อ ดานจํานวน
ครั้งที่เคยซื้อ ดานแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ และดานสถานที่ที่เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีพบวา นักทองเที่ยวเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกมีพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานีมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซือ้ สินคา
ของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานี ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวา พฤติกรรมในการซื้อสินคาของ
ที่ร ะลึก ของนั ก ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด อุด รธานี ด า นประเภทผลิ ต ภัณ ฑ สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก ที่
นักทองเที่ยวเลือกซื้อ เหตุผลในการเลือกซื้อมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา
ของที่ร ะลึก ของนั ก ทองเที่ ยวในจั งหวัดอุด รธานีในดานการตระหนักถึงปญ หา การคน หา
ขาวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ แหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ และพฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ แตพบวาพฤติกรรมในการซื้อสินคาของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัด
อุดรธานีดานจํานวนครั้งที่เคยซื้อ ไมมีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของที่
ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีดานการตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูลขาวสาร
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซื้อสินคาของ
ที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี ในดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการซื้อสินคาของที่ระลึก
ของจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธในระดับต่ํากับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาของที่ระลึก
ของนัก ท อ งเที่ ย วในจั งหวั ด อุ ด รธานี อยา งมี นัย สําคั ญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว ในดานเหตุผลในการเลือกซื้อของที่ระลึก นักทองเที่ยวสวนใหญตัดสินใจ
ซื้อของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพราะซื้อเพื่อนําไปเปนของขวัญใหแกคนรูจักตามเทศกาล
ตางๆ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา แกวเนตร (2545) ทําการคาควาแบบอิสระปจจัย
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ในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก ประเภทหั ต ถกรรมพื้ น บ า นของนัก ท อ งเที่ ย วชาวไทย
กรณีศึก ษาบ า นถวาย อํ าเภอหางดงจัง หวัด เชียงใหม ในเรื่องพฤติก รรมการซื้อสิน คาของ
นักท องเที่ยวชาวไทยที่เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบานนั้น สวนใหญ
เดินทางเพื่ อเลื อกซื้ อสิ น คาของที่ ระลึกเนื่องจากเปน สิน คาหัต ถกรรมพื้นบานและนําไปใช
สวนตัว มากกวานําไปเปน ของฝาก ดานแหลงขอมูลขาวสารที่ไดรับ นักทองเที่ยวสวนใหญ
ทราบถึ งข อมู ล สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก ของจัง หวัด อุด รธานีจ ากเพื่อนแนะนํา ซึ่ งสอดคล องกั บ
งานวิจัยของ พูลศิริ กลายสุข (2554) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา
กลุมของที่ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเรื่องการรูจัก
หรือทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคาของกลุมของที่ระลึกมักจะทราบจากเพื่อนแนะนํา
กระบวนการตัด สิน ใจซื้อสิน คาของที่ร ะลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัด อุด รธานี มี
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อดานการตระหนักถึงปญหา สวนใหญนักทองเที่ยวซื้อสินคาของ
ที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีเพื่อนําไปเปนของขวัญตามเทศกาลตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กฤษดากร เศรษฐเสถียร (2554) ทําการคนควาแบบอิสระ เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม ในเรื่องการเลือกซื้อของที่
ระลึกเพื่อนําไปใหคนในครอบครัวและคนรูจักเพื่อเปน ของขวัญตามเทศกาลตางๆ ดานการ
คนหาขอมูลขาวสาร นักทองเที่ยวไดรับขอมูลขาวสารหรือคําแนะนําในการเลือกซื้อสินคาของ
ที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานีจากเพื่อนมากอน ดานการประเมินทางเลือก นักทองเที่ยวที่มาซื้อ
สินคาของที่ระลึกในจังหวัดอุด รธานีเห็น วาเห็นวาสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี มี
รูปแบบและสี สัน สวยงาม ด านการตัด สิน ใจซื้อสิน คาของที่ร ะลึก ของจังหวัด อุด รธานีนั้น
นัก ท องเที่ ย วเป น ผู ตั ด สิ น ใจเลื อกซื้อ ดว ยตัว เองเป น หลั ก ดานพฤติก รรมภายหลั งการซื้ อ
นักทองเที่ยวที่ซื้อสินคาของที่ระลึกในจังหวัด อุดรธานีคิดวาจะกลับมาซื้อสินคาของที่ระลึก
ของจังหวัดอุด รธานีอีก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พูลศิริ กลายสุข (2554) ทําการศึ กษา
พฤติก รรมผู บริ โภคในการเลื อกซื้อสิน คากลุมของที่ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเรื่องผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคากลุมของที่ระลึกที่
ถนนคนเดินสวนใหญคือตัวเอง มีความคิดเห็นวาจะกลับมาเลือกซื้อสินคากลุมของที่ระลึก บน
ถนนคนเดินอีกและจะแนะนําบุค คลอื่น ๆใหเลือกซื้อสินคากลุมของที่ร ะลึกบนถนนคนเดิน
ตอไป
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยคาดหวังวาจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รานคาที่ขาย
สินคาของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ดังนี้
1. จากการศึก ษาความสัมพันธร ะหวางปจ จัยสว นบุค คลดานปจ จัยสว นบุค คลดาน
อาชีพ มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวในจังหวัด
อุด รธานี มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จากประเด็ น ดัง กล าวเปน แนวทางที่
ผูประกอบการและรานคาที่ขายของที่ระลึกในจังหวัดอุดรธานีใหความสําคัญกับผูผลิตสินคา
ของที่ระลึกจะใหความสําคัญในการปรับปรุงสินคาของที่ระลึกดานรูปแบบ สีสัน การออกแบบ
ที่ทันสมัย การสรางสรรคใหมีผลิตภัณฑหลายรูปแบบเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ไดมากขึ้น มีการควบคุ มคุณภาพและมาตรฐานของของที่ระลึก มีเอกลักษณประจําทองถิ่น
เพราะในป จจุ บันสิ นค าของที่ ระลึกมีการแขงขันสูงขึ้น เพื่อใหเปนของที่ระลึก ที่ขึ้น ชื่อของ
จังหวัด
2. จากการศึ ก ษาความสั มพัน ธ ร ะหวางพฤติก รรมการซื้อ สิน คา ของที่ร ะลึ ก ของ
นักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีดานเหตุผลในการเลือกซื้อ และสถานที่ที่เลือกซื้อสินคาของที่
ระลึก กับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกของจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ
กันทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากประเด็นดังกลาวจะเปนแนวทางที่ผูผลิตหรือผูประกอบการขาย
สินคาของที่ระลึกใหความสําคัญในการพัฒนาดานการตลาดใหแกสินคาของที่ระลึกใหมากขึ้น
ไมวาจะเปน ดานรูปลักษณ บรรจุภัณฑ ราคา ความสะอาด กวางขวางของสถานที่จําหนาย
สถานที่จอดรถ การใหสว นลดการคาเพื่อกระตุนยอดขาย การโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ
เชน แผนพับ รวมไปถึงการขนสงสินคา และการใหบริการหลังการขาย
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รูปแบบของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Model of Service Quality, Customer Experience Management, Customer Relationship
Management and Customer Satisfaction Factors Effect on Customer Loyalty of
Serviced Aapartments at Sriracha in Chonburi
ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ
ผูอํานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
Tel: 086-668-8822, Email: drthasana@en-tech.ac.th
บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มีวั ต ถุ ประสงคเพื่ อ (1) ศึก ษาคุ ณ ภาพการบริ ก ารที่มีผ ลตอ ความ
จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (2) ศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผล
ตอความพึงพอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (4) ศึกษา
การบริหารประสบการณลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตใ น
อําเภอศรีร าชา (5) ศึก ษาการบริ หารประสบการณลูก คาที่มีผลตอความพึงพอใจของลูก คา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา (6) ศึกษาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาที่มีผลตอ
ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค าเซอร วิ ส อะพาร ต เมนตใ นอํา เภอศรี ร าชา (7) ศึก ษาการบริหาร
ความสัมพันธกับลูก คาที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารต เมนตในอําเภอศรี
ราชา และสุดทาย (8)เสนอโมเดลปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคาที่สงผลตอความจงรัก ภักดีของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา ประเภทของการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสมผสาน
ระหว า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิจั ย คุณ ภาพ (Qualitative
Research) สําหรับกลุมตัวอยางคือชาวตางประเทศผูที่พักอยางนอย 2 วันในเซอรวิสอะพารต
เมนตที่มีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไปในอําเภอศรีราชา มีขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เชิงปริมาณครั้ งนี้ 400 ตั วอย าง เก็ บขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน และคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 ใชสถิติในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และใชสถิติอางอิง ไดแก คาสหสัมพันธ คาตรวจสอบ
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ความสั มพัน ธ ข อง Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy คาตรวจสอบ
ความสัมพันธของ Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง ดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบวาคุณภาพการบริการมีความสัมพันธทางตรงตอ
ความจงรักภักดีของลูกคา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอความพึง
พอใจของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธรวมทิศทางบวกตอความจงรักภักดี
ของลู ก ค า การบริ ห ารประสบการณ ลูก ค า มี ค วามสั ม พั น ธท างตรงทิศ ทางบวกต อ ความ
จงรักภักดีข องลูกค า การบริ หารประสบการณลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอ
ความพึงพอใจของลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวก
ตอความจงรัก ภักดีของลูกคา การบริหารความสัมพัน ธกับลูกคามีค วามสัมพันธทางตรงทิศ
ทางบวกตอความพึงพอใจของลู ก คา และผลการศึก ษาโมเดลพบวาปจจัยที่สงผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา ประกอบดวย คุณภาพการบริการ
การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา
ทั้งนี้ไดสอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
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 ปที่ผานมาจังหวัดชลบุรีมีการขยายตัวเพิ่มของพื้นที่อุตสาหกรรมอยาง
มาก สงผลใหจังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดที่มีจํานวนของนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะพื้ น ที่ อํ า เภอศรี ร าชาเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ งตามอั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของพื้ น ที่
อุตสาหกรรมและคนทํางานชาวตาง
ประเทศ เชนชาวญี่ปุนมีจํานวน 15,000 คน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากป 2556 ในอําเภอศรีราชา
ภาวะตลาดที่พักอาศัยมีการแขงขันสูง โดยเฉพาะภาวะตลาดเซอรวิสอะพารตเมนตขณะนี้มีการ
แขงขันที่คอนขางรุนแรงในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาเมื่อผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
หลายรายรวมถึงผูประกอบการอสังหาริมทรัพยที่มีความชํานาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ประเภทที่อยูอาศัยรายใหญก็ไดเขามาพัฒนาลงทุนในธุรกิจเซอรวิสอะพารตเมนต นอกจากนี้มี
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ผูประกอบการหลายรายที่เปดขายโครงการคอนโดมิเนียมในศรีราชาเพื่อขายใหกับนักลงทุนที่
ตองการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อใหเชาใหชาวตางประเทศเชา รวมทั้งใหกับบริษัทที่จําเปนตองเชา
เซอรวิสอะพารตเมนต หรือคอนโดมิเนียมใหกับผูบริหารและพนักงานชาวตางประเทศ สงผล
ทํ า ให มี จํ า นวนห อ งชุ ด ออกสู ต ลาดจํ า นวนมากกว า ความต อ งการพั ก อาศั ย ทํ า ให ต ลาด
เซอรวิสอะพารตเมนตในศรีราชาซึ่งนอกจากจะตองเผชิญการแขงขันระหวางธุรกิจแลว ธุรกิจ
เซอรวิสอะพารตเมนตยังตองเผชิญการแขงขันกับธุรกิจอะพารตเมนตที่พัฒนาขึ้นเพื่อจับลูกคา
กลุมชาวตางชาติรวมทั้งตลาดหองชุดคอนโดมิเนียมใหเชาที่มีจํานวนหองชุดคอนโดมิเนียมที่ผู
ซื้อมีวัตถุประสงคตองการใหเชาเพิ่มขึ้น ซึ่งหองชุดคอนโดมิเนียมไดกลายมาเปนคูแขงทางออม
ที่สําคัญตอธุรกิจเซอรวิสอะพารตเมนต อยางไรก็ตามผูประกอบการเซอรวิสอะพารตเมนตตอง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหมีความไดเปรียบทางการแขงขันโดยมีการพัฒนาเนนที่
คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา เพื่อให
ลูกคามีความพอใจและเพื่อที่จะไดสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มาเขาพักสงผลใหลูกคามี
ความจงรักภักดี จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ความจงรักภักดีของลูกคาเปนขอผูกมัด
อยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ําในสินคาหรือบริการที่บุคคลนั้นพึงพอใจอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอใน
อนาคต (Oliver, 1999) ลู ก ค า ที่ มี ทัศ นคติที่ ดีต อผู ใ ห บริ ก ารรายเดิม ลู ก ค าจะมี ก ารซื้ อซ้ํ า
(repurchase) จากผูใหบริการรายเดิมและมีการแนะนําบอกตอ (Kandampully and Suhartanto,
2000) โดยสวนใหญแลวผูประกอบการใชกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหลูกคามีความจงรักภักดี
ได แกคุณภาพการบริก ารเปนกลยุทธใ นการแขงขัน ของธุร กิจบริการเนื่องจากคุณภาพการ
บริการของแตละเซอรวิสอะพารตเมนตมีความแตกตางกันผูประกอบการสามารถจัดเตรียมการ
บริการใหมีคุณภาพการบริการสูงขึ้นและแตกตางจากคูแขงเพื่อทําใหลูกคามีความจงรักภักดี
คุณภาพการบริการที่สูงกวามาตรฐานจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาในระดับที่มาก และ
สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเชนกัน (Naeem, Akram and Saif ,2009) การบริหารประสบ
การณลูก คาซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญทําใหลูก คามีประสบการณที่ดีสงผลใหลูกคามี
ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น การบริหารประสบการณลูกคาเปนกระบวนการจัดการเหตุการณและ
ปฏิสัมพันธของบุคคลผานจุดสัมผัส (touch points) การปฏิสัมพันธจะเกิดขึ้นในแตละครั้งที่
ลูกคาติดตอกับบริษัทผานทางจุดสัมผัส (Kirkby, Weeksell, Janowski and Berg , 2003) และ
ประสบการณลูกคา (Customer Experience )เปนสวนประสมระหวางลักษณะทางกายภาพของ
องคกรกับความรูสึกของลูกคา โดยที่ลูกคาจะประเมินเปรียบเทียบกับความคาดหวังในทุกๆการ
มีปฏิสัมพันธ (Shaw and Lvens, 2002)
นอกจากนี้กลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนอีกปจจัยที่สรางความสัมพันธ
ที่ดีระหวางเซอรวิสอะพารตเมนตกับลูกคาเพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจและเพื่อใหเกิดความ
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จงรักภัก ดีของลูกคาในระยะยาว โดยที่การบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนการรักษาการ
สรางความสัมพันธกับลูกคา ใชกิจกรรมทางการตลาดเปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธ
(Gronroos, 2000) รวมถึงการใชการสื่อสารกับลูกคาและสุดทายความพึงพอใจของลูกคาเปน
ระดับของความรูสึกของบุคคลนั้นๆและเปนผลจากการเปรียบเทียบผลงานที่รับรูจริงจากการ
บริการที่ไดรับกับความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ (Kotler and Kevin, 2006) และความพึงพอใจ
ในระดับที่มากจะนําไปสูความจงรักภักดีของลูกคา
จากความเป น มาและความสําคัญของปญ หาตามที่ก ลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีค วาม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องรูปแบบของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ
บริหารความ
สัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะ
พาร ต เมนต ใ นอํ า เภอศรี ร าชา โดยที่ ผู วิ จั ย ได มุ ง เน น การศึ ก ษาพิ จ ารณาว ามี ป จ จั ย ใดที่ มี
ความสัมพันธสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารต
เมนตในอําเภอศรีราช
2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารต
เมนตในอําเภอศรีราชา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะ
พารตเมนตในอําเภอศรีราช
4. เพื่ อศึ กษาการบริ หารประสบการณลูก คาที่มีผลตอความจงรัก ภัก ดีของลูก คา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
5. เพื่อศึกษาการบริหารประสบการณลูกคาที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา เซอรวิส
อะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
6. เพื่อศึกษาการบริหารความสัมพันธกับลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
7. เพื่อศึกษาการบริหารความสั มพันธกับลูกคาที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
8. เพื่ อเสนอโมเดลป จจั ยคุณ ภาพการบริก าร การบริหารประสบการณลูกคา การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความจงรัก ภักดีของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน คื อ เป น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative research) และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งเปนตัวสนับสนุน
ขอคนพบเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาถึงรูปแบบของปจจัย
คุณภาพการบริก าร การบริ หารประสบการณลูก คา การบริหารความสัมพัน ธกับลูก คา และ
ความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอ
ศรีราชา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางผูวิจัยไดเลือก
ประชากรในการศึกษาคือพื้นที่อําเภอศรีราชาเนื่องจากการยายฐานการผลิตสูภาคตะวันออกที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหอําเภอศรีราชากลายเปนศูนยกลางอาศัยของชาวตางประเทศโดยที่
ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทาเรือแหลมฉบังและนิคมฯโดยรอบ และในการศึกษา
ครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะเซอรวิสอะพารตเมนตที่มีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไปพบวามี
จํานวนทั้งหมด 12 แหง และมีจํานวนทั้งสิ้น 8 แหงที่อนุญาตใหผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลลูกคาที่
พักอาศัยอยูได ดังนั้นประชากรและกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการศึกษาไดแก
1. ประชากรในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม กลุมแรก คือผูบริหารเซอรวิสอะพารต
เมนต นั ก วิ ชาการและผู เชี่ ยวชาญที่ เกี่ยวขอ งกลุมที่ส องคือลูก คาชาวต างประเทศที่พัก ใน
เซอรวิสอะพารตเมนต
2. กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
2.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารเซอรวิสอะ
พารตเมนตในอําเภอศรีราชาที่มีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไปประกอบดวยเจาของกิจการหรือ
ผูจัด การเซอร วิ สอะพาร ต เมนต นั ก วิชาการและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของทั้งนี้กําหนดขนาด
ตัวอยาง จํานวน 10 คน ดวยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) (พวงรัตน ทวีรัตน,
2540) ไดแก ผูบริหารธุรกิจเซอรวิสอะพารตเมนต จํานวน 6 คน นักวิชาการ จํานวน 2 คน
และผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 คน
2.2 การศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยาง คือลูกคาชาวตางประเทศที่พัก
ในเซอรวิสอะพารตเมนตที่มีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไป กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญใชขนาดตัวอยางจํานวน 400 คน สําหรับการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางเพื่อใชในการศึกษาวิเคราะหตัวแปรในแบบจําลองสมาการโครงสรางนั้น Tabachnick
and Fidell (2001) ใหกํ าหนดประมาณขนาดกลุมตัว อยางควรมีอยางนอย 400 ตัว อยาง
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สอดคล องกั บ Taro Yamane (1973) ไดกลาววาถาประชากรมีจํานวนมากอยางนอยตองมี
ตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 400 ตัวอยาง ที่ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางเทากับรอย
ละ 5
ในทั้งนี้ผูวิจัยใชกรอบขนาดตัวอยางเซอรวิสอะพารตเมนตที่มีหองพัก 80 หองขึ้น
ไปในอํ าเภอศรีราชา จํ านวน 8 แหง เก็บขอมูลแหงละ 50 ตัว อยาง ซึ่งมีการเก็บขอมูลแบบ
บังเอิญ โดยเก็บขอมูลกับลูกคาชาวตางประเทศที่พักอาศัยอยางนอย 2 วันในเซอรวิสอะพารต
เมนตที่มีจํานวนหองพัก 80 หองขึ้นไป และใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณจนครบระหวางเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2557
เครื่องมือสําหรับการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใ ชร ะเบี ยบวิ ธีวิจัยแบบผสมผสาน คือเปน การศึก ษาเชิงปริมาณและ
การศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง มีโครง
สร า งเนื้ อ หาของแบบสอบถาม 2 ส ว น ประกอบด ว ย ส ว นที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะของผู ต อบ
แบบสอบถาม ส ว นที่ 2 ความคิ ด เห็น เกี่ ยวกั บปจ จัย ที่สง ผลต อความจงรั ก ภั ก ดีข องลู ก ค า
เซอรวิสอะพารตเมนต ประกอบ
ดว ยคุ ณภาพการบริก าร การบริหารประสบการณลูก คา การบริหารความสัมพัน ธกับลูก คา
ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา
แบบสอบถามไดออกแบบเปนแบบปลายปดสําหรับคําถามคุณลักษณะของผูตอบแบบ
สอบ
ถามใชมาตราวัดแบบ Check list สําหรับคําถามคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณ
ลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจของลูก คา และความจงรักภัก ดีของ
ลูกคา ใชแบบ Likert rating scale 5 ระดับไดแก 1= นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = มากที่สุด
สํ าหรั บเครื่ องมื อการวิ จั ยเชิง คุณ ภาพ ไดแก แบบการสัมภาษณเชิ งลึก (In-Depth
Interview) มีเนื้อหาสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา
เซอรวิสอะพารตเมนต ประกอบดวย คุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ในสวนที่ 1 คุณลั กษณะของผูตอบแบบสอบถาม ใช
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ (frequency) คารอย
ละ (percentage) สําหรับตัวแปรในการวิจัยใช คาเฉลี่ยเลขคณิต (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) สวนที่ 2 ความสัมพันธของตัวแปร ประกอบดวย คุณภาพการบริการ การ
บริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา ความ
จงรักภักดีของลูกคา สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก Correlations, Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of Sphericity และวิเคราะห
องคประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ สวนที่ 4 นําเสนอโมเดล
ของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา
และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความจงรักภัก ดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตใ น
อําเภอศรีราชา ใชวิธีการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling :
SEM)
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก(In-Depth
Interview) มาวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก การจําแนกประเภทขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การ
เชื่อมโยงแนวคิดที่สัมพันธกัน การสรุปตีความดวยการบรรยายผล และการนําเสนอผลวิจัย
ผลการศึกษา
ส วนที่ 1 ผลคุ ณลั ก ษณะของผูต อบแบบสอบถาม ที่เ ป น กลุมตัวอยา ง และศึก ษา
วิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
คุณ ลั ก ษณะของผู ที่ตอบแบบสอบถามเปน เพศชายคิด เปน รอยละ 62.4 มี ชว งอายุ
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
วัตถุประสงคหลักของการพักเพื่ออยูทํางาน คิดเปนรอยละ 75.5 ลูกคาสวนใหญเขาพักอาศัยที่
เซอรวิสอะพารตเมนตในแตละครั้งเปนเวลาอื่นๆคิดเปนรอยละ 76.0 และการตัดสินใจพัก ที่
เซอรวิสอะพารตเมนตสวนใหญแลวบริษัทเปนผูตัดสินใจ คิดเปนรอยละ 49.5
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตมีความคิดเห็นดานคุณภาพการบริการโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 การบริหารประสบการณลูกคาโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 การบริหารความสัมพันธกับลูกคาโดยรวมทั้งหมด อยูในระดับมาก
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 และ
ความจงรักภักดีของลูกคาโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28
สวนที่ 2 ผลความสัมพันธระหวางตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผลการ
วิเคราะหองคประกอบของตัวแปร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที่ 1 คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี ผ ลทางบวกต อ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องลู ก ค า
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ทั้งนี้ตัวแปรคุณภาพการบริการ
มีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.22 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธทางออมตอความจงรักภักดีของลูกคาเทากับ
0.20 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคาเทากับ 0.42 ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01
สมมติ ฐานที่ 2 คุณ ภาพการบริก ารมีผลทางบวกตอความความพึงพอใจของลูก คา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐานทั้งนี้ตัวแปรคุณภาพการบริการ
มีค วามสัมพันธทางตรงทิศทางบวกต อตั วแปรความพึงพอใจของลู ก คา เทากับ 0.14 อย ามี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ทั้งนี้ตัวแปรความพึงพอใจของ
ลูกคามีความสัมพันธรวมทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.44 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 4 การบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ทั้งนี้ตัวแปรการบริหาร
ประสบการณลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา
เทากับ 0.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธทางออมตอความจงรักภักดี
ของลูกคาเทากับ 0.11และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคาเทากับ0.29
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
สมมติฐานที่ 5 การบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความพึงพอใจของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐาน ทั้งนี้ตัวแปรการบริหาร
ประสบการณลูก คามีค วามสัมพัน ธทางตรงทิศทางบวกตอตัว แปรความพึงพอใจของลูกคา
เทากับ 0.21 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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สมมติฐานที่ 6 การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐานทั้งนี้ตัวแปรการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา
เทากับ 0.28 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธทางออมตอความจงรักภักดี
ของลูกคาเทากับ 0.22 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.50
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
สมมติฐานที่ 7 การบริหารความสัมพันธกับลูกคามีผลทางบวกตอความพึงพอใจของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช พบวายอมรับสมมติฐานทั้งนี้ตัวแปรการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคามีความสัมพันธทางตรงทิศทางบวกตอตัวแปรความพึงพอใจของลูกคา
เทากับ 0.53 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปร
ตัวแปรของคุณภาพการบริการมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือตัวแปรสิ่ง
มีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการ เทากับ 0.35 รองมา คือความนาเชื่อถือของผูใหบริการ
เทากับ 0.34 การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผูใหบริการ เทากับ 0.28 การตอบสนองตอ
ผูใชบริการ เทากับ 0.26 และการใหความมั่นใจของผูใหบริการ เทากับ 0.18 ตามลําดับ ตัวแปร
ของการบริหารประสบการณลูกคามีน้ํา
หนักองคประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือบรรยากาศ เทากับ 0.38 รองมาคือเว็บไซดเทากับ 0.34
และความสะดวกสบาย เทากับ 0.25 ตามลําดับ ตัวแปรของการบริหารความสัมพันธกับลูกคามี
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือการจัดกิจกรรมทางการตลาด เทากับ 0.72
รองลงมาคือการสื่อสารกับลูกคา เทากับ 0.63 ตัวแปรของความพึงพอใจของลูกคามีน้ําหนัก
องคประกอบมาตรฐานมากที่สุด คือพึงพอใจความสัมพันธที่ดี เทากับ 0.54 รองมาคือพึงพอใน
ความคุมคาของเงินทีจ่ ายไป เทากับ
0.45 พึงพอใจคุณภาพการบริการ เทากับ 0.44 และพึงพอใจประสบการณที่ดี เทากับ 0.40
ตามลําดับ และตัวแปรของความจงรักภักดีของลูกคามีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากที่สุด
คือความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหวตอปจจัยดานราคา เทากับ 0.51 รองมาคือความตั้งใจซื้อ
ซ้ํา เทากับ 0.45 และความตั้งใจบอกตอ เทากับ 0.41 ตามลําดับ
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สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผบู ริหารเซอรวิสอะพารตเมนต
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ
คุณภาพการบริการเปนกลยุทธในการบริหารจัดการธุรกิจบริการ คุณภาพการบริการที่
ดี จะสงผลทําใหลูกคาที่มาใชบริการมีความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น และสงผลใหลูกคามีความพึง
พอใจในการบริการ ทางดานกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ผูบริหารเซอรวิสอะ
พารตเมนตสวนใหญจะสรางความสัมพันธกับลูกคาที่พักอาศัยอยูและลูกคาเกาดวยการจัด
กิจกรรมทางการตลาด โดยจัดกิจ
กรรมพิเศษใหลูกคามีสวนรวมในกิจกรรม มีการแลกของรางวัล มีโปรโมชั่นสวนลดใหลูกคา
พรอมทั้งใหสิทธิพิเศษแกลูกคา สวนการสื่อสารกับลูกคาใชสื่อไดแก อีเมล Direct Mail การด
วันเกิดและ เอสเอ็มเอส เพื่อการสื่อสารกับลูกคาที่พักอาศัยอยูและลูกคาเกาใหไดรับขอมูลและ
ขาวสารจากทางผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต ในสวนของการบริหารประสบการณลกู คาโดย
สวนใหญแลวจะสรางประสบ
การณลูกคาผาน เว็บไซดของเซอรวิสอะพารตเมนต สรางบรรยากาศภายในเซอรวิสอะพารต
เมนต ดวย แสงสวาง กลิ่นหอม เสียงเพลง และสี ลูกคาของเซอรวิสอะพารตเมนตจะมีความพึง
พอใจขึน้ อยูกับคุณภาพการบริการทีด่ ี มีประสบการณที่ดใี นขณะมาพักอาศัย และมี
ความสัมพันธที่ดกี ับผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนต และสุดทายความจงรักภักดีของลูกคา
ลูกคาจะมีพฤติกรรมการซื้อซ้ําและเขามาพักในเซอรวิสอะพารตเมนตมากขึ้น มีการบอกตอ พูด
เกี่ยวกับเซอรวิสอะพารตเมนตในทางที่ดี และแนะนํา สนับสนุนใหเพื่อน ญาติ ครอบครัวมาพัก
สวนที่ 4 ผลการนําเสนอโมเดลของปจจัยคุณภาพการบริการ การบริหารประสบ
การณลูกคา การบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่สงผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
ผลการทดสอบรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของปจจัยคุณภาพการบริการ การ
บริหารประสบการณลูกคา การบริหารความสัมพันธกับลูกคา และความพึงพอใจของลูกคา ที่
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 สามารถแสดงโมเดลภาพรวมมีรายละเอียดของตัวแปรสังเกตไดและตัวแปรแฝงที่มี
ความสัมพันธตามสมมติฐาน ดังนี้
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คุณภาพการบริการ
-สิ่งมีตัวตนเปนรูปธรรมของการ
บริการ
-ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ
-การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผู
ใหบริการ
-การตอบสนองตอผูใชบริการ
¶ การบริหารประสบการณลกู คา
-บรรยากาศ
-เว็บไซด
-ความสะดวกสบาย

0.14*
0.22**

0.21**

0.18**

0.53**

การบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา
-การจัดกิจกรรมทางการตลาด
-การสื่อสารกับลูกคา

0.28**

21 พฤษภาคม 2558

ความพึงพอใจของลูกคา
-พึงพอใจความสัมพันธที่ดี
-พึงพอในความคุมคาของเงินที่จายไป
-พึงพอใจคุณภาพการบริการ
-พึงพอใจประสบการณทดี่ ี
0.44**

ความจงรักภักดีของลูกคา
-ความตั้งใจอันเกิดจากความออนไหว
ตอปจจัยดานราคา
-ความตั้งใจซื้อซ้ํา
-ความตั้งใจบอกตอ

อภิปรายผล
การอภิปรายผลในครั้งนี้ใชขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามผนวก
กับการวิเคราะหเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกโดยจะอภิปรายในประเด็นสวนของ
การวิเคราะหอิทธิพลความสัมพันธระหวางตัวแปร แนวคิด ที่ไดจากการตั้งสมมติฐานและการ
ทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของลูกคา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช
ความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชไดรับอิทธิพลทางตรง
มาจากตัวแปรคุณภาพการบริการ สอดคลองกับผลการศึกษาของ Koutroumanis (2005), Juan
and Yan (2009), Akbar และ Som, Wadood and Alzaidiyeen (2010) พบวาคุณภาพการบริการ
สงผลทางตรงตอความจงรักภักดีของลูกคาโดยที่ลูกคามีความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้นจากกการ
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รับรูถึงคุณภาพการบริการที่สูงขึ้น และลูกคาคาดหวังที่จะไดรับคุณภาพการบริการที่ดีกวาใน
ครั้งตอๆไปในการศึกษายังพบวา มิติของคุณภาพการบริการทั้ง 5 มิติ ไดแก สิ่งมีตัวตนเปน
รูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือของผูใหบริก าร การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผู
ใหบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการ และการใหความมั่นใจของผูใหบริการมีนัยสําคัญตอ
ความจงรักภักดีของลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ Al-Rousan, Ramzi and Mohamed (2010)
และ Lin Chen (2005) กลาววาสิ่งมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
ของคุณภาพการบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในมิติของการกลับมาพักซ้ํา การ
บอกตอ และความออนไหวตอราคา ดังนั้นผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนตควรใหความสําคัญ
กับสิ่งมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการมากที่สุดเปนอันดับแรก ควรปรับปรุงอุปกรณใ น
เซอรวิสออะพารตเมนตใหมีความทันสมัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการลูกคาที่พักอาศัย
พนักงานตองมีบุคลิกภาพที่ดี ถึงอยางไรก็ตามผูบริหารควรใหความสําคัญกับ ความนาเชื่อถือ
ของผูใหบริการ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผูใหบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการ
และการใหความมั่นใจของผูใหบริการดวย เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสออะพารต
เมนตใหมากยิ่งขึ้นสงผลใหลูกคาจะมีการบอกตอ กลาวแตสิ่งดีๆของเซอรวิสออะพารตเมนต
แกบุคคลอื่น ญาติ เพื่อน และผูทีมีอํานาจในการตัดสินใจเขาพักที่เซอรวิสออะพารตเมนต
ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการมีผ ลทางบวกตอความพึง พอใจของลูกคา
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชา
จากผลการวิเคราะหที่ไดแสดงใหเห็นชัดเจนวาเมื่อคุณภาพการบริการของเซอรวิสอะ
พารต เมนต สูงขึ้ น ยอมส งผลใหลูก คาที่พัก อาศัยมีค วามพึงพอใจมากขึ้น และพบวามิติข อง
คุณภาพการบริการ ประกอบดวย สิ่งมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือของผู
ใหบริการ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจของผูใหบริการ การตอบสนองตอผูใชบริการและการ
ใหความมั่นใจของผูใหบริการมีนัยสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งเปนไปตามขอมูลที่ได
จากการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการตางๆ โดยอธิบายไดวาลูกคาสามารถรับรูคุณภาพ
การบริการจากการเปรียบเทียบจากผลของความคาดหวังในการไดรับบริการ (กอนรับบริการ )
กับการบริการที่ลูกคาไดรับจริง (หลังไดรับบริการ) ดังนั้นคุณภาพการบริการสูงกวามาตรฐาน
จะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น (Parasuraman et al., 1998) สอด
คลองกับการศึกษาของ Naeem, kram and Saif (2009) และ Khattab and Aldehayyat (2011)
กลาววาคุณภาพการบริการมีผลทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคาคุณภาพการบริการสูงกวา
มาตรฐานจะนําไปสูความพึงพอใจของลูกคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดีของ
ลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช
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จากผลการวิเคราะหที่ไดแสดงใหเห็นวาเมื่อลูกคาที่มาใชบริการเซอรวิสอะพารตเมนต
มีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหลูกคามีความจงรักภักดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Kandampully and Suhartanto (2000)และ Juan and Yan (2009) พบวาความพึง
พอใจของลูกคาสูงขึ้นจะมีความสัมพันธทางบวกตอความจงรักภัก ดีของลูกคาทําใหลูกคามี
ความจงรักภักดีเพิ่มสูงขึ้นตาม
ความสัมพันธระหวางการบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความจงรักภักดี
ของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช
จากผลการวิ เคราะห ที่ได พบวาการบริหารประสบการณลูก ค าที่ประกอบไปดว ย
บรรยากาศ เว็บไซด และความสะดวกสบาย นับวาเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอความ
จงรัก ภัก ดี ข องลู ก คาอย างมี นั ยสํ าคั ญ ซึ่งสรุปไดวาเมื่อเซอรวิสอะพารตเมนตมีก ารบริหาร
ประสบการณ ลูก ค า ที่ ดี ขึ้ น จะส ง ผลใหลู ก คา มีค วามจงรัก ภั ก ดีเ พิ่ม สูงขึ้ น โดยที่ก ารสรา ง
ประสบการณลูก คาดวยบรรยากาศ ประกอบดวย เสียงเพลง แสงสวาง กลิ่นหอม และสี มี
ความสําคัญมากสุดสงผลใหลูกคาของเซอรวิสอะพารตเมนตมีความจงรักภักดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สอดคลองกับการศึกษาของ Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) พบวาใชแสง
สวางเปน ตัว กลางเชื่อมโยงความรูสึก ของลูกคาใหเกิดประสบการณที่ดี สงผลใหเกิดความ
จงรักภักดีมีการแนะนําบอกตอไปยังบุคคลอื่น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Jain and Bagdare
(2011) พบวาเสียงเพลงเปนสวนประกอบของบรรยากาศ มีสวนสรางความรูสึกของลูกคาในแง
ของอารมณ และความรูสึกทําใหลูกคามีประสบการณที่ดีสงผลใหลูกคามีพฤติกรรมความตั้งใจ
ซื้อซ้ําและมีการบอกตอ นอกจากนี้จากการศึกษาแนะนําวาเว็บไซดของเซอรวิสอะพารตเมนต
เปนจุดสัมผัสปฏิสัมพันธระหวางเซอรวิสอะพารตเมนตกับลูกคา เว็บไซดที่มีความถูกตองของ
ขอมูล ความทันสมัย ความเรียบงายในการเขาถึงขอมูล และมีความปลอดภัย ทําใหลูกคามี
ประสบการณที่ดีเกิดความจงรักภักดี สงผลใหลูกคามีการกลับมาใชบริการซ้ํา มีการบอกตอ
สอดคลองกับ Namkung, Shin and Yang (2007) และ Kabadayi and Gupta (2011)พบวาใน
ขณะที่ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีที่จอดรถเพียงพอจะมีสวนสรางประสบการณที่ดี
สงผลทางบวกตอความมุงมั่นซื้อซ้ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ Hart, Frrell, Stachow, Reed and
Gadogan (2007)
ความสัมพันธระหวางการบริหารประสบการณลูกคามีผลทางบวกตอความพึงพอใจ
ของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช
จากผลการวิ เคราะห ที่ได พบวาการบริหารประสบการณลูก ค าที่ประกอบไปดว ย
บรรยากาศ เว็บไซด และความสะดวกสบายเปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึง
พอใจของลูกคาอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะการสรางประสบการณลูกคาของเซอรวิสอะพารต
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เมนตดวยบรรยากาศของเสียงเพลง แสง กลิ่นหอม และสี สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
ลูก คาเพิ่ มมากขึ้ น สอดคล องกั บงานวิจัยของ Slatten, Krogh and Connolley (2010) และ
สอดคลองกับ Countryman and Jang (2006) พบวาการสรางประสบการณที่ดีของลูกคาจะใช
แสงสวาง สี เปนตัวกลางเชื่อมโยงความรูสึกที่ดีของลูกคาจะสงผลทําใหลูกคามีความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ดานเว็บไซด ผูบริหารเซอรวิสอะพารตเมนตตองใหความสําคัญกับความ
ถูกตองของขอมูล การออกแบบเว็บไซด ความเรียบงายในการเขาถึงขอมูล ความทันสมัย และ
มีความปลอดภัยจะเปนตัวกระตุนใหเกิดความสนใจและมีความสําคัญตอการตอบ
สนองพฤติกรรมชื่นชอบของลูกคาเกิดความพึงพอใจ สอดคลองกับงานวิจัยของ Kabadayi and
Gupta (2011)
ความสั ม พั น ธ ระหว า งการบริ ห ารความสั มพั น ธ กั บ ลู ก ค ามี ผ ลทางบวกตอ ความ
จงรักภักดีของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช
การบริหารความสัมพันธกับลูกคาที่ดีขึ้นจะทําใหลูกคาของเซอรวิสอะพารตเมนตมี
ความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้น การบริหารความสัมพันธกับลูกคาประกอบดวยกิจกรรมทางการ
ตลาด การสื่ อสารกับลูก ค า เป น ป จ จั ยที่มีนั ยสําคัญ ทางบวกตอ ความจงรัก ภั ก ดีข องลูก ค า
การศึกษานี้แสดงชี้ใหเห็นวาการสรางความสัมพันธกับลูกคาดวยการจัดกิจกรรมทางการตลาด
โดยการใหโปรโมชั่นสวนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษ
ใหลูกคามีสวนรวม และการใหสิทธิ์พิเศษแกลูกคา มีความสําคัญมากที่สุดที่ทําใหลูกคาของ
เซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชามีความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้น มีการเขามาพักซ้ํา พรอม
ทั้งบอกตอพูดสิ่งดีๆแกเพื่อนและครอบครัว และยอมจายในราคาที่สูง สอดคลองกับแนวคิด
ของ ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2544) ไดกลาววาการสรางความสัมพันธกับลูกคาจะใชเครื่องมือทาง
การตลาดซึ่งประกอบดว ยการจัด กิจ กรรมทางการตลาดและใชก ารสื่อสารกับลูก คาไดแก
สื่อสารทางจดหมาย เชนการดวันเกิด สื่อสารดวยสื่อสิ่งพิมพ เชน แผนปลิว และการสื่อสาร
ดวยอีเมล สอดคลองกับงานวิจัยของ Wu, Shin and Chan (2008) ใหการสนับสนุนการใช
สวนลดราคา การแลกของรางวัล เพื่อสรางความสัมพันธกับลูกคาและสงผลใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดี ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Gordon (2006) พบวาผลประโยชนที่มอบใหแกลูกคา
ประกอบดวยมอบสิทธิ์พิเศษใหลูกคา และของรางวัลจะสงผลใหลูกคามีความจงรักภักดีเพิ่ม
มากขึ้น ลูกคาจะกลับมาพัก เพิ่มมากขึ้น มีก ารแนะนําบอกตอไปยังบุคคลอื่นสูงขึ้น และไม
เปลี่ยนไปใชบริการของคูแขง อยางไรก็ตามเซอรวิสอะพารตเมนตควรสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาดวยการสื่อสารกับลูกคาผานทาง Direct Mail อีเมล การดวันเกิด และเอสเอ็มเอสเพื่อให
ลูก คาได รั บข าวสารจากทางเซอรวิสอะพารต เมนตรับรูถึงความสัมพัน ธที่ดี สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ Wulf, Odekerken-Schroder and Laccbucci (2001) ใช Direct Mail เปนเครื่องมือ
ในการสื่อสารกับลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี
ความสั มพั นธ ระหว างการบริหารความสัมพัน ธกับลูกคามีผลทางบวกตอความพึง
พอใจของลูกคาเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราช
เมื่อเซอรวิสอะพารตเมนตในอําเภอศรีราชามีความสัมพันธกับลูกคาที่ดีขึ้น จะทําให
ลูกคามีความพึงพอใจในเซอรวิสอะพารตเมนตเพิ่มมากขึ้น และการบริหารความสัมพันธกับ
ลูก คาประกอบดว ยกิ จ กรรมทางการตลาดและการสื่อสารกับลูกคาเปน ปจ จัยที่มีนัยสําคัญ
ทางบวกตอความพึงพอใจของลูกคา การสรางความสัมพันธกับลูกคาไดแกการจัดกิจ กรรม
ทางการตลาดโดยการใหโปรโมชั่นสวนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล การจัด
กิจกรรมพิเศษใหลูกคามีสวนรวม และการใหสิทธิ์พิเศษแกลูกคามีความสําคัญมากที่สุดที่ทําให
ลูกคามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ Wulf, Odekerken-Schroder and
Laccbucci (2001) พบวาการสรางความสัมพันธกับลูกคาประกอบดวย การใชแผนปลิว (Direct
Mail) การใหของรางวัลและการใหสิทธิ์พิเศษแกลูกคา จะสงผลใหลูกคามีความพึงพอใจเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้การสื่อสารกับลูกคาใหลูกคาไดรับขาวสารจากทางเซอรวิสอะพารตเมนต
ดวยแผนปลิว (Direct Mai) อีเมล การดวันเกิด และเอสเอ็มเอส สงผลใหลูกคามีความพึงพอใจ
เพิ่มมากขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ Luck and Lancaster (2003)พบวาการสื่อสารกับลูกคา
ผานทางอีเมลมีความสําคัญในการสรางความสัมพันธกับลูกคาในเชิงบวกใหลูกคาเกิดการรับรู
ในความสัมพันธและเกิด ความพึงพอใจนอกจากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Khurana and
Chaudhary (2010) พบวาการสื่อสารกับลูกคาโดยการใชขอความสงทางโมบาย (เอส เอ็ม เอส)
ใหลูกคารับรูขาวสารจากทางบริษัทจะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และสอดคลองกั บ
งานวิจัยของ Luck and Lancaster (2003) พบวา อีเมลเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญที่สราง
ความสัมพันธกับลูกคา ในทางบวกใหลูกคาเกิดการรับรูในความสัมพันธ
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการเซอรวิสอะพารตเมนต
จากโมเดลที่ ไ ด ผูป ระกอบการเซอร วิส อะพารต เมนตค วรบริ หารจัด การกลยุ ท ธ
การตลาดเพื่อใหลูกคามีความจงรักภักดีเพิ่มสูงขึ้นและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทั้งนี้เมื่อลูกคา
ของเซอรวิสอะพารตเมนตมีความพึงพอใจและความจงรักภักดีสูงขึ้นทําใหลูกคามีการบอกตอ
กลาวแตสิ่งดีๆของเซอรวิสออะพารต เมนตแกบุค คลอื่น ญาติ เพื่อน และผูทีมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเขาพักที่เซอรวิสออะพารตเมนต ทั้งนี้ควรใหความสําคัญกับคุณภาพการบริการใหมาก
ขึ้นในดานของสิ่งมีตัวตนเปนรูปธรรมของการบริก าร ความนาเชื่อถือของผูใหบริก าร การ
680

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ตอบสนองตอผูใชบริการ การใหความมั่นใจของผูใหบริการ และ การเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ของผูใหบริการ
ผูประกอบการควรบริหารประสบการณลูกคาใหลูกคามีประสบการณที่ดีดวยสราง
บรรยากาศ เว็ บ ไซด และความสะดวกสบายเพื่ อให ลูก คา เกิ ด ความพึ ง พอใจและมี ค วาม
จงรักภักดีเพิ่มสูงขึ้น
ผูประกอบการควรสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาโดยการจัดกิจกรรมทางการตลาด
และการสื่อสารกับลูกคาใหลูกคาไดรับขาวสารจากทางเซอรวิสอะพารตเมนต อันจะนําไปสู
ความพึงพอใจ และความจงรักภักดี
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึ ก ษานี้ ผูวิ จัยจํ ากั ด เฉพาะเซอรวิสอะพารตเมนต ที่มีหองพัก 80 หองขึ้น ไปใน
อําเภอศรีราชา ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเซอรวิสอะพารตเมนตในพื้นที่อื่นหรือในจังหวัด
อื่น ในสิ่งแวดลอมที่แตกตางออกไป ในประเด็นของกลุมตัว อยางสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
อาจจะใช ก ลุ มตั ว อย างคื อผู ที่มีอํานาจในการตัด สิน ใจเขาพัก ที่เซอรวิสอะพารต เมนต ข อง
ผูบริหารหรือพนักงานโดยตรง และควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดสําหรับเซอรวิสอะพารตเมนต
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมผูใ ชบริการที่มีผลตอกลยุทธ
การตลาดสําหรับธุรกิ จสปาในกรุ งเทพมหานคร (2) ศึกษาพฤติก รรมผูใชบริการที่มีผลตอ
ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร (3) ศึกษากลยุทธ
การตลาดที่มีผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
(4) นําเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใชกลยุทธ
การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูใชบริการสปาเพื่อสุขภาพใน
กรุงเทพมหานคร มีขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ 520 ตัวอยาง โดยใช
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ทาน และคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 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
ใช ก ลยุ ท ธ ก ารตลาด และกลยุ ท ธ ก ารตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ ท างตรงในทิ ศ ทางบวกต อ
ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด และผลของโมเดลพบวาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการ
ใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร คือ พฤติกรรมผูใชบริการ และกล
ยุทธการตลาด
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด ประสิทธิผลการใชกลยุทธ ธุรกิจสปา
685

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

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, KaiserMeyer-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 รัฐบาลมีนโนบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยก ลางสุข ภาพแหง
ภูมิภ าคเอเชี ย (Medical Hub of Asia) และสงเสริมใหประเทศไทยเปน Capital Spa of
Asia/Thailand as a world class spa destination จึงสงเสริมการสรางมาตรฐานและเอกลักษณ
ธุรกิจสปาไทยสูมาตรฐานสากล รวมทั้งการทําการ
ตลาดเชิงรุก นอกจากนี้ป2553-2557 กระทรวงสาธารณสุขไดมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ไทยเปนศูนย
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กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพระดับ
โลก สปาเพื่ อ สุ ข ภาพและนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ และกระทรวงสาธารณสุ ข ได กํ า หนดสถาน
ประกอบการสปา 3 ประเภทไดแก สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย
จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบวาการเปดธุร กิจสปาเพื่อสุขภาพมีแนวโนมมากขึ้น
ตั้งแตป 2548 ถึง 2551 โดยในป 2548 มีสถานประกอบการสปาทั้งหมดจํานวน 548 แหงและ
ในป 2551 มี ส ถานประกอบการสปาทั้ ง หมดจํ า นวน 1,210 แห ง ในขณะที่ มี ส ถาน
ประกอบการสปาที่ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขในป 2548 เพียง 137 แหง
และในป 2551 จํานวน 321 แหง (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
และในป 2556 มีสถานประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขจํานวน
ทั้งสิ้น 1,503 แหง ไดแก สปาเพื่อสุขภาพ จํานวน 451 แหง นวดเพื่อสุขภาพจํานวน 1,028 แหง
และนวดเพื่อเสริมสวยจํานวน 24 แหง และในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการที่
ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น 302 แหง (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2557) สอดคลองกับ ภัททิราพร เขียวสนั่น อุปนายก
สมาคมสปาไทย กลาววาธุรกิจสปาไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในทุกๆ ป โดยเฉลี่ยอยู
ที่ปละ 5-6% สรางรายไดเฉลี่ยประมาณ 15,000-16,000 ลานบาทตอป ในปจจุบันธุรกิจสปาจะมี
การแขงขันกันมากขึ้น มีจํานวนของสถานประกอบการสปาเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศไทย
และตลาดตางประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานที่เริ่มมีการพัฒนาอยางตอ
เนื่อง เชน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา เวียดนาม และลาว ดังนั้นธุรกิจสปาไทยจะตองใช
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจทั้งในเชิงรุกและรับที่ควบคูกัน
จากการสัมภาษณผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ กลาววาในปจจุบันตลาดธุรกิจสปามี
สภาวะแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น มีทั้งผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมเขามาทั้ง
ผูประกอบการชาวไทยและชาวตางประเทศ จนบางครั้งเกิ ดสงครามราคาขึ้น รวมถึ งสถาน
ประกอบการบางแหงไมมีมาตรฐาน ทําใหผูใชบริการมีตัวเลือกเพิ่มขึ้น และในขณะที่ผูบริโภค
หรือผูใชบริการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในดานของทัศนคติ แรงจูงใจและการ
รับรู ทั้งนี้เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหผูบริโภครับรู
ขา วสารอย างรวดเร็ ว รวมถึ ง ผู บ ริ โ ภคมีค วามคาดหวั ง ที่สู งขึ้ น ทํ า ให ผู ประกอบการต อ ง
ปรับเปลี่ยน
กลยุทธทางการตลาดเพื่อใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน และเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูใชบริการอยางสูงสุด
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาตามที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ องความสั มพั น ธ ร ะหวาง พฤติกรรมผูใ ชบริก าร กลยุทธก ารตลาด และ
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ประสิทธิผลการใช กลยุ ทธ ก ารตลาดสําหรับธุร กิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยที่ผูวิจัยได
มุงเนนการศึกษาพิจารณาวาตัวแปรใดที่สงผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดธุรกิจสปา
ในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ ชบริการที่มีผลตอกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึก ษาพฤติ กรรมผูใชบริการที่มีผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
3. ศึก ษากลยุทธ การตลาดที่มีผลตอประสิทธิผลการใชกลยุทธก ารตลาดสําหรับ
ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
4. นําเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใช
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา
ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 พฤติ กรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธ
การตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 กลยุทธการตลาดมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวาง พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และ
ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
2. ผูประกอบการธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานครสามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้ง
นี้ ไปเปนแนวทางและใชในการวางแผนกลยุทธการตลาด เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง
จะนําไปสู ความพึงพอใจของลูกคา และความจงรักภักดีของลูกคา
3. เปนขอมูลสําหรับภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไป
ใชประโยชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนใหสอดคลองกับสภาพการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบันอยางเหมาะสม
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4. ผลการวิจัยเปนแหลงขอมูลใหแกนักวิจัย และผูที่สนใจทั่วไปไดใชประโยชน

วิธีดําเนินการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา
ผู วิ จั ย ได ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสมผสาน คื อ เป น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research) และการศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการศึกษาเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผล
การใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผู วิ จั ย ได เลื อกประชากรในการศึ ก ษา ได แก พื้น ที่เ ขตกรุง เทพมหานครเนื่อ งจาก
กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขป 2556
มากที่สุดจํานวนทั้งสิ้น 302 แหง และผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเฉพาะสถานประกอบการประเภทส
ปาเพื่อสุขภาพ ซึ่งพบวามีสถานประกอบการที่ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขป
2556 จํานวน 107 แหง
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดประชากร
ไดแก ผูใชบริการสปาเพื่อสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร และกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใชบริการสปาเพื่อสุขภาพ ชาวไทยและชาวตางชาติ
ในกรุงเทพมหานคร กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการเปดตารางสําเร็จของ ยามาเน (Yamane,
1973) เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนขนาดตัวอยางจะมีประมาณ 400 ตัวอยาง
เมื่อความน าเชื่ อถือไดข องการเลื อกตัวอยางเทากับ 95% โดยใหเกิด ความผิด พลาดได 5%
อยางไรก็ตามสําหรับงานวิจัยครั้งนี้จํานวนตัวอยางที่เก็บและใชจริงทั้งสิ้น 520 ตัวอยาง โดยใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ และผูวิจัยใชขนาดตัวอยางที่เปนสัดสวน (Proportional to
size) และวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยใชกรอบขนาดตัวอยางสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพที่
ไดรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขป 2556 จํ านวน 107 แหง ขั้น ตอนที่ 2 ผูวิจัย
กํา หนดขนาดตั ว อย างที่ เป น สั ด ส ว นจากการแบ งเขตกรุง เทพมหานคร ไดจํ า นวนสถาน
ประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพเทากับ 26 แหงขั้นตอนที่ 3 ใชการสุมตัวอยางแบบงาย ใช
วิธีก ารจับสลากทําการเลือกตัว อยางจนครบตามจํานวนจากการสุมตัว อยางแบบไมใ สคืน
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ขั้นตอนที่ 4 เก็บแบบสอบถามตามจํานวนจนครบ 520 ชุด ระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2557 และใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง
2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยกําหนดประชากร
ไดแก ผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร และผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการที่
เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 คน และนักวิชาการ จํานวน 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 12 คน ดวยการเลือกแบบเจาะจง (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540)
เครื่องมือสําหรับการวิจัย
เครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
มีโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถาม 3 สวน ไดแก 1) คุณลักษณะสวนบุคคลและพฤติกรรม
ผูใชบริการ ประกอบดวยทัศนคติ แรงจูงใจ และการรับรู 2) ความคิดเห็นดานกลยุทธการตลาด
ประกอบด ว ยด า นคุ ณ ภาพการบริ ก าร ด า นทํ าเลที่ ตั้ ง ด า นราคา ด า นกระบวนการ ด า น
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ และดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา และ 3) ประสิทธิผลของ
การใชกลยุทธการตลาด ประกอบดวยความพึงพอใจของผูใชบริการ และความจงรักภักดีของ
ผูใชบริการ
เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแกแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ผูประกอบการธุ ร กิ จ สปาเพื่ อสุ ข ภาพในกรุ งเทพมหานคร และผู เชี่ ยวชาญ นัก วิช าการที่
เกี่ยวของ มีโครงสรางเนื้อหาของการสัมภาษณประกอบดวย พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธ
การตลาดของธุรกิจสปา และประสิทธิผลของการใชกลยุทธการตลาดธุรกิจสปา
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณครั้งนี้ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามมา
ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังตอไปนี้
ส ว นที่ 1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) เพื่ออธิบายคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใชบริการธุรกิจ
สปา และคาเฉลี่ยเลขคณิต (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่ออธิบายตัว
แปรในการวิจัย ไดแกพฤติกรรมผูใชบริการธุรกิจสปา กลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา และ
ประสิทธิผลของการใชกลยุทธการตลาดธุรกิจสปา
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สวนที่ 2. วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร สถิติที่ใ ชทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ไดแก Correlations, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy , Bartlett’s Test of
Sphericity และวิเคราะหองคประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน
สวนที่ 3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพ และผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวของ
สวนที่ 4. การวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling :
SEM) เพื่อนําเสนอโมเดลของพฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใช
กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะหข อมู ลเชิ งคุ ณภาพ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก
ผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ และผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหเชิงคุณ ภาพ ประกอบดว ย การจําแนกประเภทขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล การ
เชื่อมโยงแนวคิด ที่สัมพันธกัน การสรุปตีความดว ยการบรรยายผล และการนําเสนอผลวิจัย
(สุภางค จันทวานิช, 2550)
ผลการศึกษา
ส วนที่ 1. ผลการวิ เ คราะหคุณลัก ษณะสวนบุค คลของผูใ ชบ ริก ารธุ รกิจสปาใน
กรุงเทพมหานครและศึกษาวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผูใชบริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน
รอยละ 69 มีชวงอายุระหวาง 31-40 ปคิดเปนรอยละ 61.3 ผูใชบริการสวนใหญมีสถานภาพโสด
คิดเปนรอยละ 63.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.5 ผูใชบริการสวน
ใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท
ผูใชบริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 โดยที่ผูใชบริการมีพฤติกรรมดานแรงจูงใจของผูใชบริการอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ในขณะที่พฤติกรรมดานทัศนคติของผูใชบริการและการ
รับรูของผูใชบริการ อยูในปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และ 3.35 ตามลําดับ ผูใชบริการ
ธุรกิจ สปามีความคิด เห็น เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.14 โดยที่ดานคุณภาพการบริการอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ดานราคาอยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคาอยูในระดับปาน
กลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.10 ดานกระบวนการบริการอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.88 ดานทําเลที่ตั้งอยูใน
ระดับปานกลางมี ค าเฉลี่ ยเท ากั บ 2.80 ในสว นของประสิท ธิผลการใชก ลยุทธ ก ารตลาด
ผูใชบริการธุรกิจสปามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 โดยที่
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ความพึงพอใจของลูกคาอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 และความจงรักภักดีของ
ลูกคาอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10
สวนที่ 2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และ
ผลการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ขอที่ 2 และขอที่ 3 พบวาผลการวิจัยขอสมมติฐาน
ทั้ง 3 ขอ ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปา
ในกรุงเทพ
มหานคร โดยที่ตัวแปรพฤติกรรมผูใชบริการมีความสัมพันธทางตรงในทิศทางบวกตอตัวแปร
กลยุทธการตลาด เทากับ 0.73 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธรวม
ตอตัวแปรกลยุทธการตลาดเทากับ 0.73
สมมติฐานที่ 2 พฤติ กรรมผูใชบริการมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธ
การตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยที่ตัวแปรพฤติกรรมผูใชบริการมีความสัมพันธ
ทางตรงในทิศทางบวกตอตัว แปรประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด เทากับ 0.27 อย างมี
นัยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 และมี ค วามสัม พัน ธท างอ อมโดยส งผานตัว แปรกลยุท ธ
การตลาดมีความสัมพันธทางบวกเทากับ 0.35 และมีความสัมพันธรวมตอตัวแปรประสิทธิ
ผลการใชกลยุทธการตลาดเทากับ 0.62
สมมติฐานที่ 3 กลยุทธการตลาดมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด
สําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร โดยที่ตัวแปรกลยุทธการตลาดมีความสัมพันธทางตรง
ในทิศทางบวกตอตัวแปรประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด เทากับ 0.84 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ร ะดั บ 0.01 และมี ค วามสั มพั น ธร วมตอตัว แปรประสิทธิผลการใชก ลยุทธก ารตลาด
เทากับ 0.84
ผลการวิเคราะหองคประกอบของตัวแปร
ตัวแปรพฤติกรรมผูใชบริการมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ แรงจูงใจ
ของผูใชบริการ เทากับ 0.68 รองมาคือทัศนคติของผูใชบริการ เทากับ 0.62 และการรับรูของ
ผูใชบริการ เทากับ 0.54 ตามลําดับ ตัวแปรกลยุทธการตลาดมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน
มากที่สุดคื อ คุ ณ ภาพการบริ การ เทากับ 0.62 รองมาคือดานราคา เทากับ 0.60 การบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา เทากับ 0.58 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เทากับ 0.44 ดานกระบวนการ
บริก ารและด านทํ าเลที่ ตั้ ง เท ากั บ 0.38 ตามลําดับ และตัว แปรประสิทธิผลการใชก ลยุทธ
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การตลาดมีน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ ความพึงพอใจของลูกคา เทากับ 0.75
รองมาคือ ความจงรักภักดีของลูกคา เทากับ 0.57
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อ
สุขภาพ ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ
จากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ผูเชี่ยวชาญ
และนักวิชาการ กลาววาในปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูใชบริการธุรกิจสปามีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งในแงของทัศนคติ ในแงดีและไมดี แรงจูงใจ รวมถึงการรับรูของ
ผูใชบริการซึ่งในปจจุบันผูประกอบการตองใหความสําคัญแก พฤติกรรมของผูบริโภคหรือ
ผูใชบริการใหมากขึ้น การกําหนดกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปาจะตองใหสอด
คลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคหรือผูใชบริการ หรือความตองการของผูบริโภค ทางดานกล
ยุทธก ารตลาดของธุ ร กิ จสปาโดยมากแลว ผูประกอบการจะใหความสําคัญ แกคุณภาพการ
บริการใหสูงกวามาตรฐาน ในเรื่องของการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเปนกลยุทธที่สราง
ความสั ม พั น ธ ที่ดี ร ะหว า งผู ป ระกอบการของสถานประกอบการกับ ลูก ค าทั้ง นี้จ ะเน น ให
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา สวนของวิธีการสรางความสัมพันธกับลูกคาจะใชการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด เชน การให โ ปรโมชั่ น สว นลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล จัด
กิจกรรมพิเศษใหลูกคามีสวนรวม และการใหสิทธิ์พิเศษแกลูกคาเปนตน ในสวนของการจัด
สถานประกอบการใหมีความสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ มีความปลอดภัย นอกจากนี้ราคาที่
ใหบริการมีอัตราคาบริการที่เหมาะสมและคุมคากับการใหบริการ และมีกระบวนการบริการที่
มีขั้นตอน มีระบบ ในสวนของสถานที่ของสถานประกอบการจะหาสถานที่ ที่ลูกคาสามารถ
เดินทางไดสะดวกมีที่จอดรถเพียงพอ
ส ว นที่ 4 ผลการนํ า เสนอโมเดลพฤติ ก รรมผู ใ ช บ ริ ก าร กลยุ ท ธ ก ารตลาด และ
ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
ผลการนํ าเสนอความสอดคลองของโมเดลในครั้งนี้ คาสถิติ ที่ใ ชต รวจสอบความ
สอดคลองระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งหมดผานขอกําหนดเกณฑวัดมาตรฐานตาม
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
ผูวิจัยขอเสนอโมเดลที่ไดจากการวิจัยเปนโมเดลเชิงสาเหตุของความสัมพันธระหวาง
พฤติก รรมผู ใช บริ ก าร กลยุ ทธ ก ารตลาด และประสิทธิผลการใชก ลยุทธก ารตลาดสําหรับ
ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร ดังนี
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คุณภาพการ
บริการ

แรงจูงใจของ
ผูใชบริการ

0.62**
0.68**
0.73**

ทัศนคติของ

0.62

ผูใชบริการ

พฤติกรรม

กลยุทธ

ผูใชบริการ

การตลาด

0.54**

การรับรูของ

0.58**

0.60**

การบริหารความ
สัมพันธกับลูกคา
ราคา

0.38**
0.27**

0.87**

ผูใชบริการ

0.44**

ประสิทธิผลการ
ใชกลยุทธ
การตลาด
0.57**

0.75**

ความจงรักภักดี

ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ

ของผูใชบริการ

ทําเลที่ตงั้

0.38**

สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ
กระบวนการ
บริการ

อภิปรายผล
ความสัมพัน ธระหวางพฤติกรรมผูใ ชบริก ารมีผ ลทางบวกตอกลยุทธการตลาดของ
ธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
เมื่อผูใชบริการมีพฤติกรรมผูใชบริการมากขึ้นจะสงผลใหกลยุทธการตลาดของธุรกิจส
ปาเพิ่มมากขึ้นตาม จากการศึกษายังพบวาแรงจูงใจของผูใชบริการ ทัศนคติของผูใชบริการ และ
การรับรูของผูใชบริการมีนัยสําคัญตอกลยุทธการตลาด และแรงจูงใจของผูใชบริการเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญ มากที่สุดตอกลยุทธก ารตลาดของธุร กิจ สปา และพบวาในสวนของกลยุทธ
การตลาด คุณภาพการบริการมีความสําคัญมากที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของ นิเวศน ธรรมะ
(2552) กลาววาแรงจูงใจเปนแรงผลักดันที่จะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมบางอยางเพื่อตอบสนอง
ความตองการ และความตองการของผูบริโภคเปนจุดเริ่มตนของแนวคิดทางการตลาด นักการ
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ตลาดตองทําการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑและบริการของตน นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับการ
ศึกษาของ University of Southern California (2008) พบวาแรงจูงใจของผูบริโภคสงผลให
ผูประกอบการสามารถวางแนวทางการพัฒนาสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปฬาณี และคณะ (2542) พบวาในแตละบุคคลมีความแตกตางกันในเรื่องการรับรู
ของผูใชบริก าร การไดรับแรงจูงใจจากสังคม และการที่ผูใชบริการมีทัศนคติที่ดีตอการรับ
บริการซึ่งจะสงผลตอความสัมพันธกับกลยุทธการตลาดของผูประกอบการ
ความสัมพัน ธระหวางพฤติก รรมผูใชบ ริการมีผลทางบวกตอ ประสิทธิผ ลการใชก ล
ยุทธการตลาดธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
เมื่อพฤติกรรมผูใชบริการมีมากขึ้นจะสงผลทําใหประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด
ธุรกิจสปาดีขึ้น คือ ความพึงพอใจของผูใชบริการและความจงรักภักดีของผูใชบริการดีขึ้น และ
พฤติ กรรมผูใ ชบริก ารที่ดีขึ้น จะสงผานทางกลยุทธการตลาดธุร กิจ สปาซึ่งจะมีผลใหการใช
กลยุทธการตลาดธุรกิจสปาดีขึ้น จากการวิจัยยังพบวาแรงจูงใจของผูใชบริการ ทัศนคติ
ของผูใชบริการ และการรับรูของผูใชบริการมีนัยสําคัญตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด
ธุรกิจสปา สอดคลองกับงานวิจัยของ Pavey and Spark (2009) พบวาทัศนคติและแรงจูงใจจะมี
ผลตอความตั้งใจซื้อ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Djamasbi Fruhlin and Loiacono
(2009) พบวาทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกตอความตั้งใจซื้อสินคาและบริการ และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Pollack (2009) พบวาทัศนคติมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจ
ความสัมพันธระหวางกลยุท ธการตลาดมีผลทางบวกตอประสิทธิผลการใชกลยุท ธ
การตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะหที่ไดพบวากลยุทธการตลาดที่ประกอบไปดวย ดานคุณภาพการ
บริการ ดานราคา ดานการบริหารความสัมพันธกับลูกคา ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดาน
กระบวนการบริ ก าร และด า นทํ า เลที่ ตั้ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกส ง ผลต อ
ประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดประกอบดวย ความพึงพอใจของผูใชบริก ารและความ
จงรักภักดีของผูใชบริการ โดยเฉพาะดานคุณภาพการบริการมีความสําคัญมากที่สุดที่สงผลเชิง
บวกตอประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาด แสดงวาเมื่อมีการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจ
สปามากขึ้นก็จะสงผลใหเกิดประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาเพิ่มสูงขึ้น
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ Khattab and Aldehayyat (2011) กลาววาคุณภาพการบริการมี
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ผลทางบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการ คุณภาพการบริการสูงกวามาตรฐานจะนําไปสู
ความพึงพอใจของผูใชบริการเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Pollack (2009)
พบวาสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจและการตั้งใจซื้อ ทั้งนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Juan and Yan (2009) พบวาคุณภาพการบริการสงผลทางตรงตอ
ความจงรักภักดีของลูกคาโดยที่ลูกคามีความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้นจากกการรับรูถึงคุณภาพการ
บริ ก ารที่ สูง ขึ้ น นอกจากนี้ส อดคล อ งกั บ งานวิจั ย ของ Wulf, Odekerken-Schroder and
Laccbucci (2001) ไดพบวาการสรางความสัมพันธกับลูกคา ไดแกการใหของรางวัลและการให
สิทธิ์พิเศษแกลูกค าจะส งผลใหลูกค ามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และการติดตอสื่อสารกับ
ลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการธุรกิจสปา
จากโมเดลที่ไดจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมผูใชบริการ กลยุทธการตลาด
และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธกันในเชิง
บวก ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจสปาควรคํานึงถึงประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดซึ่งไดแก
ความพึงพอใจของผูใชบริการและความจงรัก ภักดีของผูใชบริการใหมากขึ้น เพื่อใหธุรกิจ มี
ความไดเปรียบในการแขงขัน ทั้งนี้การใชกลยุทธการตลาดขึ้นอยูกับพฤติกรรมผูใชบริการทั้ง
ดานแรงจูงใจของผูใชบริการ ทัศนคติของผูใชบริการ และการรับรูของผูใชบริการ เพื่อนํามา
กําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชบริการ ทั้งในดาน 1) ดานคุณภาพการ
บริก ารควร พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารใหเ หนือ กวา คูแ ขงโดย มีผ ลิต ภั ณ ฑที่ มีคุ ณ ภาพได
มาตรฐานเพื่อตอบสนองความตองการตามที่คาดหวังได มีการเสนอผลิตภัณฑและโปรแกรม
การใหบริการหลากหลายรูปแบบไวบริการ บุคลากรผูใหบริการมีความรู ความชํานาญและ
นาเชื่อถือในการใหบริการ มีความเปนมิตรและเอาใจใสในการบริการ 2)ดานราคา ควรมีอัตรา
คาบริ การที่เหมาะสมและคุมคากับการใหบริการ 3)ดานการบริหารความสัมพันธกับลูก คา
ผูประกอบการควรสรางความสัมพันธกับผูใชบริการดวยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเชนการ
ใหโปรโมชั่นสวนลด การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล การจัดกิจกรรมพิเศษใหลูกคามี
สว นร ว ม และการให สิท ธิ์ พิเ ศษแก ลูก ค า และสร างความสัมพัน ธกับ ผูใ ช บริก ารดว ยการ
ติดต อสื่อสารกับผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ 4) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ควรจัดสถาน
ประกอบการใหมีความสะอาด มีแสงสวางเพียงพอ มีความปลอดภัย มีการตกแตงสถานที่ให
เหมาะสมกับเทศกาลตางๆเชนวันสงกรานต วันปใหม มีความสะดวกสบายเมื่อมาใชบริการ
เปนตน 5) ดานกระบวนการบริการ ควรมีการแนะนําขั้นตอนการใหบริการและขอจํากัดอยาง
ชัดเจน มีการจัดเก็บฐานขอมูลยางเปนระบบเปนตน และ 6) ดานทําเลที่ตั้ง สถานประกอบการ
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ควรมีทําเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทาง มีที่จอดรถเพียงพอ ทําเลที่ตั้งตองสะอาดไมแออัด เพื่อจะ
สงผลใหเกิดประสิทธิ์ผลการใชกลยุทธการตลาดทั้งนี้วัดไดจากความพึงพอใจของผูใชบริการ
และความจงรักภักดีของผูใชบริการ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาความสัมพัน ธระหวาง พฤติกรรมผูใชบริก าร กลยุทธการตลาด
และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปาในกรุงเทพมหานคร จํากัดเฉพาะ
ประชากรที่ใชบริการธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นการวิจัยครั้ง
ตอไปควรศึกษาในพื้นที่อื่น ทั้งนี้จะทําใหทราบถึงขอแตกตางความสัมพันธระหวาง พฤติกรรม
ผูใชบริการ กลยุทธการตลาด และประสิทธิผลการใชกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจสปา และ
ทําใหทราบถึงพฤติกรรมผูใชบริการที่แตกตางกัน
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การประยุกตใชระบบอีอารพีเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชําระเงินของแผนกจัดซื้อ
จัดหา กรณีศึกษา บริษัท เอกซอนโมบิล จํากัด (มหาชน)
APPLICATION OF ERP SYSTEM TO INCREASE THE EFFICIENCY OF THE
PAYMENT PROCEDURES: A CASE STUDY OF PROCUREMENT DEPARTMENT
IN EXXONMOBIL COMPANY LIMITED
นลินธรณ ณรงควุฒภิ ัสร1 ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย2 (มหาวิทยาลัยรังสิต)
--------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดยอ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวั ต ถุ ประสงคเพื่อ (1) ศึก ษาประสิทธิภ าพการทํางานของระบบที่
ประยุกตใชตอปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน (2) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของ
ระบบที่ประยุกตใชและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท เอกซอนโมบิล
จํากัด (มหาชน)โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง พนักงานบริษัทเอกซอนโมบิล
จํากัด (มหาชน)จํานวน 400 คนในแผนกจัดซื้อจัดหา ซึ่งเปนบุคลากรสวนใหญที่เกี่ยวของกับ
เอกสารในกระบวนการชํ าระเงิ น และใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือทางสถิติที่ใ ช ใ นการ
วิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาที การ
วิเคราะหคาความแปรปรวน การวิเคราะหคาความแตกตางแบบแอลเอสดี และการหาคาสัมประ
สิทธสหสัมพัน ธเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะดานประชากรของพนักงานไดแก อายุ
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะของตําแหนงงานที่ทํา ประสบการณในการใชระบบ
สารสนเทศและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน จะมีผลตอประสิทธิภาพของการใชงาน
โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลักษณะ
ดานประชากรของพนักงานดานเพศ พบวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงาน
โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการไมตางกัน ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ ไดแก ดาน
การใชงาน ดานการออกแบบ ดานความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ
และดานอื่ นๆ มีค วามสัมพันธกับประสิทธิภ าพของการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับ
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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต
2
อาจารยที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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1. บทนํา
ในการประกอบการธุรกิจผูประกอบการตองมีความสัมพันธกับบุคคลและหนวยงาน
องคกรตางๆการติดตอทางธุรกิจจึงตองกระทําเปนลายลักษณอักษรเพื่อเปนหลักฐานสําหรับใช
อางอิงและมีผลไดตามกฎหมายเอกสารทางธุรกิจที่จัดทําขึ้นซึ่งมีความสําคัญตอวงการธุรกิจ
มาก ดังนั้น งานเอกสารเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการดําเนินงานของทุกองคกร เพราะเอกสารเปน
สิ่งที่แสดงถึงหลักฐานในการดําเนินงานติดตอสื่อสารกัน ไมวาจะอยูในรูปแบบเอกสารทั่วไป
(กระดาษ) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส และอาจจะยังมีการใชเอกสารในรูปแบบของกระดาษ
ควบคูกันไปดวย ซึ่งยังไมสามารถเลิกใชเอกสารแบบกระดาษใหเหลือเปนศูนยได ดังนั้นการ
จัดเก็บเอกสารไมวาจะอยูใ นรุปแบบใดหากเอกสารมีการเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ตามระยะเวลาและ
ปริมาณการใชงาน ยอมสงผลใหเกิดปญหาการจัดการเอกสารตามมา โดยเฉพาะเอกสารทาง
การคาและเอกสารทางเงิน ซึ่งเปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบทางการคาเพื่อแสดงรายละเอียด
สัญญาขอตกลงระหวางกัน
ถึงแม ว าการใช เอกสารที่ อยูใ นรูปแบบอิเล็ก ทรอนิก สจ ะมีก ารจัด การที่ดีก วาแบบ
เอกสารทั่ว ไปก็ต าม หากองค กรมีก ารดําเนิน งานติดตอสื่อสารกัน ทางธุร กิจ ที่จําปนตองใช
เอกสารเพิ่มขึ้นแตละวันในปริมาณที่มาก ยอมทําใหสิ้นเปลืองตนทุนในการดําเนินงานสูงขึ้น
ไปดวย ตามปริมาณของเอกสารในแตละวัน เพื่อใหเอกสารมีการชําระเงิน โอนเงิน หรือการทํา
ธุรกรรมการเงินอื่นใดออกไป ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและเพื่อตองการลดตนทุนใน
การดําเนิ น งาน อี ก ทั้ง สภาพแวดล อมการบริหารธุร กิจในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง การที่ตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงจากตางประเทศทั่วโลก และเพื่อการอยูรอด
ขององคกรตอไปในอนาคต องคกรจึงไดมีการนําเอากระบวนการชําระเงินเขาไปในระบบอิเลก
ทรอนิกส ฝายบริหารจึงกําหนดนโยบายโดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ ตองการลดตนทุนในการ
ดําเนินงานลงภายในป 2020 ใหไดถึง 60% จากกระบวนการทํางานในรุปแบบเดิมของแตละ
หนวยงาน
ทั้ ง นี้ จ ะเริ่ ม ปรั บ กระบวนการทํ า งานและทดสอบระบบที่ นํ า มาใช ใ นแผนก
Procurement ซึ่งเปนแผนกที่เกี่ยวของกับเอกสารทางดานการเงินและมีปริมาณเอกสารจํานวน
มาก โดยเชื่อวา การประยุก ตใชระบบสารสนเทศระดับองคก ร หรือที่เรียกวา ระบบ ERP
(Enterprise resource Planning) จะสามารถแกปญหาเอกสารอิเลกทรอนิกสจํานวนมหาศาลที่
เขามาในระบบแตละวันและลดตนทุนในการดําเนินงานลงได ดวยการออกแบบระบบการชําระ
เงินใหสอดคลองกับเอกสารอิเลกทรอนิกสเพื่อชําระเงินใหกับซัพพลายเออรหรือคูคาทางธุรกิจ
ใหเปนไปอยางอัตโมมัติ (Auto payment system)
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ระบบ ERP Software ถือวาเปนระบบสารสนเทศ ที่กําลังไดรับความนิยมเพราะ ERP
Software เปนระบบคอมพิวเตอรที่เขาไปควบคุมกระบวนการทํางานในทุกๆ หนวยงานของ
องคก รและเชื่ อมโยงขอมูลจากทุก แผนกที่เกี่ยวของเขามาสูฐานขอมูลศูนยก ลาง โดย ERP
Software มีหนาที่รวบรวมสวนประกอบทางธุรกิจตางๆ เชน งานวางแผน (Planning) งานผลิต
(Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน
(Accounting/Finance) ระบบขายหนาราน POS แลว เชื่อมโยงสวนงานตางๆเขาไวดว ยกัน
เพื่อใหมีการใชข อมู ลร ว มกั นจากฐานขอมูลเดียวกัน มีการใชก ระบวนการที่เปนมาตรฐาน
รวมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทํางานกระบวนการทางธุรกิจขององคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ขอดีของการรวมขอมูลไวในฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหขอมูล
เดียวกันสามารถใชรวมกันทั้งองคกรได โดยมีการทํางานในลักษณะแบบเรียลไทม และ ERP
Software ไดรับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) คือมีการ
กําหนดในสวนของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และสํารวจมาแลววาเปนวิธีการที่ดี
ที่สุดในอุต สาหกรรมนั้นๆ ไวในตัวของ ERP Software โดยที่ ERP Software จะสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นให เ ข า กั บ ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานของแต ล ะองค ก ร (ที่ ม า : http://www.
mindphp.com)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาเรื่องการประยุกตใช ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเอกสารอิเลกทรอนิกสในเรื่องการชําระเงินใหเปน ไปโดยอัต โนมัติมากที่สุด เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายขององคกรในการลดตนทุนในการดําเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจไดมากยิ่งขึ้นอยางไรก็ตามการนําโปรแกรมดังกลาวมาใช ยังมิไดมีการ
วิเคราะหและประเมินผลกระทบ ปญหาและอุปสรรครวมทั้งขอจํากัดในดานตางๆ เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบที่ประยุกตใชตอปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกัน
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติของระบบที่ประยุกตใชและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท เอกซอนโมบิล จํากัด (มหาชน)
3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้คือ บุคลากรภายในบริษัทเอกซอนโมบิล
จํากัด (มหาชน) แผนก Procurement ที่ใชระบบอีอารพีในการปฏิบัติงาน รวมถึงผูบริหารที่มี
สว นเกี่ ยวของและจํ าเป น ตองใช ร ะบบโปรแกรมเขาไปชวยในการตัด สิน ใจในการทํางาน
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เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยาง
สามารถคํานวณไดจากสูตรไม ทราบขนาดตัวอยางของ W.G.Cochran โดยกําหนดระดับคา
ความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (ธนกฤต ดีพลภัก ดิ์, 2556,
หนา 40) ไดกลุมตัวอยาง 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ คําถาม
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะ
งานที่ทํา ประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใ และและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
และคําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของคุณสมบัติในดานตางๆ ของระบบ
เปนลักษณะคําถามที่ใชมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ((Interval Scale) (1 = สําคัญ
นอยมาก และ 5 = สําคัญดีมาก) แบบสอบถามที่สรางขึ้นไดทดลองแจกจํานวน 30 ชุดเพื่อทํา
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นราย
ดานใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกวา 0.70
3.3 การวิเคราะหทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติเบื้องตนและใชโปรแกรม SPSS ใน
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 3 สวน
ดังนี้
1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
การแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
2 ข อมู ลเกี่ ยวกั บคุ ณ สมบัติข องระบบในดานตางๆของระบบโดยใชสถิติ
คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3 ขอมูลประสิทธิภาพของการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการ
วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะ
งานที่ทํา ประสบการณใ นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน เพศ ทําการ
ทดสอบกับแบบดวยสถิติทดสอบ t – test อายุ ระดับการศึกษา ระดับ ตําแหนง ลักษณะงานที่
ทํา ประสบการณ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ทําการทดสอบกับ
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แบบสอบถามดวยสถิติทดสอบ F – Test และกรณีพบความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบ
แบบรายคูตามวิธีของ LSD
ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ ไดแก ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดาน
ความถูก ตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใช ระบบ และดานอื่น ๆ โดยการทําการ
ทดสอบกับแบบสอบถามตอนที่ 2 ดว ยสถิติทดสอบ Pearson product moment correlation
coefficient
4. ผลการวิจัย
4.1 ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งไดแก ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ,
ปจจัยสวนบุคคลดาน
อายุ ,ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา , ปจจัยสวนบุคคลดานระดับตําแหนง , ปจจัยสวน
บุคคลดานลักษณะของตําแหนงงานที่ทํา , ปจจัยสวนบุคคลดานประสบการณในการใชงาน
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปจจัยสวนบุคคล
ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยสวนบุคคลดานตางๆ
1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุ
- นอยกวา 26 ป
- 26 – 35 ป
- 36 – 45 ป
- 46 – 55 ป
3. ระดับการศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
4. ระดับตําแหนง
- Invoice processor
- Admin assistant
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จํานวน(คน)

รอยละ

164
236

41.0
59.0

68
192
120
20

17.0
48.0
30.0
5.0

332
52
16

83.0
13.0
4.0

280
40

70.0
10.0
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- Leader
- Supervior
- Manager
- Help desk
5. ลักษณะของตําแหนงงาน
- Indexing/Prccessing
- Account reconcile
- Assistant/Analysis
- Control report
- Coding/Approval
- Problem resolution
6. ประสบการณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- นอยกวา 3 ป
- 3 – 6 ป
- 7 – 10 ป
- มากกวา 10 ปขึ้นไป
7. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- นอยกวา 3 ป
- 3 – 6 ป
- 7 – 10 ป
- มากกวา 10 ปขึ้นไป
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20
12
16
32

5.0
3.0
4.0
8.0

280
40
20
12
16
32

70.0
10.0
5.0
3.0
4.0
8.0

76
176
116
32

19.0
44.0
29.0
8.0

76
176
116
32

19.0
44.0
29.0
8.0

จากตารางที่ 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิ ง ที่มีชวงอายุระหวาง 26 – 35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตําแหนงงาน Invoice
processor ลักษณะงานที่ทํา Indexing/Processing มีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระยะเวลาปฏิบัติงานอยูในชวง 3 – 6 ป
4.2 ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบ ไดแก ดานการใชงาน ดานการออกแบบ ดาน
ความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดานอื่นๆ

706

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ตารางที่ 2: ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบ
คุณสมบัติของระบบดานตางๆ
1.ปจจัยดานการใชงาน
- ความสะดวกลดขั้นตอนการทํางาน
2.ปจจัยดานการออกแบบ
- มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน
คุณสมบัติของระบบดานตางๆ
3.ปจจัยดานความถูกตองของขอมูล
- การประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง
4. ปจจัยดานความปลอดภัย
- ระบบมีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการ
ใชงาน
5. ปจจัยดานอื่นๆ
- คูมือการใชงานมีความชัดเจน เขาใจไดงาย

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน

4.24

0.646

4.25
คาเฉลี่ย

0.719
สวนเบี่ยงเบน

4.33

0.650

4.39

0.667

4.38

0.664

จากตารางที่ 2 ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบ กลุมตัวอยางใหสําคัญมาก คือ ความ
สะดวกลดขั้นตอนการทํางาน (ปจจัยดานการใชงาน) มีรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน (ปจจัย
ดานการออกแบบ) การประมวลผลขอมูลมีความถูกตอง (ปจจัยดานความถูกตองของขอมูล)
ระบบมีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการใชงาน (ปจจัยดานความปลอดภัย) และคูมือการ
ใชงานมีความชัดเจน เขาใจไดงาย (ปจจัยดานอื่นๆ) ที่สงผลใหเกิดประสิทธิภาพการใชงาน
โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4.3

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมี
ผลตอประสิทธิภ าพการใชงานโปรแกรมในสว นงานระดับปฎิบัติก าร
ตางกัน

707

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

ตารางที่ 3: ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ปจจัยสวนบุคคลดานตางๆ
t
-1.354
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับตําแหนง
5. ลักษณะงานที่ทํา
6.ประสบการณใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7. .ระยะเวลาปฏิบัติงาน

F

21 พฤษภาคม 2558

4.596
3.646
4.159
4.159
4.102

Sig.
0.177
0.004
0.027
0.001
0.001
0.007

ผลลัพธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

4.102

0.007

ยอมรับ

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยทางดานประชากรศาสตรไดแก
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะงานที่ทํา ประสบการณในการใชระบบสารสนเทศ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติ
การ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ เชน ดานการใชงาน
ดานการออกแบบ ดานความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดาน
อื่นๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการ
ตารางที่ 4: ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ปจจัยดานคุณสมบัตริ ะบบ
Pearson ( r )
1. ดานการใชงาน
0.621
2. ดานการออกแบบ
0.713
3. ดานความถูกตองของขอมูล
0.852
4. ดานความปลอดภัย
0.563
5. ดานอื่นๆ
0.821

Sig.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ผลลัพธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยดานคุณสมบัติของระบบดาน
การใชงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการ
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ในทิศทางบวก(r = 0.621 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวา
ระดับที่ยอมรับไดที่ 0.05)
ป จ จั ย ด า นคุ ณ สมบั ติ ข องระบบด า นการออกแบบมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก(r = 0.713 )
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับไดที่ 0.05)
ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบดานความถูกตองของขอมูลมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก (r = 0.852 )
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับไดที่ 0.05)
ป จ จั ย ด า นคุ ณ สมบั ติ ข องระบบด า นความปลอดภั ย ในการใช ร ะบบมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก
(r = 0.563 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับได
ที่ 0.05)
ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบในดานอื่นๆมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการในทิศทางบวก (r = 0.821 ) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับที่ยอมรับไดที่ 0.05)
สรุป ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใช
งานโปรแกรมในส ว นงานระดั บปฏิบัติก ารในทิศทางบวกไดแก ดานการใชงาน ดานการ
ออกแบบ ดานความถูกตองของขอมูล ดานความปลอดภัยในการใชระบบ และดานอื่นๆ
5. สรุปและอภิปรายผล
5.1 ดานปจจัยสวนบุคคล
ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา
, ระดับตําแหนง, ลักษณะของตําแหนงงานที่ทํา, ประสบการณในการใชระบบสารสนเทศและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เมื่ อ พิ จ ารณาด า นเพศ พบวา เพศที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลตอ ประสิ ทธิ ภ าพการใช ง าน
โปรแกรม
ในสวนงานระดับปฎิบัติการไมตางกัน (Sig. = 0.177 ซึ่งมากกวาระดับที่ยอมรับได จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อําพน ธรรมโชติ ( 2548 )ที่ศึกษาการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี พบวา เพศตางกัน
มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน กลาวคือพนักงาน
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เพศชายและเพศหญิงตางมีความสามารถที่จะเรียนรู ขวนขวายแสวงหาประสบการณเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางานไดเทาเทียมกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาด า นอายุ พบวา อายุ ที่แ ตกต า งกั น มี ผ ลตอ ประสิ ทธิ ภ าพการใช ง าน
โปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล พระตลับ (2551) ที่ศึกษาผลกระทบ
ของความรู ค วามสามารถด านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มี ตอประสิทธิภ าพการทํางานของ
พนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวามีความคิดเห็น
ดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม ดานการทํางานตองเชื่อถือไดแตกตางกัน
โดยการปฏิบัติงานเปนประจําเปนระยะเวลานาน มีการสะสมประสบการณในการทํางานมาก
เพราะไดสัมผัสกับสังคมการเรียนรูสิ่งตางๆ ไดรับการผึก อบรมจากสถาบันการฝกอบรม มี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวขององคกร ทําใหผลงานที่ไดนั้นถูกตอง
แมนยําและสามารถนําไปอางอิงหรือเปรียบเทียบได แตกตางจากพนักงานที่มีชวงอายุนอย
เมื่ อ พิ จ ารณาด า นระดั บ การศึ ก ษา พบว า ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจั ยของ ประมวล พระ
ตลับ. (2551) ที่ศึกษาผลกระทบของความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
แตกตางกัน โดยพนักงานระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการทํางาน มากกวา พนักงานระดับต่ํากวาปริญญาตรี เนื่องจากระดับการศึกษาที่
สูงขึ้นมีผลทําใหพนักงานผูปฏิบัติงานมีความรูหลากหลายและมีประสบการณในการแกปญหา
ตางๆ ออกไปหรือวิธีการตางๆ ที่จะทําใหผลการปฏิบัติงานนั้นมีคุณภาพไดมาตรฐาน ทันตอ
เหตุการณ มีการเปดใจยอมรับสิ่งใหม ทัศนคติที่ดี มีความรูความสามารถในการประยุกตและ
ปรับใชเทคโนโลยีกับการปฏิบัติงานทําใหผลงานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาดานระดับตําแหนงงาน พบวา ระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนากร กรวัชร
เจริญ ( 2555 ) ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน บริษัทค
วอลิตี้เฮาส จํากัด ( มหาชน ) พบวา ตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
เปนทีมดานการแกไขปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพที่แตกตางกัน
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เมื่อพิจารณาดานลักษณะของตําแหนงงานที่ทํา พบวา ลักษณะงานที่ทําที่แตกตางกันมี
ผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตา ยุติ
(2548 ) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานบริษัท พู
นพรัพยแคน จํากัด พบวา ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนา ความสําเร็จในหนาที่
การงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ที่สอดคลองกับแนวคิดที่วาปจจัยการ
จูงใจหรือตัวจูงใจ เปนปจจัยภายในของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการกอสรางความพอใจในการ
ทํางาน ซึ่งเปนปจจัยที่เปนตัวกระตุนที่จะนํามาใชจูงใจใหคนปฏิบัติงานดีขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาด า นประสบการณ ใ นการใช ง านเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา ประสบการณในการใชสารสนเทศที่แตกตางกันมี
ผลตอประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐนนท ปอง
วัน ( 2550 )
ที่ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝน เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 2 พบวา ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับ
สารสนเทศที่ตางกันมีสภาพการใชงานที่แตกตางกัน
เมื่อพิจารณาดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ระยะเวลางานที่แตกตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฎิบัติการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวล พระ
ตลับ (2551) ที่ศึก ษาผลกระทบของความรูค วามสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท ที โ อที จํ า กั ด (มหาชน) ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พนักงานที่มีอายุงานมากกวา 7 ป มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมี
ประสิทธิภาพการทํางาน ดานงานสํ าเร็จทันเวลามากกวา พนัก งานที่มีอายุการทํางาน 6-7 ป
และ 3-5 ป เนื่ องจากพนั ก งานจะต องปฏิบัติงานตามหนาที่ไดรับมอบหมายเปนการแสดง
บทบาทตามความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะคนสะสมประสบการณ ใ นการทํ า งาน เมื่ อ มี
ประสบการณมากขึ้นมุมมองหรือภาพที่พบเห็นยอมมีความแตกตางจากผูที่มีประสบการณนอย
กวา
5.2 ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบ
ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบดานการใชงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึ ง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ขันแกว ( 2549 ) ที่ศึกษาการ
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พัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
จังหวัดเชียงใหม พบวาผูประเมินสวนใหญรอยละ 60 ใหความเห็นวา ระบบมีความสะดวกตอ
การใชงานทั่วไป และตอบสนองความตองการในระดับดีมาก
ป จ จั ย ทางด า นคุ ณ สมบั ติ ข องระบบด า นการออกแบบ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ประสิทธิภ าพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ขันแกว ( 2549 )
ที่ศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร
อีสเทอรนจังหวัดเชียงใหม พบวาผูประเมินสวนใหญรอยละ 60 ใหความเห็นวา การออกแบบ
หนาจอและรายงานของระบบมีความเหมาะสมในระดับดีมาก
ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบดานความถูกตองของขอมูล มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภ าพการใชงานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยรัตน ขันแกว ( 2549 )
ที่ศึกษาการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร
อีสเทอร น จั งหวั ด เชี ยงใหม พบว าผูประเมิน สว นใหญรอยละ 53.33 ใหค วามเห็น วา การ
ประมวลผลขอมูลมีความถูกตองอยูในระดับดีมาก
ป จ จั ย ทางด า นคุ ณ สมบั ติ ข องระบบด า นความปลอดภั ย ในการใช ร ะบบ มี
ความสั ม พั น ธ กั บประสิ ทธิ ภ าพการใชงานโปรแกรมในส ว นงานระดับ ปฏิบั ติก ารอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัย
รัต น ขันแกว ( 2549 ) ที่ศึก ษาการพัฒ นาซอฟตแวรสําหรับงานพัสดุข องศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยฟาร อีสเทอรน จังหวัด เชียงใหม พบวาผูประเมิน สวนใหญรอยละ
53.33 ใหความเห็นวาความปลอดภัยในการใชระบบ อยูในระดับดี
ปจจัยทางดานคุณสมบัติของระบบดานอื่นๆ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการใช
งานโปรแกรมในสวนงานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ ตั้ งไว ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิจัยของ วิชยา คชสังขสีห ( 2556 )ที่ศึก ษาการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการบริหารงานในโรงพยาบาลลําพูน ใหความเห็นวา
ผูที่เกี่ยวของกับระบบตองเขารับการฝกอบรมประกอบคูมือการใชโ ปรแกรมและทุกคนใน
แผนกต อ งสามารถใช ง านโปรแกรมในหน า ที่ ที่ แ ต ล ะคนรั บ ผิ ด ชอบได ค ล อ ง โดยให
ความสําคัญกับประสิทธิภาพเพื่อการสงตองานไปยังแผนกอื่นๆ ตอไป
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6. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช
1 ดานการใชงาน พบวาขั้นตอนบางอย างของกระบวนการชําระเงินยังตองใช
หลายฟงกชั่น ตามหนาที่ที่ร ะบบกําหนด ควรพัฒ นากระบวนการชําระเงิน ใหอยูในภายใน
ฟงกชั่นการทํางานเดียว โดยผนวกงานดานอื่นๆ รวมเขาไวดวยกัน เพื่อจะไดลดขั้นตอนการ
ทํางานใหสะดวกรวดเร็วขึ้นและมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2 ด า นการออกแบบ พบว า เอกสารที่ ไ ด รั บ จากซั พ พลายเออร ยั ง มี ค วาม
หลากหลายของรูปแบบที่ตางกันออกไป ควรมีการแจงไปยังซัพพลายเออรเพื่อใหเกิดการรับรู
และพัฒนารูปแบบของเอกสารใหมีมาตรฐานอยางเดียวกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบ
แบบอัตโนมัติ และเพื่อประโยชนทางดานการเงิน
3 ด านความถู ก ตองของขอมูล พบวาการแกไขปรับปรุงขอมูลสามารถทําได
เฉพาะผูใชที่ถูกกําหนดสิทธิในการใชงานไดเทานั้น ควรมีการกําหนดสิทธิใหกับผูปฏิบัติงาน
ทั่ว ไปในการแก ไขปรั บ ปรุ ง ข อมู ลที่เ ห็น ว าไมใ ชสว นที่สํ าคัญ เพื่ อเพิ่ มความสะดวกและ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน
4 ดานความปลอดภัย พบวาระบบจะมีการแจงเตือนเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการใช
งานเปนไปตามขอกําหนดของระบบ แตเพื่อความปลอดภัยของขอมูลทางการเงินที่สําคัญของ
บริ ษัท ระบบควรมี ก ารตรวจสอบสิท ธิ ก ารใช ง านอี ก ครั้ งก อ นที่ ผู ใ ช จ ะเข าถึ ง ระบบเพื่ อ
ปฏิบัติงานจริง
5 ดานอื่นๆ พบวาระบบจะมีการอัพเกรดเวอรชั่นเพื่อพัฒนาระบบตามระยะเวลา
การใชงาน เพื่อใหผูใชเขาใจหลักในการทํางาน และสามารถใชระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอเนื่อง ควรจัดใหมีการเทรนนิ่งและอัพเดทคูมือการใชงานอยูตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. เปรียบเทียบความคุมคาของการนําระบบซอฟตแวรที่ประยุกตใชดวยวิธี
เชาระบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยพนักงานของบริษัทเอง
2. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่ไมใชประสิทธิภาพการใชงาน เชน คุณภาพการ
ทํางานหรือความสําเร็จขององคกร เปนตน เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาบุคลากรตอไปใน
อนาคต
ขอจํากัดในการศึกษา
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การทําวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดเขารวมอยูในคณะทํางานในการทดลองใชระบบ
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากยังมีฟงกชั่นหลักที่จําเปนบางสวน ที่ยังไม
สามารถเชื่อมโยงกันได และฟงกชั่นเหลานี้สวนใหญเปนการทํางานที่สลับซับซอนซึ่งยากตอ
การอินทิเกรด ตองอาศัยบุคลากรเขาไปจัดการระบบ (Manual Process) เชน กระบวนการชําระ
เงินที่ไมเกี่ยวกับคาสิน คา คาขนสง และขอตกลงทางการคาที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานของ
ราคา (Price) จํานวน(Quantity) หรือ ภาษีทางการคา (Tax) และอื่นๆที่เกิดผลตางจากที่ทําการ
ตกลงซื้อขายกันไวในระบบ เหลานี้จะไมสามารถทําการจายเองไดโดยอัตโนมัติ
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ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

THE MARKETING COMMUNICATION FACTERS WHICH EFFECT SELECTION
OF WEDDING STUDIOS IN BANGKOK
METROPOLITAN REGION
เพทาย พัชรทวีกุล 22 ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 23
---------------------------------------------------------------21

22

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการ
เลือกใชบริการ และปจจัยดานการสื่อสารการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว
ดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้ งนี้ คื อ ผู บริ โ ภคที่ เ คยใช บ ริ ก ารเวดดิ้ ง สตู ดิ โ อในเขตกรุง เทพมหานครและปริ มณฑล
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่รวบรวมโดยผูวิจัย และใชสถิติในการวิเคราะห
ขอ มู ล ได แก การแจกแจงความถี่ (frequency) ค า ร อ ยละ (percentage) ค า เฉลี่ ย (mean) ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)t-Test F-Test และ MRA
ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลสวนใหญ พบวาเปน
เพศหญิง โดยมี ค าเฉลี่ ยของอายุ ประมาณ 25-30 ปก ลุมตัว อยางสว นใหญ มีสถานภาพการ
ทํางานเปนพนักงาน/ลูกจางเอกชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาทจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรไดแก อายุ รายได
และการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้ง
สตูดิโอ ไดแกสินคาหรือบริการที่ใชบริการ ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ คาใชจายในการใช
บริการ สถานที่จัดงานแตงงาน และจํานวนบริษัทการจัดแตงงานที่ไปเขารับการปรึกษาแตกตาง
กัน จะทําใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอที่แตกตางกัน ปจจัยดานการสื่อสาร
การตลาด พบวา ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาด ไดแก การขายโดยอาศัยพนักงานขายการ
22

นักศึกษาปริญญาโท 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 (TTest 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

การแตงงานเปนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยที่ถือปฏิบัติกันมาชานาน ซึ่งการ
แตงงานถือเปนการเริ่มตนชีวิตครอบครัวของมนุษยในสังคมและถือเปนการบอกกลาวผูใหญ
รวมทั้งญาติพี่นอง เพื่อนในทุกสังคม และคนรูจัก จึงไดมีการจัดงานแตงงานเพื่อเชิญมารวม
พิธีและเปนสักขีพยานใหรับทราบโดยทั่วกันเรื่องการครองคู เนื่องจากการแตงงานในพิธีแบบ
ไทยมีหลายขั้นตอนและรายละเอียดมากมาย ไมวาจะเปน เครื่องขัน หมาก สถานที่จัดงาน
หรือแมแตชุดแตงงานก็มีหลายชุดตามรูปแบบพิธีรับไหว (พิธีเชา) และงานเลี้ยงตอนกลางคืน
เจาบาวเจ าสาวหรื อผู จั ด งานจึ งต องเสาะแสวงหาอุ ปกรณ หรือ สถานที่ตางๆ เพื่อจัด งาน
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แต ง งานขึ้ น มา รวมถึ ง ต อ งเรี ย นรู พิ ธี ก ารทั้ ง พิ ธี เ ช า และงานเลี้ ย งกลางคื น เพื่ อ ทํ า ตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จากยุคเกาผูที่จัดงานตองเตรียมหาเองทั้งหมด ตองไปเสาะหา
เชา หรือซื้อ ตามแหลงรานคาตางๆ เพื่อใหครบตามความตองการ เพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การหาสิ่งที่ตองการทุกอยางใหครบในแหลงเดียวจึงเกิดธุรกิจการจัดงานแตงงานขึ้น
คนไทยในปจ จุบัน มีคาใชจายในการจัดงานแตงงานคอนข างสู ง โดยจะเห็ นได จาก
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับพิธีการแตงงานเกือบทุกประเภท ที่สามารถสรางจุดขายไดตรงกับความ
ตองการของกลุมเปาหมายมีอัตราเติบโตที่ดีไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม การถายภาพแตงงานใน
สตูดิโอ รวมถึงสินคา และบริการใหมที่มีราคาแพงกวาสินคาโดยทั่วไป ยอมบงบอกถึงความ
นิยมของคูบาวสาวที่นับวันยิ่งทุมงบประมาณมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบาย และประหยัดเวลา
ทําใหกลาใชจายเพื่อสนองความตองการดังกลาว การแขงขันธุรกิจในโลกยุคปจจุบันนี้มีมาก
ขึ้น เนื่ องจากมี ธุร กิ จ ที่ ใ กล เคี ยงเกิ ด ขึ้ น มามากมายจึ งทํ าใหเ กิด การแขง ขัน กัน อย างมาก
เทคโนโลยี ถือเปนปจจัยสําคัญในยุคนี้เพื่อใชมาเปนตอกับคูแขงที่แขงขันกันสูง เมื่อธุรกิจเว
ดดิ้งสตูดิโอ เปนที่นิยมกันและเติบโตขึ้นอยางมาก จึงมีการแขงขันกันมากขึ้นในธุรกิจนี้ เมื่อ
มีคูแขงเกิ ด ขึ้ น ทํ าให เกิ ด การแย งรายได กําไรเริ่มลดลง เจาของกิจ การตระหนัก ถึงความ
ตองการเพิ่มลูกคาจากสถานที่อื่นๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดใหกับธุรกิจ และเพิ่มความพึงพอใจ
ใหกับลูกคาดวย ถึงแมวาธุรกิจที่ใกลเคียงกันแขงขันหรือเจาะกลุมลูกคาเดียวกัน แตหากปจจัย
ที่มีผลตอการใชบริก ารของเวดดิ้งสตูดิโ อของกลุมลูกคา จะเปน โอกาสอันดีใ นการรูความ
ตองการของลูกคาเพื่อนํามาประกอบการตลาด และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษา ปจจัยการสื่อสารการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลเพราะสิ่ง
เหลานี้ สามารถสรางการรับรู จดจําความภักดีตอตราสินคาและนําไปสูการตัดสินใจเลือกใช
บริการอยางตอเนื่องและแนะนําบอกตอใหผูที่ตนเอง รูจักมาใชบริการดวย ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจ
มีกําไรอยางตอเนื่อง และเติบโตอยางยั่งยืนตอไป ตลอดจนจะเปนประโยชนตอการสงเสริม
การตลาด และปรับปรุงแนวทางของธุรกิจการแตงงานตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง
สตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ยด านพฤติ ก รรมการเลือกใชบริ ก ารเวดดิ้ งสตูดิ โ อที่ มีผลต อการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเว
ดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมมติฐานในงานวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศอายุสถานภาพการทํางานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน
2. ปจจัยดานพฤติก รรมการเลื อกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสิ นใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกตางกัน
3. ปจจัยดานการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิง้
สตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ า ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารเวดดิ้ ง สตู ดิ โ อ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ซึ่งจะเปนประโยชนแก
เจาของกิจการเวดดิ้งสตูดิโอที่จะนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการใหบริการเวดดิ้งสตูดิโอใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในแวดวงธุรกิจเวดดิ้ง
สตูดิโอ
4. เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตอของผูที่ตองการในอนาคต
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพการทํางาน
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ
- สินคาหรือบริการที่ใชบริการ
- เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ
- แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจเลือกใชบริการรานรับ
แตงงานครบวงจร
- ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานรับแตงงาน
ครบวงจร
- คาใชจายในการใชบริการรานรับแตงงานครบวงจร
- สถานที่จัดงานแตงงาน
- จํานวนบริษัทการจัดแตงงานที่ไปเขารับการปรึกษา
ปจจัยดานการสื่อสารการตลาด
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ
- การขายโดยอาศัยพนักงานขาย
- การสงเสริมการขาย
- การตลาดทางตรง
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กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
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แนวคิด

การศึกษาเรื่อง ปจจัยการสื่อสารตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งนี้ ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ดังนี้
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
ทอแรนซ (Tarrance, 1962 อางถึงในกิ่งแกว ทรัพยพระวงศ , 2546) ไดศึกษาเรื่อง
ความคิดละเอียดละออ พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นจะทําใหบุคคลมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้น อายุ
หรือวัยเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม วัยที่
เหมาะสมในการแตงงานนั้นโดยปกติมักจะอยูในชวง 26-30 ป ซึ่งในสังคมไทย ผูหญิงที่มีอายุ
มากขึ้น อาจไมใหความสนใจที่จะจัดงานแตงงานเพราะดวยวัยวุฒิที่มากขึ้นจึงไมเห็นประโยชน
ที่จะตองเสียคาใชจายไปกับการจัดงานแตงงานที่หรูหรา เกินความจําเปน ในขณะที่กลุมที่มีอายุ
นอยกวา ยังมีความตื่นเตนกับการที่จะไดเริ่มตนใชชีวิตคู ดังนั้น จึงมีความกระตือรือรนในการ
จัดงานแตงงาน ใสใจในรายละเอียดของงานมากกวากลุมผูที่มีอายุมากกวา ซึ่งสอดคลองกับธน
พล กอฐานะ (2554) กลาววา ผูหญิงกับผูชายจะมีพฤติกรรมในการซื้อแตกตางกัน กลาวคือ
ผูหญิงจะมีความละเอียดในการซื้อมากกวาผูชาย
ปรมะ สตะเวทิน (2546,หนา 112-118) ไดอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของตน ซึ่งแตกตาง
กันในแตละคน คุณสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการสื่อสาร การวิเคราะหรับ
สารที่มีจํานวนนอยคนนั้นมักไมคอยมีปญหา หรือมีปญหานอยกวาการวิเคราะหผูรับสารที่มี
จํานวนมาก เราไมสามารถวิเคราะหผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไป
การจําแนกผูรับสารออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะประชากร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส ซึง่ คุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการ
รับรู การตีความ และการเขาใจการสื่อสารทั้งสิ้น
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ธีรพันธ โลหทองคํา (2544) ไดกลาวไววา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรม
การซื้อ และ พฤติกรรมการใชของผูบริโภค เพื่อจะไดทราบถึงความตองการและลักษณะของ
ผูบริโภค สําหรับใช ในการวางแผนทางการตลาดจะไดทําไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ผูบริโภคเปา หมาย โดย พฤติกรรมของผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตาง ๆ เชน ปจจัยทาง
วัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และกระบวนการตัดสินใจซื้อ
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(Kotler, 2003: 183-200 อางถึง ใน ปฏิญญา ลาภเจริญวงศ, 2550 ) เปนการศึกษาถึง
เหตุจู งใจที่ ทํา ให เกิ ด การตั ด สิ น ใจซื้อผลิต ภั ณ ฑ โดยมี จุด เริ่มตน จากการที่เกิด สิ่งกระตุ น
(Stimulus) ที่ ทํา ให เ กิ ด ความต องการ สิ่ งกระตุน ผ านเข ามาใน ความรูสึ ก นึ ก คิ ด ของผู ซื้ อ
(Buyer's Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวจะมี การตอบสนอง
ของผูซื้อ (Buyer's Response) หรื อ การตัด สิน ใจของผูซื้อ (Buyer's Purchase Decision)
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิด
การตอบสนอง (Response)ดังในโมเดลนี้จึงอาจจะเรียกวา S-R Theory
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
(Boone and Kurtz.1955:576) กลาวเอาไววา ในการสื่อสารการตลาดเพื่อใหเกิดผลดีมี
ประสิทธิ ภ าพนั้น นั กการตลาดจํ าเปน จะตองนําองคประกอบของสวนประสมการสื่อสาร
การตลาดมาประสมกัน อยางไรก็ต าม ความพยายามเพื่อที่จ ะพัฒนาองคประกอบสวนประ
สมการสื่ อ สารการตลาด เพื่ อให ได องคป ระกอบที่เ หมาะสมที่ สุด (optimal mix) เพื่ อให
สอดคลองกับกลุมตลาดเปาหมายโดยเฉพาะ(specific target market) บอยครั้งนักการตลาด
จะต องเผชิญ กับปญหาการประสานงานเชนเดียวกัน ปญหาดังกลาวเกิด ขึ้นเนื่องจากวา ผูมี
อํานาจหนาที่และผูรับผิดชอบตอเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ เพื่อการวางแผน และการปฏิบัติตาม
แผน อยูตางแผนกกัน จึงมีมุมมอง แนวคิด และวัตถุประสงคตางกันดวย กลาวคือ แผนกการ
ขาย ก็จะวางแผนและควบคุมการนําเสนอดานการขาย แผนกโฆษณาก็จะรับผิดชอบทํางาน
รวมกับตัวแทนโฆษณา เพื่อสรางสรรคสื่อเพื่อการสงเสริมผลิตภัณฑ ในขณะที่กิจกรรมการ
สงเสริมการขาย และกิจกรรมการตลาดเจาะตรงตางก็กระทําใหแผนกอื่น ๆ อีก
บูนและเคิรทซ (Boone and Kurtz 1995:576) ไดใหความหมายของIMC ไววาหมายถึง
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดทั้งหมดทุกชนิด เชน การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ จดหมายตรง การ
ขายโดยพนัก งานขาย การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพั น ธ เปน ตน นํามาประสม
ประสานกัน เพื่อใหเปนขาวสาร เพื่อสงเสริมการตลาด ที่มีลักษณะความเปนหนึ่งเดียวมุงเนนที่
ลูกคาโดยเฉพาะ (customer-focused)
(Bovee,et all.1995:16) ไดก ลาวไววา IMC จะเริ่มตน จากการเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ ย วกั บ ลู ก ค า ทั้ ง ในป จ จุ บั น และในอนาคตแล ว นํ า มาวิ เ คราะห ก อ นที่ จ ะออกแบบกล
ยุทธ IMC เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั้นโดยเฉพาะ การใช IMC ที่เหมาะสม
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในดานการตลาดและการสงเสริมผลิตภัณฑ
ของบริษัท รวมทั้งจะชวยลดตนทุนการตลาดใหนอยลงอีกดวย
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(Kotler.1994:623) กลาววา แมวาแนวความคิดของ IMC จะไดรับการยอมรับอยางมาก
ในปจจุบันแตในทางปฏิบัติยังไมความยุงยากอยูมาก ปญหาสําคัญที่สุดก็คือ องคประกอบของ
เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ไมไดอยูในที่เดียวกัน แตอยูตางแผนกแยกจากกัน จึงทําใหเกิดปญหา
การประสารงานดังกลาวมาแลว ในตอนตน การแกปญหาเพื่อใหก ารใช IMC ใหไดผลอยาง
แทจริง จําเปนจะตองใหเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ อยูภายใตความรับผิดชอบของแผนกใดแผนก
หนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งยังไมมีที่ใดเคยทํามากอน และคาดวาคงจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกัน
ใหมในไมชานี้
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Purchase Decision)
สุวัฒน ศิรินิรันดร (2548) ไดศึกษาไววา ผูบริโภคจะมีความตองการที่แตกตางกันแต
ผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกันซึ่งไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายนอกไดแก
สินคาหมดสต็อก โฆษณา การส งเสริมการขาย การตกแตงราน ประสบการณ เอกสาร แคต
ตาล็อก เพื่อน ชั้นสังคม ลักษณะบุคคล ที่ตั้ง รานคา ทักษะของผูขาย เครดิต ความเร็วในการ
ซอม ความคงทนของสินคา การรับประกัน ซึ่งกระบวนการในการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 5
ขั้นตอนหลักๆ คือ ตระหนักถึงปญหา แสวงหาขอมูล ประเมินผลทางเลือก ตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, หนา 194) ไดทําการศึกษาไววา ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
จากการสํารวจผู บริโ ภคจํานวนมากในกระบวนการซื้อ พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5
ขั้นตอน คือ การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ
และพฤติกรรมหลังการซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
(Bovee, et al. 1995 : 465-466) ไดสรุปไววา การสงเสริมการขายที่มุงเนนที่ผูบริโภค
และการสงเสริมการขายมุงเนนคนกลาง เปนเครื่องมือสําคัญของนักการตลาดที่ใชควบคูกัน
เพราะมีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีเปาหมายรวมกันนั่นคือ เพื่อใหขายไดเร็วขึ้นและ
มากขึ้น แตหากพิจารณาถึงวัตถุประสงคเฉพาะแตละประเภทจะมีลักษณะแตกตางกัน จึงแตละ
ประเภทดังนี้วัตถุประสงคมุงเนนที่ผูบริโภค เพื่อเชิญชวนใหผูบริโภคทดลองซื้อ เพื่อจูงใจ
ผูบริโภคใหคงใชตราผลิตภัณฑของบริษัทตอไปไมเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มการซื้อและการใช
ผลิตภัณ ฑมาก เพื่อกระตุน ใหผูบริโ ภคซื้อผลิตภัณ ฑอื่น ๆ ดว ย เพื่อชวยเสริมแรงงานการ
โฆษณา และความพยายามทางการตลาดเพื่อใหเกิดผลเร็ว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ
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โครนินและเทเลอร (Cronin and Taylor, 1992) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการให บริ ก ารว า ความพึ ง พอใจหรือไมพึง พอใจ เปน เรื่ องของการเปรี ยบเทีย บ
ประสบการณของผูรับบริการไดรับบริการ กับความคาดหวังที่ผูรับบริการนั้นมีในชวงเวลาทีม่ า
รับบริการ และเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถวัดคุณภาพการใหบริการได สวนคุณภาพการใหบริการ
ในมุมมองเชิงการตลาด
คอรดับเปลสกี้ รัสท และซารฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ไดให
คําจํากัดความไววา คุณภาพการใหบริการ เปนสวนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และ
องคก รที่ใหบริก าร ที่สามารถตอบสนองหรื อทําใหเกิ ดความพึงพอใจในความคาดหวั งของ
บุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการใหบริการผานกรอบการมองดานความพึงพอใจตอการ
ใหบริการนี้ ไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกทานหนึ่งคือบิทเนอร (Bitner, 1992) ซึ่ง
อธิบายจากผลงานวิจัยที่ไดเคยทําการศึกษาไววา คุณ ภาพการใหบริการสามารถวัด โดยผาน
ความพึงพอใจของผูรับบริการได
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วรพร จิตราภัณฑ (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดกับ
การตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพงานแตงงานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา
การเปดรับการสื่อสารการตลาด สวนใหญไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพ
แตงงาน มี เพี ยงป จ จั ยย อย 2 ปจ จัย คือการสื่อสารผานพนัก งานขาย และสื่อเฉพาะ กิจ คือ
โปสเตอรเทานั้น ปจจัยการสื่อสารการตลาดของสตูดิโอถายภาพแตงงานสวนใหญไมมีผลตอ
การตัด สิ น ใจใช บริก าร มี เพี ยงการสงเสริมการตลาดคือการสื่อผานโฆษณาที่เปน ไป ตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว ปจจัยทางประชากรศาสตรไมมีผลทาใหเกิดการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอ
ถายภาพแตงงานซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
อารยา ปญญานุวัฒน (2552) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัด สิน ใจเลื อกใช บริก ารจากผูรั บจั ด งานแตงงานในจังหวัด เชียงใหมโดยไดก ารเลือกกลุม
ตัวอยางและใชแบบสอบถามจํานวน 100 รายนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก
ความถี่รอยละคาเฉลี่ยซึ่งผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุต่ํา
กวา 30 ปจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานองคกรเอกชนโดยมีรายได
ตอเดือนของผูต อบแบบสอบถามและคูครอบระหว าง 30,001-40,000 บาทและนิ ยมจั ดงาน
แตงงานในชว งเดือนตุลาคมถึงเดือนธัน วาคมพบพฤติก รรมการใชบริการธุร กิจผูรับจัดงาน
แตงงานวาสาเหตุที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูรับจัดงานแตงงานมากที่สุด
คือการที่ผูรับจัดงานแตงงานใหบริการครบวงจรซึ่งผูที่มีสวนรวมในตัดสินในเลือกใชบริกา
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ผูรั บ จั ด งานแต ง งานคื อ คู ส มรสหรื อ คู ค รองของผู ต อบแบบสอบถามมี ก ารวางแผนด า น
งบประมาณไวที่ต่ํากวา 200,000 บาทระยะเวลาในการติดตอผูรับจัดงานลวงหนา 3-6 เดือนและ
มีผูแนะนํ าผู ตอบแบบสอบถามจึงรูจักรานรับจัดงานแตงงานผลของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริการจากผูตอบแบบสอบถามมีความสําคัญมากที่สุด
ตามลําดับคือความแตกตางแปลกใหมในการออกแบบรูปแบบงานการแตงกายของพนักงานอัน
เปนเอกลักษณนาเชื่อถือชื่อเสียงของผูรับจัดงานแตงงานการประชาสัมพันธของผลงานที่ผาน
มาและราคาที่ต่ําเหมาะสมกับคุณภาพและมาตราฐานของบริการดานขอเสนอแนะคือผลงานที่
ออกมาไมตรงกับความตองการของผูใชบริการ
ขนิษฐ าจิตชินะกุล (2552) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงจากการที่เจาภาพและคูสมรส
จะตองเตรียมงานเองทุกอยางเปนการเลือกใชบริการจากธุรกิจทางดานเวดดิ้งแทนซึ่งทางเวดดิ้ง
สตูดิโอจะปนผูดําเนินการใหทั้งหมดโดยใหบริการในรูปแบบครบวงจร (One Stop Service)
แมวาอัตราคาบริการจะคอนขางแพงก็ตามแตหมาสามารถดําเนินความสะดวกใหผูใชบริการได
เปนอยางดีความนิยมในการใชบริการจากธุรกิจเวดดิ้งนั้นนอกจากจะชวยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูมาใชบริก ารแลว ยังไดรับความหรูหราและทัน สมัยอีก ดว ยทั้งนี้ยังคงสามารถรัก ษา
วัฒนธรรมและเพณีไทยแบบดั้งเดิมไดโดยยึดหลักการจัดพิธีอยางถูกตองซึ่งปจจุบันการจัดงาน
แตงงานตามแบบประเพณีไทยนั้นกระทําไดยากยิ่งเพราะอาจขาดความรูความเขาใจธุรกิจเวดดิง้
จึงสามารถอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรณประเพณีการแตงงานแบบดั้งเดิมไวเปนมรดกตอไป
ไขมุก ศิริรักษ (2554) ศึกษาการใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการที่ปรึก ษาการจัดงานแตงงานในเขตบางกอกนอยกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษา
พฤติ กรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการและเปรีย บเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการที่ปรึกษาการจัดงานจําแนกเปนปจจัยสวนบุคคลซึ่งผลการวิจัยพบวา
ดานผลิตภัณฑมีคาน้ําหนักอยูในระดับมากใหคาน้ําหนักของการใหบริก ารที่ตรงตามความ
ตองการในดานราคามีคาน้ําหนักอยูในระดับมากเชนกันใหความสําคัญการแสดงราคาใหเห็น
ชัดเจนดานชองทางการจัดจาหนายมีคาน้ําหนักอยูระดับมากใหความสําคัญการเดินทางในการ
มาใชบริ การสะดวกดานการส งเสริ มการตลาดมีคาน้ําหนัก อยูใ นระดับมากใหคาน้ําหนัก มี
รายการบริการลดราคาจากราคาปกติและผลการทดสอบสมมติฐานพบวากลุมตัวอยางที่มีอายุ
ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือนและอาชีพที่ตางกันใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการที่ปรึกษาการจัดงานแตงงานมีความแตกตางกันออกไปอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 กลุมตัวอยางที่มีเพศที่ตางกันใชปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการที่ปรึกษาการจัดงานแตงงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ได ใ ช แบบสอบถามแบบมี โ ครงสร างที่ มีคํ าถามแบบปลายป ด เป น
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล กั บ กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ ใ ช บ ริ ก ารเวดดิ้ ง สตู ดิ โ อ ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ มณฑล ซึ่ ง มี ก ารระบุ จํ า นวนที่ ไ ม แ น น อนจึ ง ใช สู ต ร (Infinite
population) ในการคํานวณของขนาดของกลุมตัวอยาง n = P(1-P)(Z) 2/ E2 ไดกลุมตัวอยาง 400
ตัวอยาง
แบบสอบถาม 1 ชุดมี 4 ตอน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร ของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมาตราวัดประเภทนามบัญญัติและเรียงลําดับ ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกใช บริ การเวดดิ้งสตู ดิโอที่สงผลตอการตัด สิน ใจเลือกใชบริก ารเวดดิ้งสตูดิโอของ
ผูบ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ง มาตราวั ด ประเภทนามบั ญญั ติแ ละ
เรียงลําดับ ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนกลุมคําถาม แบบ Rating Scale
10 ระดับความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 และการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ เปนกลุม
คําถาม แบบ Rating Scale 10 ระดับความคิดเห็นจาก 0 ถึง 10 ซึ่งเปนการใหแสดงความคิดเห็น
แบบ 5-scale Likart ซึ่งมาตราวัดประเภทอันตภาคชั้น แบบสอบถามในสวนที่ 3 และ 4 เปน
การวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใชบริการเว
ดดิ้งสตูดิโอ ใชวิธีวัดตามมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) จากการแบงระดับคาคะแนน 10
ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)โดยทําการ
ทดสอบความเชื่อมั่นจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายในของ(Cronbach's
Alpha)ในตอน 3 และ 4 ซึ่ งมี มาตราวัด เปน อัน ตภาคชั้น ไดคาเทากับ 0.952 และ 0.905
ตามลําดับ และใชสถิติตางๆ วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t – test F-test ONE-WAY ANOVA และ Multiple Linear Regression Analysis ณ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร
พบว า ผูบริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาเลือกใชบริก ารเวดดิ้ง
สตูดิโ อสวนใหญเปน เพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ป ประกอบอาชีพ พนัก งาน/ลูก จางเอกชน มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
2. พฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
เวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวา ผู บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาเลือกใชบริก ารเวดดิ้ง
สตูดิโอ สวนใหญเลือกใชบริการของชํารวย มีเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะชวยเพิ่ม
ความสะดวกสบายในการเตรียมงานมีแหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจเลือกใชบริการ จากการแนะนํา
ของเพื่อน/คนรูจัก ผูบริโภคมักจะมีผูรวมในการตัดสินใจ คือ คูสมรส คาใชจายที่มาใชบริการ
ตอครั้ง 30,001-50,000 บาทมีสถานที่จัดงานแตงงาน คือ โรงแรม/รีสอรท ผูและมีจํานวนธุรกิจ
เวดดิ้ง สตูดิโอที่เขาปรึกษาแตละครั้ง 2-3 แหง
3. ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ดานการโฆษณา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
ที่สุดโดยมีความคิด เห็น ตอการโฆษณาผานเครือขายอิน เตอรเน็ต เชน โฆษณาผานเวปไซต
Facebook มากที่สุด
ดานการประชาสั มพั นธ พบวา ผูบริโ ภคที่มาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโ อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด โดยมี
ความคิดเห็นตอการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน เชน website, Facebook มากที่สุด
ดานการขายโดยอาศัยพนักงานขาย พบวา ผูบริโภคที่มาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
โดยมีความคิดเห็นตอการจัดใหมีพนักงานที่พรอมใหขอมูลเกี่ยวกับบริการแกทานตลอดเวลา
มากที่สุด
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ดานการสงเสริมการขาย พบวา ผูบริโ ภคที่มาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโ อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความ
คิดเห็นตอการแถมรูปพรอมกรอบสําหรับคูที่จองแพคเก็จในราคาที่กําหนด มากที่สุด
ด านการตลาดทางตรง พบวา ผูบริโ ภคที่ มาเลือกใชบริก ารเวดดิ้งสตูดิ โ อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีความ
คิดเห็นตอการติดตอเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับแพ็คเกจแกทานโดยตรงผานเครือขายคอมพิวเตอร/Email มากที่สุด
4. การตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
พบวา มี การตัด สิน ใจเลือกใชบริก ารอยูใ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูบริโภคที่มาเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ มีการตัดสินใจเลือกใชบริการมากที่สุดทุกขอ
โดยมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ เพราะราคาแพ็คเก็จมากที่สุด รองลงมาคือ
การตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะชุดแตงงานสวยและมีแบบใหเลือกหลากหลายการตัดสินใจ
เลือกใชบริการเพราะมีการจัดโปรโมชั่นการตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะมีการจัดโปรโมชั่น
และมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเพราะรานมีชื่อเสียงและเปดกิจการมาเปน
เวลานาน นอยที่สุด
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบวา ปจ จัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ รายได และการศึก ษา มี ผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูที่มีอายุ รายได และการศึกษา ที่แตกตางกัน จะทํา
ใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอที่แตกตางกัน ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ไมมีผล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ จึงยอมรับสมมติฐานที่
1 ในสว นของอายุ รายได และการศึก ษา และปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ในสว นของเพศและ
สถานภาพการทํางาน
สมมติฐานที่ 2 กลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอที่แตกตาง
กันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ ที่แตกตางกัน
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พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการ ไดแก สินคาหรือบริการที่ใชบริการ คือ
การใชบริการเช าชุดแตงงาน การถาย Pre-wedding และที่ปรึกษาดานการจัดเตรียมงานและ
สถานที่ ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ คาใชจายในการใชบริการ สถานที่จัดงานแตงงาน และ
จํานวนบริษัทการจัดแตงงานที่ไปเขารับการปรึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง
สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยผูที่มีสินคาหรือบริการที่ใชบริการ ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ คาใชจายในการใช
บริการ สถานที่จั ดงานแต งงาน และ จํานวนบริษัทการจัดแตงงานที่ไปเขารับการปรึกษาที่
แตกตางกัน จะทําใหมีการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอที่แตกตางกัน ในขณะที่ตัว
แปรอื่นๆ ไมมีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 ในสวนของสินคาหรือบริการที่ใชบริการ ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
คาใชจายในการใชบริการ สถานที่จัดงานแตงงาน และ จํานวนบริษัทการจัดแตงงานที่ไปเขารับ
การปรึ ก ษาและปฏิ เสธสมมติ ฐานที่ 2 ในสว นของเหตุผ ลที่ตัด สิน ใจเลือกใชบ ริก าร และ
แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจเลือกใชบริการ
สมมติฐานที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการสื่อสารการตลาดของธุรกิจบริการ
เวดดิ้ง สตูดิโอ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ
พบวา ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาด ไดแก การขายโดยอาศัยพนักงานขายการ
สงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง
สตูดิโอ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการเวดดิ้ง สตูดิโอ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ในสวนของการขายโดยอาศัยพนักงานขาย
การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง และปฏิเสธสมมติฐานที่ 3ในสวนของ การโฆษณา
และการประชาสัมพันธ
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช

21 พฤษภาคม 2558

Sig.

ผลลัพธ

0.783
0.000
0.104
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.000
0.016
0.211

ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ

0.503

ปฏิเสธ

0.216
ไมมีผล
0.049

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

0.379
0.055
0.000
0.000
0.000

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร
เพศ
t-Test
อายุ
F-Test
อาชีพ
F-Test
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
F-Test
ระดับการศึกษา
F-Test
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ
สินคาหรือบริการที่ใชบริการ
t-Test
เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ
t-Test
แหล ง ข อ มู ล ที่ ใ ช ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารร า น t-Test
รับแตงงานครบวงจร
ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกรานรับแตงงานครบ t-Test
วงจร
คาใชจายในการใชบริการรานรับแตงงานครบวงจร
t-Test
สถานที่จัดงานแตงงาน
t-Test
จํานวนบริษัทการจัดแตงงานที่ไปเขารับการปรึกษา
t-Test
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสื่อสารทางการตลาด
ดานการโฆษณา
Regression
ดานการประชาสัมพันธ
Regression
ดานการขายโดยอาศัยพนักงานขาย
Regression
ดานการสงเสริมการขาย
Regression
ดานการตลาดทางตรง
Regression
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผลตอ
การตัด สิ น ใจเลื อกใช บริ ก ารของผู บริโ ภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีร ะดับ
ความสําคัญอยูในระดับมาก ทําใหผลงานวิจัยในครั้งนี้เปนภาพบวก นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
จากผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่มีอายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกใชบริการราน Wedding Studio แตกตางกัน สอดคลองกับ
แนวความคิดของทอแรนซ (Tarrance, 1962 อางถึงในกิ่งแกว ทรัพยพระวงศ , 2546) เรื่อง
ความคิดละเอียดละออ พบวา อายุที่เพิ่มขึ้นจะทําาใหบุคคลมีความคิดที่รอบคอบมากขึ้น อายุ
หรือวัยเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม วัย ที่
เหมาะสมในการแตงงานนั้นโดยปกติมักจะอยูในชวง26-30 ป ซึ่งในสังคมไทย ผูหญิงที่มีอายุ
มากขึ้น อาจไมใหความสนใจที่จะจัดงานแตงงานเพราะดวยวัยวุฒิที่มากขึ้นจึงไมเห็นประโยชน
ที่จะตองเสียคาใชจายไปกับการจัดงานแตงงานที่หรูหรา เกินความจําเปน ในขณะที่กลุมที่มีอายุ
นอยกวา ยังมีความตื่นเตนกับการที่จะไดเริ่มตนใชชีวิตคู ดังนั้น จึงมีความกระตือรือรนในการ
จัดงานแตงงาน ใสใจในรายละเอียดของงานมากกวากลุมผูที่มีอายุมากกวา ซึ่งสอดคลองกับธน
พล กอฐานะ (2554) กลาววา ผูหญิงกับผูชายจะมีพฤติกรรมในการซื้อแตกตางกัน กลาวคือ
ผูหญิงจะมีความละเอียดในการซื้อมากกวาผูชาย และสอดคลองกับแนวคิด ของ ปรมะ สตะ
เวทิน (2546) ไดอธิบายคุณสมบัติเฉพาะของตนซึ่งแตกตางกันในแตละคน คุณสมบัติเหลานี้จะ
มีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการสื่อสาร การวิเคราะหรับสารที่มีจํานวนนอยคนนั้นมักไม
คอยมี ปญ หา หรื อ มี ปญหาน อ ยกว าการวิเ คราะหผูรั บสารที่มี จํานวนมาก เราไมสามารถ
วิเคราะหผูรับสารแตละคนได เพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไป การจําแนกผูรับสารออกเปน
กลุมๆ ตามลั กษณะประชากร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จ การศึกษา
ศาสนา สถานภาพสมรส ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรู การตีความ และการ
เขาใจการสื่อสารทั้งสิ้น
จากผลการวิจัยพบวา ดานการโฆษณา ดานประชาสัมพันธ ดานการขายโดย
อาศัยพนักงาน ดานการสงเสริมการขาย และดานการตลาดทางตรง มีผลตอการตัดสิน ใจ
เลือกใชบริการเวดดิ้งสตูดิโอ ของผูบริโภคในทิศทางเดียวกันอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ เทคโนโลยีสมัยใหม ไดเขามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรพร
จิตราภัณฑ (2550)ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปดรับการสื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจใช
บริการสตูดิโอถายภาพงานแตงงานของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา การเปดรับการ
สื่อสารการตลาด สวนใหญไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพแตงงาน มีเพียง
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ปจจัยยอย 2 ปจจัย คือการสื่อสารผานพนักงานขาย และสื่อเฉพาะ กิจคือโปสเตอรเทานั้น ปจจัย
การสื่อสารการตลาดของสตูดิโอถายภาพแตงงานสวนใหญไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ มี
เพียงการสงเสริมการตลาดคือการสื่อผานโฆษณาที่เปนไป ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ปจจัยทาง
ประชากรศาสตรไมมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจใชบริการสตูดิโอถายภาพแตงงานซึ่งไมเปนไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองผลงานวิจัยของ อารยา ปญญานุวัฒน (2552) ไดศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการจากผูรับจัดงานแตงงาน
ในจังหวัดเชียงใหมโดยไดการเลือกกลุมตัวอยางและใชแบบสอบถามจํานวน 100 รายนํามา
ประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกความถี่รอยละคาเฉลี่ยซึ่งผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุต่ํากวา 30 ปจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีประกอบ
อาชีพพนักงานองคกรเอกชนโดยมีรายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามและคูครอบระหวาง
30,001-40,000 บาทและนิยมจัดงานแตงงานในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพบพฤติกรรม
การใชบริการธุรกิจผูรับจัดงานแตงงานวาสาเหตุที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการจาก
ผูรับจัดงานแตงงานมากที่สุดคือการที่ผูรับจัดงานแตงงานใหบริการครบวงจรซึ่งผูที่มีสวนรวม
ในตัดสินในเลือกใชบริการผูรับจัดงานแตงงานคือคูสมรสหรือคูครองของผูตอบแบบสอบถาม
มีการวางแผนดานงบประมาณไวที่ต่ํากวา 200,000 บาทระยะเวลาในการติดตอผูรับจัดงาน
ลวงหนา 3-6 เดือนและมีผูแนะนําผูตอบแบบสอบถามจึงรูจักรานรับจัดงานแตงงานผลของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริการจากผูตอบแบบสอบถามมี
ความสําคัญมากที่สุดตามลําดับคือความแตกตางแปลกใหมในการออกแบบรูปแบบงานการ
แต ง กายของพนั ก งานอั น เป น เอกลั ก ษณ น า เชื่ อ ถื อ ชื่ อ เสี ย งของผู รั บ จั ด งานแต ง งานการ
ประชาสัมพัน ธข องผลงานที่ผานมาและราคาที่ต่ํ าเหมาะสมกั บคุ ณภาพและมาตราฐานของ
บริก ารด านข อเสนอแนะคื อผลงานที่ออกมาไมต รงกับความตองการของผูใ ชบริก าร และ
สอดคลองกับแนวคิด Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541) ในเรื่องการสงเสริมการ
ขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนการติดตอสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนาระ
กวางผูขายและลูกคาที่มีอํานาจซื้อ โดยการใชพนักงานเปนผูใหขาวสารขอมูลเพื่อจูงใจใหเกิด
การซื้อ และสอดคลองกับแนวคิดของ (Schiffman&Kanuk , 2000) ไดกลาวไววา พฤติกรรม
ผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของกับขบวนการตัดสินใจทั้งดานจิตใจ และพฤติกรรมทาง
กายภาพ การซือ้ เปนกิจกรรมดานจิตใจและทางกายภาพ กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซื้อและ
เกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งนี้
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการสื่อสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผล
ตอ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี
ขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการโฆษณา ควรปรับปรุงในเรื่องของการโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพ นิตยา
สารตางๆ และการแจกแผน พลับ ใบปลิวใหเปน ที่สนใจมากขึ้น อาทิ สีสัน ความกะทัดรัด
พกพาสะดวก เปนตน
2. ด านประชาสั ม พั น ธ ควรปรั บปรุ งในเรื่องของ การประชาสั มพั น ธ ผ านสื่ อ
สิ่งพิมพ นิตยาสาร และสื่อกระจายเสียง เชน วิทยุ โทรทัศน เพื่อใหผูบริโภคไดรับขาวสารที่
ทั่วถึงมากกวาเดิม อาทิ การเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยการสื่อสารทางการตลาดของเวดดิ้งสตูดิโอที่สงผล
ตอ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก ารของผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มี
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได กํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งโดยผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แตเนื่องจากรานเวดดิ้งสตูดิโอ ผุดขึ้นมากมายในหลายพื้นที่
ทั้งกรุงเทพ ปริมณฑล และเมืองสําคัญใหญๆ ของแตละจังหวัด ขยายเติบโตไปในทุกพื้น ที่
ดังนั้น ควรจะมีการศึกษาวิจัยประชาชนในกลุมพื้นที่อื่นๆ ดวย ซึ่งผลการวิจัยที่ไดอาจมีความ
แตกตางจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนไดอยางครบถวนในการทําตลาดไดตรงกลุมเปาหมาย
2. เนื่องจากธุรกิจรานเวดดิ้งสตูดิโอ มีการแขงขันทางการตลาดคอนขางสูง ทําให
ผูแขงขันรายใหมๆ เขามาแยงสวนแบงทางการตลาดอยางตอเนื่อง ผูเสนอจึงขอเสนอในการ
วิจัยครั้งตอไป ควรจะทําการศึกษากลยุทธทางการตลาดของรานเวดดิ้งสตูดิโอ ยานที่เปนรานเว
ดดิ้งในเขตเมืองใหญที่สําคัญๆ ที่ประชาชนอาศัยอยูเยอะ และประสบความสําเร็จ แลว อาทิ
พัทยา บางแสน เปนตน
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Analysis of Communication topology on Social media tools for E-Commerce.
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บทคัดยอ
ทามกลางบทบาททางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
ใหรูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางกันมีลักษณะที่แตกตางกันไป ในปจจุบันปรากฎการณการ
ใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน (Social media) ที่มีวิวัฒนาการจากการพัฒนารูปแบบการส ง
ขอมูลขาวสารจากสื่อที่จับตองไดมาสูยุคดิจิตอล ถือเปนเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในยุคขอมูล
ขาวสาร (Information Age) ที่ชวยใหผูคนสามารถเปนเจาของสื่อที่มีอิสระทางการสื่อสาร มี
อํานาจในการควบคุมข าวสารด วยตนเองโดยไมตองพึ่งพาสื่อกระแสหลัก ประกอบกับการ
ประหยัดตอคาใชจายและสามารถสงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา จึงทําใหทั่วโลกยอมรับและนิยมใช
อยางแพรหลาย
ทางดานสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันทีม่ ีการแขงขันเพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อสรางความไดเปรียบ
เชิงแขงขันในการครองสวนแบงทางการตลาด และสรางศักยภาพขององคกรใหธุรกิจเติบโต
อยางมั่นคง จึงทําใหภาคธุรกิจเริ่มมีการประยุกตใชสื่อสังคมออนไลนในการประกอบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นทุ กวั น เพื่อสรางโอกาสในการสงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับสินคาและบริการของธุรกิจไปสูผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น สามารถกระตุน สรางแรงจูงใจแก
ผูบริ โ ภคให เกิ ด กระบวนการรับ รูแ ละตัด สิ น ใจซื้อ สิน คา และบริ ก ารของธุ ร กิ จ ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: สื่อสังคมออนไลน, 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
ทามกลางบทบาททางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
ใหรูปแบบการติดตอสื่อสารระหวางกันมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามกาลเวลา จากรูปแบบ
การสื่ อสารผานสื่อที่จับตองได (Tangible) อาทิ ปายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ ที่เปนรูปแบบการ
สื่อสารทางเดียว (One-way Communication) ไดถูก พัฒนาเปนการสื่อสารผานสื่อที่จับตอง
ไมได ผานสายไฟ สายเคเบิ้ล และสัญญาณความถี่ในอากาศ ในรูปแบบของโทรศัพท อีเมล
และเว็ บ ไซต ที่ เป น รู ป แบบการสื่ อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ที่ ผูใ ช
สามารถสงขอมูลขาวสารระหวางกันไดอยางถูกตอง ทันทวงที และประหยัดเวลามากขึ้นกวา
ในอดีต และดวยเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางไมหยุดยั้งทําใหผูที่ตองการสื่อสารในปจจุบันไดรูจัก
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กับ สื่อสั งคมออนไลน (Social media) ที่มีวิวัฒ นาการและพัฒ นามาจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการสงขอมูลขาวสารจากสื่อที่จับตองไดมาสูยุคดิจิตอลที่ชวยใหผูคนทั่วโลกสามารถ
สื่อสารระหว างคนหลายคนพร อมกัน (many-to-many Communication) ถือเป น เครื่ องมื อ
ติดตอสื่อสารที่มีบทบาทสําคัญในยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) โดยสื่อสังคมออนไลน
เปนเครื่องมือที่ทําใหทุกคนสามารถเปนเจาของสื่อที่มีอิสระทางการสื่อสาร มีอํานาจในการ
ควบคุมขาวสารดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาสื่อกระแสหลัก อีกทั้งเปนเครื่องมือที่ประหยัดตอ
คาใชจายและสามารถสงขอมูลขาวสารไดทุกที่ตลอดเวลา ทําใหเกิดการยอมรับและนิยมใชงาน
อยางแพรหลายในทุกสังคมทั่วโลก (ณัฐพงษ วงศกัลปฐิติ, 2555)
ดวยโครงสรางของสื่อสังคมออนไลนที่สามารถเขาถึงไดงาย และมีความยืดหยุนสูง จึง
เปนที่หมายตาของนักการตลาดที่มีวิสัยทัศนที่จะนําเครื่องมือนี้เขามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาและ
ขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมองลึกลงไปในมุมมองของนักการ
ตลาดจะพบวา สื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือที่มีอิทธิพลอยางมากในวงการการสื่อสารอยาง
ที่โลกไมเคยมีมากอน ทั้งจากองคประกอบในสวนของ 1.) ความยืดหยุน ที่สามารถเขาถึงไดงาย
2.) ความสามารถในการชี้วัดทางสถิติ 3.) สามารถปรับใชไดอยางหลากหลาย 4.) เปนสื่อที่
ประหยั ด ต อ ค า ใช จ าย 5.) ตลอดเวลา 6.) สร า งโอกาสในการพบกลุ มลู ก ค า (Lee W.
Frederiksen, Sean T. McVey, Sylvia Montgomery and Aaron E. Taylor, 2012) ดังนั้นองคกร
และ/หรือผูประกอบการที่ยังขาดความตื่นตัวในการปรับใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนในภาค
ธุรกิจในปจจุบัน อาจเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหการประกอบธุรกิจนั้นมีแนวโนมที่จะประสบ
ความเสี่ยงไดมากกวาธุรกิจอื่น
สวนภาคธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีการเติบโตอยางตอเนื่องและไดรับการยอมรับ
ใหเปน หนึ่ งในช องทางการดํ าเนิ น ธุร กิจ ในทุก ประเทศทั่ว โลก โดยพบวาขนาดของธุร กิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถสรางสวนแบงทางการตลาดและสรางมูลคาใหกับประเทศได
(UNCTAD, 2015) ในประเทศไทยสามารถสรางรายไดจากการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ในป 2555 จํ านวน 744,419 ล า นบาท ส ว นในป 2556 จํา นวน 768,014 ล านบาทจาก
ผูประกอบการที่ขายสิน คาและบริการภายในและตางประเทศ และจากการจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐ (e-Auction) (สํานัก สถิติแหงชาติ, 2556) นอกจากนี้ ภายใตรายไดในการประกอบ
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ยังพบวาอัตราการใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนรวมกับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสลวนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน โดยในป 2556 มีระดับการใชงาน
รอยละ 23.8 สวนในป 2557 มีระดับการใชงานรอยละ 30.8 โดยคาดวา จํานวนผูประกอบการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 50,000 คนเปน 80,000 คนภายในป 2559 และจะ
สามารถสร างรายได สูงถึ ง 5,000 ลานบาท (สมาคมสมาพัน ธเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย, 2557) สวนในระดับสากลคาดวา ในป 2018 อัตราผูบริโภคที่รวม
ใชงานในระบบออนไลนจะมีโอกาสเติบโตขึ้นอีกรอยละ 50 จากป 2015 ซึ่งทําใหมีผูบริโภค
จํานวนกวา 1.623 พันลานคน (UNCTAD, 2015)
จากสถานภาพของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยในปจจุบันที่มีแนวโนม
ในการใชงานที่เติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหภาครัฐฯ ไดเล็งเห็นปญหาและความสําคัญในการ
ประยุก ต ใ ช เทคโนโลยี เพื่ อขั บเคลื่ อนภาคธุร กิจ ใหมีประสิทธิภ าพสูงขึ้น โดยภาครัฐฯ ได
กํา หนดยุ ทธศาสตร ใ นการวางแผนนโยบาลเศรษฐกิจ ดิจิ ต อล (Digital Economy) ซึ่ ง มี
โครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาประกอบดวย 1.) m-Commerce (การซื้อขายสินคาและบริการ
ผานระบบโทรศั พท มือถื อ) 2.) E-Commerce (การซื้อขายสินคาและบริก ารผานพาณิชย
อิเล็ก ทรอนิก ส) 3.) e-Payment (การชําระเงิน และการทําธุร กรรมทางการเงิน ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส) 4.) Digital Banking (การเงินการธนาคารในระบบดิจิตอล) 5.) Digital Content
(ขอมู ลขาวสารในรูปแบบดิจิต อล) 6.) Embedded Software (การผนวกการสื่อสารเขากับ
ชองทางซอฟทแวร) 7.) iCloud (ระบบการสํารองขอมูลในอากาศ) 8.) Telecom (ระบบการ
ติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย) 9.) Broadcasting (การกระจายขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ)
(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส, 2558) พบวาในสวนนี้ มีผลชวยใหศักยภาพในการ
ประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูประกอบการในประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาขึ้นอยางมี
เอกภาพ เป นระบบ โดยมี หลายหนว ยงานใหค วามรว มมือเขามาเกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจดิจิตอลใหสามารถชวยสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสรางสังคมใหมีความ
เขมแข็ง สามารถสรางรายไดอยางยั่งยืนตอไป
ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารในประเทศไทย ปจจุบันกําลังมีการพัฒนาใหรองรับ
ระดับมาตรฐาน 4th Generation of Mobile Phone communication technology standards (4G) ที่
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ชวยใหผูใ ชโทรศัพทมือถือในประเทศไทยจํานวนกวา 94 ลานเลขหมาย ผูใชบริการระบบ
อินเตอรเนตกวา 26 ลานคน (สํานักสถิติแหงชาติ, 2557) สามารถติดตอสื่อสารระหวางกันได
อยางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับผูใชโทรศัพทมือถือในประเทศไทยที่มีจํานวน
สูงถึงรอยละ 92 และมีอัตราการใชอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อทํากิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลนสูงถึง
รอยละ 78.2 (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2557) ทําใหขอมูลขาวสารที่สงผาน
ระหวางกั น มี จํ านวนเพิ่มมากขึ้น กว าในอดีต เปน ทวีคูณ อยางที่แทบจะนับไมได โดยมีก าร
ยอมรับใหเรียกขอมูลระดับนี้วา Big Data (Marr, 2015) และในป 2557 สามารถสรางมูลคารวม
ในระบบ e-Payment ไดกวา 750 ลานลานบาท
ในบริบทของสิ่งแวดลอมทางการตลาด (Marketing Environment) พบวาการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานในประเทศไทยทั้งในสวนของเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีนั้น มี
ความสอดคลองกับสิ่งแวดลอมมหภาค (Macro Environment) (Kotler, 1988) และจากตัวอยาง
การใชงานเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนรวมกับสิ่งแวดลอมมหภาคดังที่ไดกลาวมานั้น ทําให
พบว า เครื่ อ งมื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน มี อิท ธิ พ ลและมี สว นสํ า คั ญ เนื่ อ งจากเปน เครื่ อ งมื อ ที่
เปรียบเสมือนศูนยกลางในการสื่อสารระหวางกัน จึงสามารถแทรกตัวเปนหนึ่งเดียวกันไดใน
ทุกสิ่งแวดลอม ทั้งในภาคเศรษฐกิจ การพาณิชย และเทคโนโลยี เปนตน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน
รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication)
ไดปรับเปลี่ ยนไปตามป จจั ยแวดลอมตางๆ เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และพฤติ ก รรมของลู ก ค า รวมถึ ง ด า นเทคโนโลยี ด า นต า งๆ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในยุคนี้ ไดแก ความกาวหนาดานระบบ
เทคโนโลยีสาระสนเทศ (Development of Information Technology) การเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ของชองทางการตลาด (Changes in Channel Power) เชน การเกิดขึ้นของชองทางการสื่อสาร
ทางการตลาด หรื อช องทางจั ด จํ า หน ายสิ น ค าผ านทางอิน เตอรเ น็ต การแขง ขัน ที่ เพิ่ มขึ้ น
(Inverses in Competition) อันเกิดจากการสื่อสารไรพรมแดนทําใหบริการที่เปนคูแขงขันนั้นอยู
ไดทั่วโลก ซึ่งเปนเหตุมาจากเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และกาวทันกันอยูตลอดเวลา ทําให
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ความสัมพันธระหวางตราสินคา และลูกคาลดนอยลง นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงดานสื่อ
เชน การที่มีสื่อตางๆ เกิดเพิ่มขึ้น ทําใหสื่อพื้นฐานเขาถึงตัวลูกคาไดยากขึ้น ในขณะที่ราคาคา
สื่อเหลานั้ น กลั บสูงขึ้ น (Duncan, 2005 อา งใน ปน เพชร แกว กําพล, 2552: 8-9) การ
เปลี่ยนแปลงของการตลาดในยุคปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงใหญทางการตลาดอยู 9 ประการคือ
ขาวสาร

1. การเปลี่ยนแปลงจากการกระจุกตัวของขอมูลขาวสารสูการกระจายตัวของขอมูล
2. การเปลี่ยนแปลงจากสินคาสําหรับชนชั้นผูนําสูสินคาสําหรับทุกคน
3. การเปลี่ยนแปลงจากการทําแลวขายสูการรับรูแลวตอบสนอง
4. การเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจทองถิ่นสูเศรษฐกิจโลก
5. การเปลี่ ย นแปลงจากเศรษฐกิ จ ที่ มี ผ ลตอบแทนแบบถดถอยสู เ ศรษฐกิ จ ที่ มี
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
6. การเปลี่ยนแปลงจากการเขาครอบครองสินทรัพยสูการไดมาซึ่งสินทรัพย
7. การเปลี่ยนแปลงจากบรรษัทภิบาลสูตลาดภิบาล
8. การเปลี่ยนแปลงจากการตลาดมวลชนสูการตลาดแบบหนึ่งตอหนึ่ง
9. การเปลี่ยนแปลงจากระบบทันเวลาสูระบบเวลาจริง
ซึ่ งการประยุ ก ต ใ ช สื่อสั งคมออนไลนเปน เครื่องมือในการประกอบธุร กิจ พาณิช ย

อิเล็ ก ทรอนิ ก ส สามารถขั บเคลื่ อนธุร กิจ ผา นสภาวะการแข งขั น และมุ งเขา สูรู ปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทางการตลาดทั้ง 9 ประการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงการสรางโอกาสและ
การสรางรายไดทางการคา (Kotler, Jain, & Maesincee อางใน ปนเพชร แกวกําพล, 2552 : 8-9)
ดวยความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้ ไดสงผลทําใหรูปแบบของการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communication) จึงตองมี ก ารพัฒ นาเปลี่ ยนแปลงตามไปด วยเชน กัน จากการ
สื่อสารการตลาดมุ งเน นไปที่ก ลุมเปาหมายจํานวนมาก (Mass Marketing Communication)
พัฒนาเปนรูปแบบการสื่อสารการตลาดที่มุงเนนไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะบุคคล (One-on-One
Marketing Communication) ที่สามารถเขาถึงตัวลูกคาไดใกลชิดมากยิ่งขึ้น จนทําใหพัฒนาเกิด
เป น แนวคิ ด การสื่ อ สารการตลาดรู ปแบบใหม คือ การสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสาน
(Integrated Marketing Communication: IMC) (Duncan, 2005 อางใน ปนเพชร แกวกําพล,
2552: 10)
ปจจัยสําคัญที่ทําใหแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานไดรับความนิยมวา
เกิดจาก
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1. สื่ อโฆษณามี ราคาสู งขึ้ นแตมีประสิทธิภ าพลดลง (Increasing Cost, Declining
Audience)
2. สื่อมีความหลากหลายและเขาถึงเฉพาะกลุมมากขึ้น (Media Fragmentation)
3. มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจจากผูผลิตไปยังรานคาปลีกมากขึ้น จึงทําใหเกิดรูปแบบ
การสื่อสารการตลาดใหมๆ มากขึ้นดวย
4. การพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี และการพัฒ นาระบบการตลาด
ฐานขอมูล (Database Marketing)
5. ธุรกิจทั่วไป ทั้งผูผลิต ผูจัดจําหนาย เจาของธุรกิจคาปลีก คาสง มีความตองการใน
การเปลี่ยนแปลงการสื่อสารกับลูกคา (G.Belch & M.Belch, 2004 อางใน ปนเพชร แกวกําพล,
2552: 10-11) ทํ าใหเครื่ องมือสื่อสังคมออนไลนสามารถเขามามีบทบาทสําคัญในการเปน
ตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด อีกทั้งยังสามารถใชงานได
อยางสอดคลองกับรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานดวยทางหนึ่ง
โดยสรุป การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานมีลักษณะสําคัญ คือเปนกระบวนการ
สื่อสารที่มีความตอเนื่อง โดยตองมีการวางแผนจากภายนอกสูภ ายใน คือจะตองเริ่มตนจาก
กลุมเปาหมาย โดยมีการใชฐานขอมูลลูก คาเปน ขอมูลสนับสนุน ในการวางแผน ซึ่งในการ
สื่ อ สารจะต อ งใช รู ป แบบเครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลายสื่ อ สารไปในทิ ศ ทาง เดี ย วกั น ในการ
ติดตอสื่อสารสรางรูปแบบของความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยตองกอใหเกิดผลกระทบตอ
ลูกคาในดานพฤติกรรมและตองมีทํางานดวยการ วางแผนแบบฐานศูนย รวมทั้งมีการทํางาน
ประสานกันขามหนาที่กันดวยซึ่งในการนําแนวคิดการสื่อสาร การตลาดมาใชนั้น แตละองคกร
จะมีการยอมรับ และการนําแนวคิดนี้มาใชในระดับที่ตางกัน (Shimp, 2000 อางในปนเพชร
แกวกําพล, 2552)
2. แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน (Social Media)
สื่อสังคมออนไลน (Social Media) มีคําจํากัดความที่หลายหลาย และมีผูคนพยายาม
แบงประเภทของสื่อสังคมออนไลนออกเปนหลายประเภท ซึ่งก็เปนไปไดยาก ดวยเหตุเพราะ
มันเกิดใหม และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หากนับตั้งแตป 1979 ที่เกิด Usenet หรือระบบการ
สนทนาสาธารณะผานอินเตอรเน็ตขึ้นครั้งแรก เราอาจจะนับบริการที่เกิดใหมตลอด 3 ทศวรรษ
ที่ผานมากันไดไมค รบถว น อยางไรก็ตาม สื่อสังคมออนไลนสามารถอธิบายในรายละเอียด
ตางๆ ไดดังนี้
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ประเภทของสื่อสังคมออนไลน
สามารถแบงออกเปน 6 ประเภทตามลักษณะการแสดงตัวตนวามีการเปดเผยตัวเอง
เทาไร และการนําเสนอตอสังคมเทาไร
1.Collaborative Project คือการกระตุนใหเกิดการรวมกันสรางเนื้อหา โดยผูใชหลายๆ
คน
2.Blog คือพื้นที่สวนบุคคลใหเจาของเขียนแสดงความรูสึกนึกคิดตางๆ สวนมากมักจะ
เรียงตามลําดับเวลาจากลาสุดยอนกลับไป ซึ่งก็มีอยูหลายระดับ
3.Content Community มีจุดประสงคหลักเพื่อแชรเนื้อหาระหวางผูใช ซึ่งก็อาจจะทําได
หลายรูปแบบ
4.Social Networking Site (SNS) เปนการดึงใหผูใชเขามารวมกัน โดยการสรางโปร
ไฟล สว นตั ว ก อน จากนั้ น ก็ อาจจะมี ก ารอั พเดทสถานะของแต ล ะคน การโพสต
ขอความ รูปภาพ และวิดีโอ
5.Virtual Game World เกมส 3 มิติที่ผูใชนําเสนอตัวตนตามบทบาทในเกมส ซึ่งเขาก็
สามารถติดตอปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอื่นๆ ไดเสมือนอยูในโลกแหงความเปนจริง
6.Virtual Social World เกมส 3 มิติในอีกลักษณะหนึ่งที่ผูใชเปดเผยตัวตนดวยตัวเอง
ในรูปแบบที่เรียกวา Avatar ทีเ่ ขาสามารถเลือกรูปราง ทาทาง บุคลิกการแสดงออกเอง
ได (วิลาส ฉ่ําเลิศวัฒน, 2554:25)
โดยสื่อสังคมออนไลนที่สามารถแบงไดเปน 6 ประเภทนั้น ครอบคลุมสื่ อมากมาย
อยางนับไมถวนทั้งสื่อเกาใหมที่ไดเกิดขึ้นแลวดับไป และสื่อที่ยังใชอยูในปจจุบัน แตอยางไรก็
ตาม สื่อทุกประเภทที่ปรากฎนั้นมีการนําเสนอปฏิสัมพันธตอสังคม และการเปดเผยตัวตน ใน
ระดับที่แตกตางกัน และไมใชทุกสื่อจะเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของผูประกอบการใน
ประเทศไทย
ดวยเนื่องจากเปนสื่อสังคมออนไลนที่เขาถึงผูคนในสังคมไทยไดงาย และผูค นตาง
ยอมรับ เชื่อถือ รวมทั้งใชสื่อประเภทนี้กันอยางแพรหลาย ผูประกอบการจึงเล็งเห็นประโยชน
ของสื่อเหลานี้ และเลือกใชใหเหมาะสมกับกิจการได เพื่อประสิทธิภาพของการประกอบการ
สูงสุดที่คาดหมาย
3. ปรากฎการณการใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน
สื่อสั งคมออนไลน เข ามามี อิทธิพลกับชีวิต ประจําวันของผูค นทั่ว โลกมากขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ในชวงแรกเราอาจจะไมรูสึกอะไร คิดวามันอาจเปนเพียงชองทางการสื่อสาร
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หนึ่งที่ชวยตอบสนองทางดานการใชงานในชีวิตประจําวันเทานั้น แตเวลาตอมาการประยุกตใช
งานรวมกับการดําเนินการทางการตลาด การทําธุรกิจ ตลอดจนปจจัยทางสังคม และการเมือง
เปนตน ลวนใหประสิทธิภาพของผลลัพธการดําเนินการอยางคาดไมถึง โดยจะไดยกตัวอยาง
ปรากฎการณการใชงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกิดขึ้นในแวดวงสื่อสังคมออนไลนในดาน
ตาง ๆ ดังนี้
Hinge Research Institute (2015) การทําการตลาดออนไลนสวนใหญจะอยูในรูปแบบ
ของงานบริ ก าร ที่ เป น ส ว นหนึ่ งของการตลาดเชิงบริก าร (Service Marketing) กล าวคื อ
ผูประกอบการจําเปนตองใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการที่ถูกตองชัดเจนไปยังกลุมลูกคา
เปาหมาย พรอมทั้งตอบคําถาม และตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาอยางทันทวงทีและ
สุภ าพ ซึ่งทั กษะเหล านี้ เปน สิ่ งท าทาย และเปน สวนหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการแตละธุร กิจ
สามารถเขาไปนั่งในใจลูกคาไดแตกตางกัน ซึ่งผูประกอบการที่ใหบริการลูกคาไดดี มีโอกาสที่
จะเติบโตผานพาณิชยอิเล็กทรอนิก สไดดีเชนกัน โดยเครื่องมือที่สําคัญที่จ ะขับเคลื่อนงาน
บริก ารไปสู กลุ มลู ก ค าได นั่น คื อสื่ อสังคมออนไลน จากการสํารวจพบวางานบริก ารแตละ
ประเภทมีระดับความสําคัญที่จะนําไปประยุกตใชแตกตางกัน ไดแก 1) การใชเครื่องมือที่มีอยู
เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบธุรกิจใหดีขึ้น 63.8% 2) การสรางลูกคาเปาหมายกลุมใหมควบคูกับการ
รักษาฐานลูกค าเกา 42.6% 3) การสรางสรรคเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเครื่องมือใหมในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ 29.8% 4) การปรับนโยบายเพื่อใหสอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและพรอมรับมือ
กับคูแขงในตลาด 27.7% 5) การปรับนโยบายเพื่อใหสอดรับกับความตองการและความ
คาดหวั งของกลุมลู ก คา 27.7% สํ าหรับ ชองทางที่สามารถเชื่อมตอถึง กลุมลู ก คาสามารถ
จัดลําดับความสําคัญไดเชนกัน 1) การศึกษาวิจัย 2) การสรางเวบไซต 3) ชองทางที่เชื่อมตอ
ลูกคาใหเขาถึงกลุมผูเชี่ยวชาญ มืออาชีพ 4) การเชื่อมตอถึงแหลงคนหาขอมูลดวยวิธี SEO 5)
การใชการสื่อสารทางการตลาดอยางชาญฉลาด 6) การใชสื่อสังคมออนไลน สิ่งเหลานี้สามารถ
พัฒนาเปนกลยุทธการสื่อสาร และพิสูจนไดวางานบริการสําคัญกวาการขาย
Leichman Researcha (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา การดําเนินการทางการตลาด
แบบ inbound (ผ านสื่อการตลาดสมัยใหม) สามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินการได
มากกวาการดําเนินการทางการตลาดแบบ outbound (ผานสื่อการตลาดแบบดั้งเดิม) ถึง 62%
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Statistic Brain Research Institute (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา มีปจจัยทางสถิติ
หลายสวนที่สามารถบงบอกไดถึงสาเหตุที่ทําใหธุรกิจ ขนาดเล็กในรูปแบบออนไลนประสบ
ความลมเหลว ซึ่งไดแก ขนาดระบบการวางแผน ทําธุรกิจที่มีขนาดใหญเกินตัว มีรูปแบบการ
ขยายตัวทางธุรกิจรวดเร็วเกินไป ขาดทักษะความรูเกี่ยวกับการดําเนินงาน สิ้นเปลืองคาใชจาย
ในการทําโฆษณา เปนตน ซึ่งหากยอนไปถึงแกน หลายธุรกิจประสบความลมเหลวจากระบบ
การวางแผนการจัดการ เปนหลัก โดยจากการศึกษาพบวา วิธีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
ธุรกิจขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อาจมาจากปจจัย อาทิ สรรหาความรูเชิงนวัตกรรมเพื่อ
มาปรับใชกับธุรกิจ ศึกษากลุมลูกคาเปาหมายใหพบ จัดการรูปแบบองคกรใหทํางานอยางมี
ระบบ ดูแลภาวะการเงินในองคกร แผนจัดการงานบริการสําหรับลูกคา เปนตน
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) (2015) องคการ
สหประชาชาติ ไดนํ าเสนอผลการศึก ษาวิ จัย ของ eMarketing ฉบั บ เดื อนกรกฏาคม 2014
เกี่ยวกับการพยากรณอัตราการเติบโตของจํานวนผูบริโภคที่เปนผูซื้อในตลาดออนไลนในป
2013-2018 พบวาในภูมิภาคเอเซียและโอเชียเนียมีโอกาสเติบโตสูงถึง 70% โดยคาดวาจะมี
จํานวนผูบริโภคเพิ่มจาก 4.6 รอยลานคนเปน 7.82 รอยลานคนในป 2018 นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาวิจัยยังสามารถระบุไดถึงสินคาและบริการที่กลุมผูบริโภคมีความตองการในการซื้อในป
2013 พบวาสินคาออนไลนประเภทคาปลีกเปนสิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจมากที่สุดในการซื้อ
สินค าผานพาณิชยอิเล็ก ทรอนิก ส ขอมูลประกอบของสถาบัน วิจัย Nielsen ในป 2014 จาก
การศึก ษาประเภทของสิ น ค าที่ ผูบริโ ภคตองการซื้อโดยทําแบบสอบถามผูบริโ ภคจํานวน
30,000 คนจาก 60 ประเทศ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม 2014 พบวาสินคาประเภทแฟชั่น
ไดแก เสื้อผาเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ รองเทา และประเภททองเที่ยว ไดแก ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วโดยสาร โรงแรมที่พัก ไดรับความนิยมสูงที่สุดทั้งในภูมิภาคเอเซีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ
ซึ่งผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับตัวเลขจากสํานักสถิติแหงชาติ ในป 2557 ที่ชี้ใหเห็นวา
สินคาประเภทแฟชั่นและประเภททองเที่ยวในประเทศไทย เปนสินคาหมวดหมูหลักที่ไดรับ
ความนิยมมาอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปที่ผานมา และในป 2557 พบวาสินคาประเภทแฟชั่นมี
อัตราความตองการจากกลุมผูบริโภคมากกวาสินคาประเภททองเที่ยว สวนทางดานอุปกรณที่
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กลุ ม ผู บ ริ โ ภคนิ ย มใช ง านเพื่ อ ซื้ อ สิ น ค า ออนไลน ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว โลก ยั ง คงใช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเปนหลัก รองมาเปนอุปกรณสื่อสารประเภทมือถือ และแท็ปเล็ต ตามลําดับ
ผลสรุปของงานประชุมวิชาการของสหประชาชาติ (UNCTAD) วาดวยเรื่องของการ
ปลดล็อคศักยภาพการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อพัฒนานานาประเทศ พบวาในป 2018 อัตรา
ผูบริโ ภคมีโ อกาสเติบโตขึ้นอีก 50% จากปนี้ ทําใหมีผูบริโภคที่เขารวมในโลกออนไลนมี
จํานวนกวา 1.623 พันลานคน โดยในแตละประเทศมีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางดานพาณิชย
อิเล็ก ทรอนิก สได แตกต างกั น ทั้งนี้ ขึ้น อยูกับปจจัยหลายสวน ไมวาจะเปน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เทคโนโลยี หรือพื้นฐานความรูความเขาใจในการใชสื่อออนไลน รวมไปถึงระดับ
การศึกษา เปนตน ซึง่ หากพิจารณาพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาและบริการในรูปแบบออนไลน
จากทั่วโลกจะพบวา ไทยและเม็กซิโกมีตัวเลขการใชบริการสวนนี้ไมถึง 5% สวนเดนมารกและ
ออสเตรเลียมีตัวเลขการใชบริการมากกวา 60% และอังกฤษมีตัวเลขมากกวา 70% ทั้งนี้อาจดวย
ปจจัยทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดําเนินการธุรกรรมทางการเงินของไทยยังลาสมัยและไมได
รับ การยอมรั บกั น อย างแพร หลาย ทํา ให ก ารประกอบพาณิ ช ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระสบกั บ
อุ ป สรรคในการดํ า เนิ น การ แต ห ากพิ จ ารณาถึ ง โอกาสในการพั ฒ นาการทํ า พาณิ ช ย
อิเล็กทรอนิกส ไทยยังมีชองวางที่ตองการเติบเต็มอีกมาก และมีระยะทางในการพัฒนาใหมี
ความเติบโตไดอีกมากเชนกัน จากตัวเลขมูลคาการซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในป
2013 พบวาธุรกิจแบบ B2B มีมูลคาถึง 15ลานลานเหรียญสหรัฐฯ สวนธุรกิจแบบ B2C มีมูลคา
1.2ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ถึงแมวามูลคาจะนอยกวาแบบ B2B ทั้งนี้เนื่องจากขนาดของธุรกิจ
แตหากพิจารณาในแงของการเติบโตในแตละภาคสวนพบวาธุรกิจ B2C ขยายตัว เติบโตเร็วกวา
มาก
Zsolt Katona (2014) ศึกษาการใชงานสื่อสังคมออนไลนในการประกอบธุรกิจประเภท
B2B ในบริษัท Maersk และพบวาการใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนมีจุดประสงคเพื่อการ
สื่อสารโดยตรง แมไมใชการทําการตลาดแตมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการทางการตลาด
Matthew (2014) ผลการวิจัยในยุคดิจิตอล พบวา สื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือที่มี
ความสําคัญที่จะชวยผลักดันธุรกิจใหมีการเติบโตและสามารถสรางรายไดดานผลกําไรได การ
ใชสื่อสังคมออนไลนจึงไดถูกนํามาพัฒนาและประยุกตใชในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยาง
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ครบวงจร โดยสิ่งที่ผูประกอบการดําเนิน การผานสื่อสังคมออนไลนทั้งหมดลว นเปน ขอมูล
ทางดานตัวอักษรเปนหลัก รวมไปถึงรูปภาพ และวิดีโอ เพื่อสงขอมูลอันมีประโยชนไปยังกลุม
ลูกคาเปาหมาย และสรางความสัมพันธทางการคาระหวางธุรกิจและกลุมผูบริโภค ทามกลาง
การรับรูที่รวดเร็วของกลุมผูบริโภคทําใหธุร กิจ สามารถเพิ่มจํานวนลูกคาเปาหมายไดอยาง
รวดเร็วสอดคลองกับอัตราการเติบโตของผูบริโภคที่ใชสื่อสังคมออนไลนที่มากขึ้น ในสวน
ของลูก ค าจะได รั บประสบการณ ที่เปน แรงจูงใจในการซื้อสิน คาและบริก ารที่หลากหลาย
สามารถตัดสินใจจากราคา และ/หรือความนาเชื่อถือของผูประกอบการแตละราย จนเกิดเปน
ระดับความพึงพอใจในการใชสินคาและบริการ สวนผูประกอบการสามารถขยายสินคาและ
บริการไปยังชองทางออนไลนที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่ งขึ้น พบปะกลุมลูกคาใหมและ
สงผลใหไดกลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถพูดคุย สนทนาอยางเปนกันเองกับกลุม
ลูกคาไดโ ดยตรง ทุ กที่ทุกเวลาผานสื่อสังคมออนไลน อยางไรก็ตาม ผลลัพธงานวิจัยไดใ ห
ความคิดเห็น เพิ่มเติมวา การใชสื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือเชิ งนวัต กรรมที่มีความเป น
พลวัต นั่นคือมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยางไมหยุดนิ่ง และมีความเหมาะสมที่จะนําไปปรับ
ใชไดกับภาคธุรกิจไดหลายแขนง ไมวาจะเปนเชิงความคิดริเริ่ม เชิงศึกษาทดลองและพัฒนา
ธุรกิจ รวมไปถึงการทําการคาขาย
Hajli (2014) ผลการศึ ก ษาวิจัยระบุวา การใชสื่อสังคมออนไลนมีบทบาทสําคัญ ที่
สามารถสรางโอกาสใหภาคธุรกิจได โดยทําใหกลุมผูบริโภคไดรับขอมูลที่มีประโยชนและเกิด
การรับรูถึงตราสินคา ตลอดจนสามารถสรางความนาเชื่อถือ ความไววางใจใหกับธุรกิจ ซึ่งสิ่ง
เหล า นี้ จ ะนํ า มาซึ่ ง การตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค า และบริ ก ารได ด ว ยทางหนึ่ ง ผลการศึ ก ษาวิ จั ย
สอดคลองกับโครงสรางแบบจําลองของ Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 1989)
Eisenberg (2015) ผลการศึ ก ษาวิจั ย ระบุ ว า การพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจบนเครือขายสังคมออนไลน มีประเด็นสําคัญประกอบดวย 1.)
รูปแบบการสื่อสาร 2.) ตรวจวัดและพัฒนาผลลัพธการดําเนินการผานการตอบสนองจากกลุม
ลู ก ค า ซึ่ ง ผู ป ระกอบการที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ จะสามารถสร า งโอกาสให กั บ ธุ ร กิ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากลยุทธการสื่อสารควรทําอยางเปนระบบ อยางมีโครงสราง และมี
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ขั้นตอนในแบบแผนการปฏิบัติอยางชัดเจนเพื่อใหผูประกอบการสามารถประยุกตใชและลงมือ
ทําไดเพื่อใหธุรกิจเกิดศักยภาพในการดําเนินการและการแขงขัน
Fan (2014) การวิเคราะหประสิทธิภาพการใชงานสื่อสังคมออนไลนในภาคธุรกิจ มี
ขบวนการสําคัญในการพิจารณา ดังนี้ 1.) การจับพฤติกรรมการใชงาน (Capture) 2.) การทํา
ความเขาใจใหสอดคลองกับความเปนจริง (Understand) 3.) การนําเสนอเชิงประจักษ (Present)
เพื่อใหเห็นถึงผลลัพธเชิงประสิทธิภาพการใชงาน ซึ่งมากกวารูปแบบการสื่อสารขอมูลอันเปน
ประโยชนผานตัวอักษร รูปภาพ และ/หรือ วิดีโอ ผลการศึกษาวิจัยยังวิเคราะหไปถึงพฤติกรรม
ของผูประกอบการผูซึ่งใชสื่อสังคมออนไลนในการดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปน จุดประสงคและ
ความตั้งใจในการสื่อสารขอมูลขาวสารไปยังกลุมผูบริโภค การวัดผลเชิงคุณภาพการใชงานที่
เกิดกับกลุมลูกคาเปาหมาย และรูปแบบการใชงานที่มีสอดคลองกับเทรนด เปนตน
Vernuccio (2014) ผลการศึกษาวิจัยระบุวา การประยุกตใชเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน
ในการสรางตราสินคาขององคกร ควรมีการปรับใชวิธีการเชิงกลยุทธเขามาจัดการเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
บทสรุป
เครื่องมือสื่อสังคมออนไลนเริ่มเขามามีบทบาทอยางมากในการใชชีวิตประจําวันของ
ประชากรทั่ ว โลก (Information Age) ประกอบกั บ รู ป แบบการใช ง านในมิ ติ ข องการ
ติด ตอสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ และผสานสอดคลองรว มไปกับสิ่งแวดลอมทางการตลาด
ระดับมหภาค (Macro Environment) ทั้งในภาคเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม เปนตน ทําให
อัตราการใชงานเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนมีแนวโนมที่เติบโตขึ้นทุกป โดยเฉพาะในสวนของ
ผูประกอบการธุ ร กิจ ในทุก ระดับ เริ่มมีก ารตัด สิน ใจใชสื่อสังคมออนไลนใ นการประกอบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน ดวยความที่เปนเครื่องมือที่ประหยัดตอคาใชจาย
และการเปนเจาของสื่อที่มีอิสระในการสื่อสาร สามารถควบคุมขอมูลขาวสารที่สงออกไปได
ตลอดทุกที่ทุกเวลาชวยเพิ่มโอกาสในการสงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสินคาและ
บริก ารของธุ ร กิ จ ไปสู ผูบริ โ ภคกลุ มเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น สามารถกระตุน การรับรู สราง
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แรงจูงใจแกผูบริโภค จึงทําใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของธุรกิจไดเปน
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม แมวาผูประกอบการทุกคนจะสามารถเขาถึงสื่อสังคมออนไลนไดอยาง
เทาเทียมกัน และไมมีคาใชจายในการนํามาประยุกตใชเพื่อประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แต
ผลลัพธของการใชงานของผูประกอบการแตละธุรกิจกลับมีผลที่แตกตางกันออกไป มีทั้งระดับ
ที่ลมเหลว พอมีพอกิน ไปจนถึงระดับที่ประสบความสําเร็จจนสามารถคาขายไดกับกลุมลูกคา
ทั่วโลก ซึ่งปจจัยหลักที่เปรียบเสมือนกุญแจที่นําพาการใชงานเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนไปสู
ความสําเร็จนั้นคือ รูปแบบการสื่อสารที่ผูประกอบการในแตละธุรกิจสงไปถึงกลุมผูบริโภค
นั่นเอง ซึ่งหากเปรียบกลุมผูบริโภคเปนฐานผูฟงขนาดใหญในโลกออนไลน ผูฟงเหลานั้นลวน
มี อิ ส ระในการเลื อ กรั บ รู รั บ ฟ ง ข อ มู ล ข า วสารที่ พ วกเขาต อ งการเช น กั น ดั ง นั้ น หาก
ผูประกอบการในฐานะผูสงสารไมเขาใจความตองการของกลุมผูบริโภค และไมรูวิธีการที่จะ
สงขอมูลที่นาสนใจหรือจูงใจเพียงพอใหกับกลุมผูฟงทั่วโลก ขอมูลขาวสารเหลานั้นอาจจะไร
ประโยชน และไมกอเกิดประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการ ทําใหการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
โครงสรางการสื่อสารบนเครื่องมือสื่อสังคมออนไลนอยางเปนระบบ มีความสําคัญที่จะสราง
โอกาสในการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ดั งนั้ น การวิ เ คราะห โ ครงสรา งการสื่อ สารบนสื่ อสั งคมออนไลนสํ าหรับ พาณิช ย
อิเล็กทรอนิกส จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหสามารถรับรูและเขาใจไดวา การสื่อสารแบบใดมี
ความถู ก ต อ ง แม น ยํ า และสามารถสร า งการเข า ถึ ง กลุ ม ผู บ ริ โ ภคเป า หมายได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และแบบใดจะสิ้นเปลืองเวลา ไมกอประโยชนตอคุณภาพการดําเนินธุรกิจ โดย
ผลลัพธการวิเคราะหเหลานี้ จะชวยใหผูประกอบการออนไลนใ นทุกระดับ ทั้งที่มีทุนทรัพย
มาก-นอย อาศัยในตางจังหวัด-ในกรุงเทพฯ และมีขนาดธุรกิจเล็ก-ใหญแตกตางกัน มีโอกาสที่
จะประสบความสําเร็จในธุร กิจไดอยางเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น ทั้งยังชวยสรางฐานรายไดใ น
ระดับครั ว เรือน ชุ มชนใหมีก ารเติ บโตอยางมั่น คง และพัฒ นาเศรษฐกิจ ระดับภูมิภ าคใหมี
คุณภาพชีวิต ความเปนอยูที่ดีขึ้นตอไป
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แรงจูงใจในการทองเที่ยวประเทศไทยของนักทองเทีย่ วสูงอายุสแกนดิเนเวีย
Travel Motivation of Scandinavian Senior Travelers to Thailand
อุบลพันธุ กาญจนานนท ควารรเมห1 (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยรังสิต)
บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวสูงอายุชาวสแกนดิเนเวีย
เนื่องจากแรงจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในมูลเหตุของการเดินทางทองเที่ยวและแรงจูงใจทั้งที่เปนปจจัยผลักดันและปจจัย
ดึงดูดของนักทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศ
ไทยอย างยั่ งยื น โดยเฉพาะกั บนั ก ท องเที่ย วสูงอายุซึ่ งมีค วามสามารถในการจับ จายและมี
ระยะเวลาในการทองเที่ยวนานกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการทองเที่ยว, นักทองเที่ยวสูงอายุกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย
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

อุต สาหกรรมท องเที่ยวเปน อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม บทบาทที่เดนชัดบทบาทหนึ่งในชวงหลายปที่ผานมาของ
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อุตสาหกรรมทองเที่ยวก็คือ บทบาทดานเศรษฐกิจโดยเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดที่สําคัญให
ประเทศเปนลําดับตน โดยเฉพาะการนําเงินตราตางประเทศเขามาใชจายในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศการทองเที่ยวสวนสําคัญมากตอเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนการจางงานใน
ประเทศ โดยตลาดสําคัญของการทองเที่ยวของประเทศไทยไดแกนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศ
ยุโรป กลุมอเมริกา กลุมเอเซียตะวันออกและกลุมอาเซียน อยางไรก็ตามปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ของยุโรปซึ่งเปนตลาดทองเที่ยวหลักของประเทศไทยที่ดําเนินมาตั้งแตป 2010 และสงผลอยาง
ตอเนื่องมาเปนระยะเวลาหลายปนั้น ปญหาของยูโรโซนถูกผสมโรงจากการคุกคามของภาวะ
เงิน ฝด เนื่ องจากราคาสิ น ค าที่ ลดลงเรื้อรัง ทําใหผูบริโ ภคชะลอการบริโ ภคและการใชจาย
ขณะเดี ยวกั น ประเทศสมาชิ ก รายใหญ ไดแก ฝรั่งเศส อิต าลี และอังกฤษ มีหนี้สาธารณะ
มหาศาล จึงมีขอจํากัดในการใชจายจากปญหาหนี้สาธารณะ จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางออก
ตางประเทศจึงลดลงอยางเห็นไดชัด ประเทศไทยจึงเริ่มใหความสนใจตลาดใหมเชนประเทศ
จีน รัสเซีย ญี่ปุนซึ่งในป 2013 จากสถิตินักทองเที่ยวโดยกรมการทองเที่ยวมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของนักท องเที่ ยว 66.95%, 33.13%, 13.02% ตามลําดับ ตอมาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศจี น
ชะลอตัว ลง ประเทศรั สเซี ยมี ค วามผัน ผวนทางเศรษฐกิจและปญหาความขัดแยงกับยูเครน
ประเทศญี่ปุนมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีน รัสเซียและญี่ปุนที่เดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทยในป 2014 ลดลงจากป 2013 0.29%, 8.17% และ 17.65% ตามลําดับ
การท องเที่ ยวแห งประเทศไทยจึงมีกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อใหก ารพัฒ นาการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางยั่งยืน ซึ่งการมุงเนนตลาดการทองเที่ยวสําหรับผูพักอาศัยในระยะยาวถือ
เปนยุทธศาสตรที่สําคัญของการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยวางกลยุทธทางการตลาดโดย
แบงตามกลุมนักทองเที่ยวและจัดกลุมนักทองเที่ยวที่พํานักระยะยาวเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญ
กลุมหนึ่ง ทั้งนี้นักทองเที่ยวที่เขาพํานักระยะยาวสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุมี
รายไดและมีอํานาจการใชจายของตัวเอง มีอิสระที่จะตัดสินใจในการดําเนินชีวิต ประกอบกับ
เปนกลุมที่มีอัตราการขยายตัวสูง เนื่องจากคนในยุค baby bloom ซึ่งเปนกลุมที่เคยมีขนาดใหญ
ของประชากรโลกนั้นกาวเขาสูวัยสูงอายุ อีกทั้งผูสูงอายุในปจจุบันสวนใหญเปนผูที่มีสุขภาพดี
มีการศึกษาสูง มีอายุยืนยาวกวาในอดีต การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงมุงเนนเปาหมายไปที่
ตลาดหลักที่ทํารายไดดานการทองเที่ยวใหแกประเทศ 5 ตลาดหลัก ไดแก ตลาดญี่ปุน ตลาด
สหรัฐอเมริกา ตลาดอังกฤษ ตลาดเยอรมนี และตลาดสแกนดิเนเวีย ซึ่งเปนนักทองเที่ยวสูงอายุ
ที่มีการเดินทางเขาในประเทศไทยจํานวนมากและใชเงินที่มีอยูเพื่อการทองเที่ยวมากกวากลุม
อายุอื่น
กลุมประเทศสแกนดิเนเวียอยูในทวีปยุโรปตอนเหนือประกอบไปดวยประเทศนอรเวย
สวีเดน เดนมารค และประเทศฟนแลนด แมจะมีจํานวนประชากรสูงอายุรวมกันเพียง 8 ลานคน
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เศษ แต ก็เ ปน ตลาดที่น าสนใจมาก เนื่ องจากเปน กลุม ที่มี เสถี ยรภาพและความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิ จสู งได รั บผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ําในยุโ รปนอย ประชากรในประเทศกลุม
สแกนดิเนเวียมีมาตรฐานการครองชีพสูงและมีรายไดเฉลี่ยสูง ใหความสําคัญเรื่องสิ่งแวดลอม
มากผูสูงอายุ มีอายุยื นยาวอยูใ นอั น ดับตน ๆ ของโลก รองจากญี่ปุน อัตราการใชจายในการ
ทองเที่ยวของประชากรสูง ประชากรทุกกลุมนิยมเดินทางทองเที่ยวออกนอกประเทศเนื่องจาก
สภาพอากาศที่หนาวเกือบตลอดป สําหรับประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มของนักทองเที่ยวสูงอายุ
กลุมประเทศสแกนดิเนเวียสูงขึ้นแมวาในป 2013 จํานวนนักทองเที่ยวของหลายประเทศใน
ยุโ รปรวมถึ งกลุ มประเทศในสแกนดิ เนเวียจะลดลงเนื่องมากจากความไมมั่น ใจในความ
ปลอดภัยจากการเกิดปญหาความขัดแยงทางการเมืองของประเทศจนนําไปสูการรัฐประการใน
ที่สุด แตจํานวนนักทองเที่ยวที่มีอายุมากกวา 55 ปกลับมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยนักทองเที่ยวสูงอายุ
ในประเทศเดนมารค, ฟนแลนด และนอรเวย มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากในป 2012 4.78%, 1.21%
และ 6.31% ตามลําดับ และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในป 2014-2015 ในขณะที่จํานวนนักทองเที่ยว
สูงอายุสวีเดนมีจํานวนลดลง 7.91% (ประเทศสวีเดนไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ในยุโรปมากที่สุดในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย) เปนที่นาสนใจวาจํานวนนักทองเที่ยวในกลุม
นี้คิดเปน 20% ของนักทองเที่ยวกลุมประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมดในป 2013 อยางไรก็ตาม
กลุมผูสูงอายุชาวสแกนดิเนเวียจึงเปนนักทองเที่ยวพํานัก ระยะยาวที่เปนเปาหมายหลัก ของ
หลายประเทศที่ มีก ารท องเที่ ยวเป น อุต สาหกรรมสําคัญ ของประเทศ ดังเชน ประเทศกรีซ
ประเทศสเปนรวมถึงหมูเกาะคานารี่ ประเทศโครเอเซีย ประเทศแอฟริกาใต ประเทศโปแลนด
เกาะกรีก เปนตน
แนวคิดในการศึกษา
แนวคิดดานแรงจูงใจ
แรงจูงใจ (Motive) มาจากภาษาลาตินวา “Movere” ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหว (Move)
ดังนั้น คําวาแรงจูงใจจึงมีการใหความหมายไวตางๆ กันดังนี้
1.
แรงจู งใจ หมายถึ ง "บางสิ่งบางอยางที่อยูภ ายในตัว ของบุค คลที่มีผลทําให
บุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเปาหมาย" (Walters.1978)
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจเปนเหตุผล ของการกระทํา นั่นเอง
2.
แรงจู งใจ หมายถึ ง "สภาวะที่อยูภ ายในตัว ที่ เปน พลัง ทําใหรางกายมีก าร
เคลื่อนไหว ไปในทิศทางที่มีเปาหมาย ที่ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูนภาวะ
สิ่งแวดลอม" (Loundon and Bitta.1988)
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จากความหมายขางตน แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ
เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา และเปนแรงบังคับใหกับพลังของ
รางกายที่จะกระทําอยางมีทิศทาง
การจูงใจ (motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุนโดยมีการใหความหมาย
ไว ดังนี้
1.การจูงใจ หมายถึง "แรงขับเคลื่อนที่อยูภายในของบุคคลที่กระตุนใหบุคคลมีการ
กระทํา" (Schiffman and Kanuk. 1991)
2.การจู งใจ เป น ภาวะภายใน ของบุค คล ที่ถูก กระตุน ใหก ระทํา พฤติก รรมอยางมี
ทิศทางและตอเนื่อง (Anita E. Woolfolk 1995)
3.การจูงใจเปนภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของบุค คล โดย
บุคคลจงใจ กระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ ตองการ (Domjan 1996)
แรงจูงใจในการทองเที่ยวอาจมีความแตกตางจากแรงจูงใจในดานอื่นๆ คือการควบคุม
แรงจูงใจนี้มีระยะเวลานาน เพราะสินคาทางการทองเที่ยวเปนสินคาที่มีราคาสูง เปนสินคาที่ไม
สามารถจับตองได และผูซื้อไมสามารถที่จะเปน เจาของได ดังนั้น ความเสี่ยงจากสินคาจึงมี
คอนขางมาก
Pearce, Morrison & Rutedge (1998) ใหคําจํากัดความคําวาแรงจูงใจในการทองเที่ยว
ไววา “แรงจูงใจในการทองเที่ยว หมายถึงการเชื่อมโยงกันระหวางแรงผลักดันทางดานชีววิทยา
และวัฒนธรรม เพื่อสรางคุณคา และกําหนดทิศทางในการเลือกการเดินทาง พฤติกรรม และ
ประสบการณ”
วลัยพร (2557) ใหคํานิยามของแรงจูงใจในการทองเที่ยว ดังนี้ “ แรงจู งใจในการ
ทองเที่ยว หมายถึง แรงผลัก ดันที่อยูภายในตัวบุค คลซึ่งมีผลตอการกําหนดเปาหมายในการ
เดินทางทองเที่ยว รูปแบบการทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว และการแสดงพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
บทบาทของแรงจูงใจในการทองเที่ยว
แรงจูงจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมีความประสงคจะตอบสนองความตองการทองเที่ยวของ
ตนเอง เมื่อบุคคลเกิดความตองการทองเที่ยวและมีสิ่งกระตุนใหเกิดการรับรูวายังขาดบางสิ่ง
บางอยาง ความเขมขนของความตองการจะเพิ่มขึ้น โดยบุคคลนั้นจะเกิดความเครียดในการ
พยายามตอบสนองความตองการของตนเองเพื่อใหอยูในภาวะที่สมดุล แรงจูงใจจะมีบทบาท
สําคัญในการลดความเครียดโดยผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตางๆ ในการตอบสนองความตองการ
ทองเที่ยว
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทองเที่ยว
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Swarbrrok & Horner, 1999 (อางถึงในวลัยพร, 2557) อธิบายวานักทองเที่ยวแตละคน
มีแรงจูงใจในการทองเที่ยวที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับปจจัยตางๆ เปนตัวกําหนด โดยปจจัยทีม่ ี
อิทธิพลตอแรงจูงใจมีดังนี้
1. บุคคลิกภาพ (Personality)
2. แบบแผนการดําเนินชีวิต (Lifestyle)
3. ประสบการณในการเดินทางทองเที่ยว (Past Experience)
4. ภาพพจนตนเอง (Self-image)
5. เพศ (Gender)
6. เชื้อชาติ (Nationality)
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเที่ยว
1. ทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการจําเปน (Hierarchy of needs)
Maslow กลาววา มนุษยเปนสัตวที่มีความตองการ และมนุษยจะแสดงพฤติกรรมตางๆ
เพื่อที่ จะสนองตอบความตองการนั้น และความตองการของมนุษยไมมีวันจบสิ้น เมื่อความ
ตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอีกระดับหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่
แนวคิ ดนี้ถูกนําเสนอเปนปร ะมิด 5ชั้น คือ ความตองการทางดานสรีร ะวิทยา ความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ความตองการดานสังคม ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงและ
ความตองการความสําเร็จแหงตน
2. ทฤษฎีขั้นบันไดแหงการเดินทาง (Travel Career Ladder)
Philip Pearce ประยุกตจากทฤษฎีลําดับขั้นแหงความตองการจําเปนของ Maslow แต
ความแตกตางอยูตรงที่ในลําดับขั้นที่1 หรือความตองการทางสรีระวิทยา ถึงขั้นที่4 หรือความ
ตองการเกียรติยศชื่อเสียงนั้น ในแตละขั้นเกิดขึ้นทั้งจากบุคคลเปนผูกําหนดเอง (Self-directed)
และมีอีกสวนหนึ่งเปนการชักนําหรือกําหนดโดยผูอื่น (Other-directed) ยกเวน ความตองการ
ในขั้นสูงสุดหรือความตองการความสําเร็จแหงตนหรือความตองการที่จะไดรับความพึงพอใจ
สูงสุด (Fulfillment needs) เปนขั้นที่เกิดจากความตองการของตัวบุคคลเปนผูกําหนดเอง
3. ปจจัยจูงใจในการทองเที่ยว (Motivators)
Graham M.S. Dann (1977) ศึกษาปจจัยจูงใจในการทองเที่ยว (Motivators) ดวยการ
วิ เคราะห ปจ จั ย ผลั ก และป จ จัยดึ ง (Push and Pull Factors) ทฤษฎีป จ จั ยจู งใจ
นัก ทองเที่ยวมีค วามเชื่ อว านักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวเพราะไดรับแรงผลักจาก
แรงจูงใจภายในตัวบุคคลที่เรียกวาปจจัยผลักดัน (Push Factors) และไดรับแรงดึงดูด
จากลักษณะของเมืองจุดหมายปลายทางที่เรียกวาปจจัยดึงดูด (Pull Factors) ทฤษฎีนี้
ได รั บ การยอมรั บและมี นั ก วิ ช าการหลายทา นได ท ดสอบทฤษฎี แ ละไดข ยายผล
758

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

สนับสนุน สรุปไดวาปจจัยผลักดันเปนปจจัยจูงใจภายในที่เกี่ยวของกับความตองการ
ของนั ก ท องเที่ ยว เช น ความตองการพัก ผอนและหลีก หนีค วามจําเจ การผจญภัย
ทองเที่ยวกับครอบครัว พบเพื่อนใหม พัฒนาสุขภาพ เรียนรูสิ่งใหม เปนตน สําหรับ
ปจจัยดึงดูดเปนลักษณะของเมืองทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร ราคา สิ่งอํานวยความสะดวก
ความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางเขาออก ความสะอาด เปนตน
4. แรงจูงใจวาระซอนเรน (Hidden Agenda)
John L. Crompton (1979) ไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจที่ผลักดันใหคนเรามีการ
เดินทางทองเที่ยว ไดทําการวิจัย โดยรวบรววมขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่เปนคน
ชั้นกลางจํานวน 39 คนจาก 2 รัฐในสหรัฐอเมริกาคือ รัฐแมสซาจูเสต และรัฐเทกซัส ผลการวิจัย
ของเขาออกมาเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการเดินทางที่เขาเรียกวา วาระซอนเรน หรือ Hidden
Agenda เนื้อหาสาระของวาระซอนเรนมีบางสวนที่คลายกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow ดาน
สังคมของ Maslow แรงจูงใจวาระซอนเรน Crompton มี 7 ประเภท ดังตอไปนี้
1.การหลีกหนีจากสภาพแวดลอมที่จําเจ (Escape from mundane)
2.การสํารวจและการประเมินตนเอง (Exploration and evaluation of self)
3.การพักผอน (Relaxation)
4.ความตองการเกียรติภูมิ (Prestige)
5.ความตองการที่จะถอยกลับไปสูสภาพดั้งเดิม (Regression)
6.กระชับความสัมพันธทางเครือญาติ (Enhancement of kinship)
7.การเสริมสรางการปะทะสังสรรคทางสังคม (Facilitation of social interaction)
5. แรงจูงใจในทางการทองเที่ยวในมุมมองตางๆ ของนักวิชาการ
John Swarbrooke (1999) จําแนกแรงจูงใจสําคัญ ๆที่ทําใหค นเดิน ทางทองเที่ยว
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 การเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติพี่นอง การไดพบ
เพื่อนใหม การทําใหผูอื่นพึงพอใจ เปนตน
759

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

4. แรงจูงใจด านการพัฒ นาตนเอง (Personal Development) เชน การไดรับความรู
เพิ่มเติม การเรียนรูทักษะใหม เปนตน
5. แรงจูงใจดานวัฒนธรรม (Cultural) เชน การเที่ยวชมทิวทัศนของบานเมืองอื่น การ
ไดรับประสบการณจากวัฒนธรรมอื่น เปนตน
6. แรงจู ง ใจด านสถานภาพ (Status) เช น ความทั น สมั ยตามแฟชั่ น การได รั บ
ผลประโยชนที่ดี ความสามารถในการใชจายเงิน เปนตน
Pearce, Morrison & Rutledge (1998) ไดเสนอแรงจูงใจของนักทองเที่ยว 10 ประการ
ดังตอไปนี้
1.แรงจูงใจทางดานสิ่งแวดลอม (Motive to experience the environment)
2.แรงจูงใจที่ไดพบปะกับคนทองถิ่น (Motive to meet local people)
3.แรงจูงใจที่จะไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นประเทศเจาบาน (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.แรงจูงใจดานการเพิ่มสถานภาพทางสังคม (Motive to earn social status)
10.แรงจูงใจในการใหรางวัลแกตนเอง (Motive to reward oneself)
Mohammad and Som (2010) ทําการวิเคราะหหาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศในประเทศศจอร แดน โดยศึก ษาจากตัวแปรคือแรงจูงใจในการทองเที่ยว ทั้ง
แรงจูงใจผลักดัน (push factor) และแรงดึงดูด (pull factor) โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน
คือศึกษาดานคุณลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยว, ศึกษาปจจัยใดที่เปนปจจัยดึงดูดและปจจัย
ผลักดันในการจูงใจนักทองเที่ยว และ สุดทายคือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรปจจัยดึงดูด
และป จจัยผลักดันกับพฤติก รรมของนัก ทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวาตัวแปรอิสระคือปจจัย
ดึงดูดและปจจัยผลักดันไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแตจากกรอบแนวคิดในการวิจัย
ยืนยันวาการพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมีอิทธิพลจากปจจัยทั้งสองสวน
Che and Yang (2011) ทํ าการวิเคราะหก ารจูงใจในการทองเที่ยวและความตั้งใจ
พฤติกรรมในการทองเที่ยวชายหาดแหงใหมในประเทศจีนของนักทองเที่ยวชาวสวีเดน โดยได
ผนวกแบบจํ าลอง 2 ชนิ ด เข าด ว ยกั น คือ แบบจํ าลองทฤษฎี พ ฤติ ก รรมการวางแผนและ
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ประสบการณ จากการทองเที่ ยวในอดีต (The Theory of Planned Behavior: TPB) และ
แบบจําลองปจจัยดึงดูด,ปจจัยผลักดันและทัศนคติ (Push , Pull and Attitude : PPA) ซึ่งใน
แบบจําลองแรกจะใชใ นศึก ษาอิทธิพลที่มีตอความตั้งใจเดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยว
ในขณะที่ แบบจํ าลองอีก แบบหนึ่ งนั้น จะทําการทดสอบผลกระทบของแรงจูงใจจากปจ จัย
ผลัก ดัน และปจจัยดึงดูด ตอแบบจําลอง TPB ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจอันเกิด จากปจจัย
ผลักดัน และผัจ จัยดึ งดู ด ของนัก ทองเที่ยวนั้น สงผลในทางบวกตอทัศนคติในการทองเที่ยว
ในขณะที่ทัศนคติในการทองเที่ยว บรรทัดฐานสวนบุคคล และประสบการณจากการทองเที่ยว
ในอดีตและการควบคุมพฤติกรรมในการรับรูมีความสัมพันธตอความตั้งใจในการทองเที่ยว
อยางมีนัยสําคัญ
Serre and Chevalier (2012) ศึกษาการตลาดในธุรกิจบริการตอนักทองเที่ยวสูงอายุใน
ปารีส โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคหรือการทองเที่ยวและแรงจูงใจ โดยทําการศึกษา
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของตัวแปรแรงจูงใจ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาแบงกลุมนักทองเทีย่ ว
สูงอายุโดยจัด แบงได 4 กลุม จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเกี่ยวกับลัก ษณะสว น
บุคคลมาใชในการศึกษาหากลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับแตละกลุม
ราณี อิสิชัยกุล (2551) ทําการวิจัยเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวผูสูงอายุจากทวีปยุโรปสู
ประเทศไทย ในสวนของการศึกษาเรื่องแรงจูงใจ ไดวิเคราะหแรงจูงใจในการทองเที่ยวและความ
ตองการของนักทองเที่ยวสูงอายุจากทวีปยุโรปตอองคประกอบทางการทองเที่ยว 5 ดาน ไดแก ที่
พัก การคมนาคม แหลงทองเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค พบวาแรงจูงใจใน
การทองเที่ยวโดยภาพรวมไดแก เพื่อพักผอนและคลายเครียด เพื่อทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
ใหม และเพื่อเรียนรูและหาประสบการณใหม ตามลําดับ ความตองการของนักทองเที่ยวสูงอายุ
ตอองคประกอบทางการทองเที่ยวโดยนํามาเสนอเปนโมเดลและความตองการของนักทองเทีย่ ว
สูงอายุจากทวีปยุโรป โดบภาพรวมปจจัยที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ความปลอดภัย
ของเมืองทองเที่ยว ที่ตั้งของที่พัก และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติตามลําดับ
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ความรับผิดชอบตอสังคม: แนวทางสูการตลาดอยางยั่งยืน
Social Responsibility: Guideline toward Sustainability Marketing
อรนี บุญมีนิมิตร*
Oranee Bunmenimit
บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอแนวความคิดในการสรางการตลาดที่ยั่งยืนโดยใชแนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเปนการสังเคราะหงานวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
ความรับผิดชอบตอสังคม และการตลาดอยางยั่งยืน แนวทางสูการตลาดอยางยั่งยืน คือการสราง
ความสมดุลใหเกิดขึ้นในองคกร 3 ดานประกอบดวย ดานความเสมอภาคทางสังคม ดานความ
อยูรอดทางเศรษฐกิจ และดานการปกปองสิ่งแวดลอม ผานการวางแผน การจัดองคการ การ
ปฏิบัติ และการควบคุมทรัพยากรและการดําเนินงานทางการตลาด เพื่อตอบสนองความจําเปน
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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Brundtland Commission ไดนิยามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ไวเมื่อป 2520 วา
“เปนการพัฒนาที่สามารถสนองความตองการที่จําเปนของคนรุนปจจุบัน โดยไมกระทบตอ
ขีดความสามารถในการสนองความตองการที่จําเปน ของคนในรุน ตอไป” ซึ่งแนวทางการ
พัฒนา ที่ยั่งยืน จะคํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่มีความเชื่อมโยงกัน มี
ลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1) เปนเรื่องของการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมภายใตขอจํากัด
ทางสภาพแวดลอมที่ไมสงผลกระทบตอขีดความสามารถในการสนองความตองการที่จําเปน
ของคนในรุนตอไป
2) คํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่มีความเชื่อมโยงกัน เชน
การขจัดความยากจน จําเปนตองคํานึงถึงการพิทักษสิ่งแวดลอมและความเปนธรรมทางสังคม
ประกอบกัน
3) มุงหมายที่จะบรรลุถึงสถานะแหงความยั่งยืน ของสังคมโลกโดยรวม ไมใ ช
เพื่อความยั่งยืนหรือความสามารถในการอยูรอดขององคกรใดองคกรหนึ่ง ซึ่งหมายรวมถึง วิถี
ในการบริโภคอยางยั่งยืน และแหลงทรัพยากรที่ยั่งยืน
กลไกสําคัญ ที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคธุรกิจ(พิพัฒน,2555) ไดแก
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมที่ ไ ม ใ ช เ พี ย งแค ก ารดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ อ ยู น อก
กระบวนการธุรกิจ หรือดําเนินงานเพียงเพือ่ ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร แตองคกรจะตอง
สามารถผนวกความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจ จนพัฒนาเปนสวน
หนึ่งของขีดความสามารถขององคกร ความสมดุลที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานในมิติ เศรษฐกิจ
สัง คม และสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น ผลจากการที่ อ งค ก รมี ก ารดํ า เนิน งานตามแนวทางความ
รับผิดชอบตอสังคม ดังนั้นถึงแมวาความรับผิดชอบตอสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จึงมิใช
เรื่องเดียวกัน แตก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางใกลชิด โดยที่ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
(Corporate Social Responsibility) จะประกอบดวยคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน(Sustainable Development) ในประเด็นการดําเนินงาน 3 ประการ คือ
1) เปนเรื่องระดับองคกรที่คํานึงถึงการดําเนินงานอยางรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีสวนสนับสนุนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) การสรางความยั่งยืนหรือขีดความสามารถในการอยูรอดขององคกร อาจมี
วิธีการที่แตกตางหรือสวนทางกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวม
3) สามารถใชเปนเครื่องมือขององคกร ทั้งในการสรางความยั่งยืนใหแกองคกร
และในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
766

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

แนวความคิดความยั่งยืนจากความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
การประกอบธุ ร กิ จ ให ยั่งยืน ไม เพียงแตห มายถึง การจัด หาผลิต ภัณ ฑหรื อ
บริการที่สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและดําเนินงานโดยไมสงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสีย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมเทานั้น แตรวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมในทุกๆ สวนทั้ง
ภายในและภายนอกกิจการดวย ดังนั้น กิจการตองใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมรวมกัน ดังภาพ

สังคม-สภาพแวดลอม
กระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม
ภาวการณใหบริการดูแลสิ่งแวดลอม
ทองถิ่นและโลกาภิวัฒน

สภาพแวดลอม
การใชทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากร
การปองกันมลภาวะ
(อากาศ น้ํา ดิน การสูญเสีย)

สังคม
มาตรฐานการดํารงชีวิต
การศึกษา ชุมชน
โอกาส
ความเทาเทียมกัน

ความ
ยั่งยืน

สภาพแวดลอม-เศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพพลังงาน
เงินอุดหนุน/ผลตอบแทนจากการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ

เศรษฐกิจ
กําไร
การประหยัดตนทุน
การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การวิจัย
และพัฒนา

เศรษฐกิจ-สังคม
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ความเปนธรรมทางการคา
สิทธิของผูปฏิบัติงาน

ภาพที่ 1 มิติแหงความยั่งยืน:ความยั่งยืนจากความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
ที่มา : สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (2555 : 18)
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ประโยชนของความรับผิดชอบตอสังคมตอกิจการ
(1) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางผลกําไรที่ดีที่สุด
(2) ปรับปรุงความสัมพันธและสรางมุมมองใหมๆ กับผูมีสวนไดเสียรวมถึงติดตอสื่อสาร
กับผูมีสวนไดเสียที่แตกตางกันไดดีขึ้น
(3) สร า งภาพลั ก ษณ แ ละชื่ อ เสี ย งที่ ดี ร วมทั้ ง ส ง เสริ ม ให ไ ด รั บ ความไว ว างใจจาก
สาธารณชนเพิ่มขึ้น
(4) ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความนาสนใจในการลงทุนมากขึ้น ซึ่งเปน
การเพิ่มโอกาสแก ไขและลดความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิด ชอบตอสังคมและ
ความเสี่ยงอื่นๆ
(5) ปรับปรุงความนาเชื่อถือและความเปนธรรมของธุรกรรมตางๆ ผานการมีสวนรว ม
ทางการเมืองอยางรับผิดชอบ มีการแขงขันอยางเปนธรรมและปฏิเสธการคอรรัปชั่น
(6) สงเสริมใหเกิดการตัด สิน ใจเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมบนพื้นฐานของความ
เขาใจที่ดีขึ้น
(7) สรางสรรคใหเกิดนวัต กรรมทั้งภายในและนอกกิจการ กอใหเกิดความเจริญเติบโต
ควบคูกับผลกําไรสูงขึ้น
(8) ช ว ยสร า งความประหยั ด แก ร ะบบการผลิ ต เนื่ อ งจากการใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและปริมาณของเสียที่ลดลง
(9) ใช เป นแนวทางป องกัน หรื อลดความขัดแยงเกี่ยวกับสิน คาหรือบริก ารที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผูบริโภค
(10) สรางความภักดีการมีสวนรวมและขวัญกํา ลังใจ รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
ที่ดีใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งจะสงผลในทางบวกตอการสรรหา จูงใจและรักษา
พนักงานเปนการเพิ่มขีดความสามารถดานทรัพยากรบุคคล
Carroll (1979) ได มีก ารศึก ษารูปแบบการประเมิน ความสัม พัน ธร ะหวางความ
รับผิดชอบตอสังคมและประสิทธิภาพทางการเงิน ซึ่งไดพัฒนาเปนโมเดลCarroll’s pyramid of
corporate social responsibility โมเดลนี้ไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวาง เนื่องจาก
มีการแบงสวนความรับผิดชอบตอสังคม ใหเห็นความเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ กฎหมาย ความ
รับผิดชอบทางจริยธรรมและการตัดสินใจวาสังคม คาดหวังขององคกร ตลอดจนความคิดของผู
มีสวนไดเสีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งขององคกร ฐานของพีระมิดเปนความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ
และให ค วามสํ า คั ญ ต อผลการดํ าเนิน งานทางเศรษฐกิ จ ธุร กิ จ จะต องมี กํา ไร กํ า ไรสูง สุ ด
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คาใชจายใน การลดการวางแผน สําหรับอนาคตและใหผูถือหุน ที่มีผลตอบแทนที่เพียงพอ และ
นาสนใจ ผูมีสวนไดเสียไดรับผลกระทบมากที่สุด ประกอบดวยพนักงาน และผูถือหุน ความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย เปนลําดับที่สอง ที่คาดวาจะติดตามผลกําไร ภายในกรอบของกฎหมาย
สังคมคาดหวังวา ธุรกิจที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย เพื่อเปนเกียรติแกพันธสัญญา
การรับประกัน และการค้ําประกัน ลําดับที่สามคือ ความรับผิดชอบทางจริยธรรม ซึ่งเกี่ยวของ
กับ การปฏิบัติที่ยังขาดความชัดเจน หลีกเลี่ยงที่จะรวมถึงทุกกิจกรรม ที่ไมไดคาดการณไว หรือ
ออกกฏหมาย จากสังคม องคกร ตองยอมรับคาที่เกิดขึ้นใหม และบรรทัดฐานของสังคม ธุรกิจ
ที่จะดําเนินการ ดังกลาวขางตน ตามกฎหมายเพียงความรับผิดชอบทางจริยธรรม เปนเรื่องที่
ยากมากที่จะจัดการกับ ขณะที่พวกเขา มีแนวโนมที่จะใหมปวย ที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง หรือ
ภายใต การอภิปรายสาธารณะที่ ด านบนสุด ของพีร ะมิด คือความรับผิด ชอบดานการกุศ ล
เกี่ยวของกับการใหกลับไปที่ชุมชนและ การเปนพลเมืองดูแลกิจการที่ดี ผานการบริจาคและ
การมีสวนรวม อยางแข็งขันใน องคก การกุศล หรือ โปรแกรมสวัสดิการ ชุมชน อื่น ๆ ความ
รับผิดชอบ ดังกลาว เปนที่ตองกา แต อาจจะไมจําเปนตองดําเนินการ และดวยเหตุนี้ จะแยกจาก
ความรับผิดชอบ อื่น 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 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทดานความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของการดําเนินงานดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม ไดดังภาพ

ภาพที่ 3 Model 3C-SR
ที่มา: Schwartz M S and Carroll A B. “Corporate social responsibility: a threedomain approach.” Journal: Business Ethics Quarterly. 13 (Oct 2003) : 503-530
จากแนวทางการดํ าเนิน งานความยั่ งยืน จากความรับ ผิด ชอบต อสังคมของกิจ การ
ตามหลัก การที่ได กลาวมา จะเห็น ไดวาการดําเนินงานของธุร กิจ สามารถสอดแทรกวิธีการ
ดําเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในรูปแบบของ Social Enterprise หรือ
องคก รธุ ร กิ จ เพื่ อสั ง คมนี้ ดู จ ะเป น รูปแบบที่ลงตัว สําหรับผูป ระกอบการที่ มีจิต สาธารณะ
ตองการทําความดีเพื่อสังคม เพราะเปนรูปแบบที่สามารถทําไดอยางยั่งยืนซึ่งใชเครื่องมือทาง
การตลาดเพื่อสังคมเปน
กลยุทธหลักในการดําเนินงานเชนกัน
แนวทางการตลาดอยางยัง่ ยืน(Sustainable Marketing)
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แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมเปนจุดเริ่มตนสําคัญของการทําการตลาดอยางยั่งยืน ซึ่ง
องคกรนั้นจะตองมีการวางแผนการผลิตสินคาและบริการที่สอดคลองกับประเด็นหรือปญหา
ทางสังคม หรือควรจะนําเสนอสินคาและบริการที่แตกตางจากความคาดหวังของคนในสังคม มี
นักวิชาการหลายไดกลาวถึงความคาดหวังกับองคกรธุรกิจตอการแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมนี้
วาเปนแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับยุคที่มีความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดลอม ปญหา
ความยากจนและปญหาทางสังคม ซึ่งองคกรธุรกิจขนาดใหญเหลานี้กลายเปนเปาหมาย และ
ความคาดหวังของสังคมที่จะเขามาชวยเหลือ และทดแทนสวัสดิการทางสังคมที่ขาดหายไป
จากแนวคิดเหลานี้เองทําใหผูประกอบการเริ่มสนใจที่จะใชชองวางที่เปนปญหาของสังคมมา
สรางธุรกิจ ซึ่งจะสงผลบวกตอสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตารางที่ 1 แนวคิดทางการตลาดและประเด็นการดําเนินงาน
แนวความคิดทางการตลาด
ประเด็นการดําเนินงาน
แนวความคิดดานการผลิต
ผูบริโภคมีความสนใจในสินคา และราคาของสินคาที่แตกตางกัน ของ
(Production Concept)
บริ ษัทตาง ๆ การดําเนิน งานขององคก รคือพยายามลดตน ทุน ใหต่ํา
เพื่อดึงดูดและจูงใจผูบริโภคในดานราคา
แนวความคิดดานผลิตภัณฑ ผู บ ริ โ ภคให ค วามสนใจในคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละลั ก ษณะที่
(Product Concept)
แตกตางกันของสินคาเปนอันดับแรก โดยยึดหลักผลตอบแทน ในดาน
คุณภาพสูงสุดจากเงินที่จายไป การดําเนินงานขององคกร คือ ความ
พยายามรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น เพื่อดึงดูด
และจูงใจผูบริโภค
แนวความคิดดานการขาย
ผูบริโภคจะถูก ชักจูงใหซื้อสิน คาโดยผานเครื่องมือสงเสริมการขาย
(Selling Concept)
รู ป แ บ บ ต า ง ๆ ไ ด แ ก ก า ร โ ฆษ ณ า ก า ร ใ ช พ นั ก ง า น ข า ย
การประชาสัมพันธ ที่มีความสามารถ ตลอดจนการจัดรายการสงเสริม
การขาย การดําเนิน งานขององคก ร คือ การจัด ใหมีแผนกขายที่มี
ความสามารถเพื่อดึงดูดและชักจูงผูบริโภค
แนวความคิดดานการตลาด
เนนการคนหาและการสนองความตองการของผูบริโภค เพื่อสราง
(Marketing Concept)
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค การดําเนินงานขององคกร คือ การศึกษา
ความตองการของผูบริโ ภค และพัฒ นารูปแบบการดําเนิน งานของ
บริษัทเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
แนวความคิดดานสังคม
มีการพิจารณาถึงความตองการของกลุมเปาหมาย และพยายามสราง
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ความพึงพอใจสูงสุดใหผูบริโภค การดําเนิน งานขององคก รจะให
ความสําคัญกับผลกระทบอันเนื่องจากการดําเนินงานทางธุรกิจในทาง
ที่ดีตอสังคมสวนรวม และสภาพแวดลอม ซึ่งมีผลไปถึงตัว ผูบริโภค
ดวย

แนวทางการดําเนินงานดานกิจกรรมการตลาดเพือ่ สังคม
Kotler, Philip & Lee, Nancy (2005) ไดแนะนําหลักการในการสรางสรรคกิจกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยอันดับแรก คือ การพิจารณาเลือกประเด็นในการดําเนินการ โดย
แนะนําใหเริ่มตนจากประเด็นที่กําลังอยูในความสนใจของสังคมขณะนั้น และสุดทายเปนการ
นํามาปฏิบัติ โดยพิจารณาวิธีการ/กิจกรรมที่เหมาะสม ในการนําเสนอประเด็นสูสาธารณชน
ทั้งนี้ ไดให
แนวทางการดําเนินงานดานสังคมขององคกรธุรกิจไว 6 รูปแบบหลัก ดังนี้
(1) การสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม (Cause Promotion) เปนการจัดหา
เงิน ทุน วั สดุ สิ่ง ของ หรื อทรั พ ยากรอื่น ขององคก ร เพื่อขยายการรับรูและความหว งใยต อ
ประเด็นปญหาทางสังคมนั้น ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีสวนรวม หรือการเฟนหา
อาสาสมัครเพื่อการดังกลาว องคกรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานสงเสริมนั้นดวยตนเอง หรือ
รวมมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด หรือกับหลายๆ องคกรก็ได
(2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เปนการ
อุดหนุน หรือการบริจาครายไดสวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑเพื่อชว ยเหลือหรือรว มแกไข
ประเด็นปญหาทางสังคมจําเพาะหนึ่งๆ ซึ่งมักมีชวงเวลาที่จํากัดแนนอน หรือดําเนินการแบบ
จําเพาะผลิตภัณฑ หรือใหแกการกุศลที่ระบุไวเทานั้น กิจกรรม CSR ชนิดนี้ องคกรธุรกิจมัก
รวมมือกับองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากําไรเพื่อสรางสัมพันธภาพในประโยชนรวมกัน ดวย
วิธี ก ารเพิ่ ม ยอดขายผลิ ต ภั ณ ฑ เพื่ อ นํา เงิ น รายได ไปสนั บสนุน กิจ กรรมการกุ ศลนั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภคไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการกุศลผาน
ทางการซื้อผลิตภัณฑ โดยไมตองเสียคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม
(3) การตลาดเพื่ อ มุ งแก ไขปญ หาสังคม (Corporate Social Marketing) เป น การ
สนับสนุนการพัฒนาหรือการทําใหเกิดผลจากการรณรงคเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน
สาธารณสุข ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม หรือดานสุข ภาวะ ความแตกตางสําคัญ
ระหวางการตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคมกับการสงเสริมการรับรูประเด็นปญหาทางสังคม
คือ การตลาดเพื่อมุงแกไขปญหาสังคมจะเนนที่การเปลี่ยนแปลง (Behavior Change) เปนหลัก
ในขณะที่ ก ารส งเสริ มการรั บรู ประเด็น ปญ หาทางสังคมจะเนน ที่ก ารสรางความตระหนัก
ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรดานทุนและอาสาสมัครเพื่อใหรับรูถึงประเด็นปญหาดังกลาว
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(4) การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) เปนการชวยเหลือไปที่ประเด็น
ปญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เปนกิจกรรม CSR ที่พบ
เห็นในแทบทุกองคกรธุรกิจ และโดยมากมักจะเปนไปตามกระแสความตองการจากภายนอก
หรือมี
ผูเสนอใหทํามากกวาจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายใน
องคกรเอง ทําใหไมเกิดการเชื่อมโยงเขากับเปาหมายหรือพันธกิจขององคกรเทาใดนัก
(5) การอาสาชวยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เปนการสนับสนุนหรือจูง
ใจใหพนักงาน คูคา รวมสละเวลาและแรงงานในการทํางานใหแกชุมชนที่องคกรตั้งอยู และเพื่อ
ตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมที่องคกรใหความสนใจหรือหวงใย องคกรธุรกิจอาจ
เปนผูดําเนิ นการเองโดยลําพัง หรือรว มมือกับองคกรหนึ่งองคกรใด และอาจเปน ผูกําหนด
กิจกรรมอาสาดังกลาวนั้นเอง หรือใหพนักงานเปนผูคัดเลือกกิจกรรม แลวนําเสนอตอองคกร
เพื่อพิจารณาใหการสนับสนุน โดยที่พนักงานสามารถไดรับการชดเชยในรูปของวันหยุดหรือ
วันลาเพิ่มเติม
(6) การประกอบธุ ร กิ จ อย างรับผิด ชอบตอสังคม (Socially Responsible Business
Practices) เป น การดํ าเนิน กิ จ กรรมทางธุร กิจ อยางพินิจ พิเคราะหทั้งในเชิงปองกันดว ยการ
หลีก เลี่ยงการกอใหเกิดปญ หาทางสังคม หรือในเชิงรวมกันแกไขดว ยการชว ยเหลือเยียวยา
ปญหาทางสังคมนั้นๆ ดวยกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการ
พิทักษสิ่งแวดลอม โดยที่องคกรธุร กิจสามารถที่จะดําเนิน การเอง หรือเลือกที่จ ะรวมมือกับ
พันธมิตรภายนอกก็ได
บทสรุป
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เปนกลยุทธทางการตลาดที่วาดว ยการใช
เทคนิ ค ทางการตลาดเข ามาสอดแทรกและเกื้ อหนุน วิธีก ารนําเสนอสิ น คาหรือบริ ก ารที่ มี
ประเด็นทางสังคมเปนสําคัญ ดวยการแขงขันที่รุนแรง กลยุทธตางๆในตลาดสินคาและบริการ
ในปจจุบันเริ่มหันมาสนใจกระบวนการสงเสริมแนวคิดดานสังคมตอผูบริโภคในเรื่องที่กําลัง
เปน กระแสมากยิ่งขึ้น เชน การบริโภคที่ยั่งยืน การสรางความสัมพันธในครอบครัว ปญหา
สิ่งแวดลอมและปญ หาสั งคมด านต างๆ ไดมีประเด็น ที่ถูก นํามาตีแผเพื่อกระตุน ใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบางอยาง ตลอดจนสรางแนวคิดใหมๆ ใหคนในสังคม ซึ่งเปนการ
สะทอนภาพการดําเนินนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) และความยั่งยืนขององคกรนั้นๆ ดวย
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บทบาทพนักงานขายขององคกรในยุคดิจิตอล

ผศ.ดร.รุจาภา แพงเกษร 1
----------------------------------------------------------

บทคัดยอ
จากกระแสดิจิต อลที่ นํ า มาใช ประโยชน ใ นการขับเคลื่อนองคก รเพื่อ สรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันเชิงธุรกิจโดยเฉพาะในงานการตลาดมีความกาวหนาในการนําสื่อ
สมัยใหม (New Media) หรือเรียกวา การทําการตลาดดิจิตอล โดยใชเครื่องมือโมบาย มารเก็ต
ติ้ง (Mobile Marketing), คอนเทนตมารเก็ ตติ้ง (Content Marketing), โซเชียนมารเก็ต ติ้ง
(Social Media Marketing) และอินโฟกราฟกมารเก็ตติ้ง (Info graphic Marketing) ทําไปยัง
ลูกคากลุมเปาหมายเพื่อสงผลตอการรับรูสินคาและบริการนําไปสูการตัดสินใจทําใหบทบาท
ของการใชสื่อหรือเครื่องมือแบบเดิมๆ (Traditional Media) เชน การโฆษณา(Advertising) การ
สงเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพัน ธ (Public relation) การตลาดทางตรง
(Direct Marketing) และการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)โดยเฉพาะการขายโดย
พนักงานขายตองมีการปรับแนวทางการทํางานนอกเหนือจากงานขายปกติแลว พนักงานตอง
เรียนรูเทคนิคในกระบวนการขายที่ตองปฏิบัติเปนขั้นตอนทั้งการแสวงหาลูกคา (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
ตลาดหรือวิจัยตลาดเพื่อนําผลไปใชในการวางแผนตอบสนองความตองการลูกคาในยุคดิจิตอล
ที่ปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม

__________________________________________
1
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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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 ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการขับเคลื่อนดวยการ
ใหความสําคั ญนํ าเทคโนโลยี เข ามาใช เพื่อใหก ารดําเนิน งานสะดวกรวดเร็วและกระจายสู
ภายนอกทั้งไปยังลูกคาเปาหมายและกลุมบุคคลทั่วไป หลายคนเรียกวายุคดิจิตอลที่ใชเครื่องมือ
ที่เปนสื่อใหมหลากหลายเพื่อการเขาถึงกลุมเปาหมายรวดเร็วขึ้น เชน การใชเครื่องมือโมบาย
มารเก็ตติ้ง (Mobile Marketing) โดยอาศัยโทรศัพทมือถือทั้งการสงขอความใหลูกคาในแบบ
SMS และแบบ MMS การโฆษณาผานแอปพลิเคชั่นไลนที่เปนที่นิยมในปจจุบัน, คอนเทนต
มารเก็ตติ้ง (Content Marketing)การทําการตลาดในทุกรูปแบบที่เกี่ยวของกับการสรางเนื้อหา
และการแชรเนื้อหา เพื่อดึงดูดลูกคาสนใจในตราสินคาอาจเปนเนื้อหาการแนะนําสินคา หรือ
เนื้อหาเพื่อเนนการสงเสริมการตลาด ,โซเชียนมีเดียมารเก็ตติ้ง (Social Media Marketing) เชน
การใชเฟสบุก (Facebook), ทวิตเตอร (Twitter), ยูทูบ (Youtube) และสื่อโซเชียนอื่นๆ ที่ผูใชสื่อ
สามารถคนหา,เชื่อมตอไปสูผูใชบริการนั้นๆ เปนการเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจไดเปนอยาง
ดีและอินโฟกราฟก (Info graphic) เปนการแสดงขอมูลโดยการใชภาพ กราฟ ที่อานและ
เขาใจงาย ลดปญหาขอมูลที่ซับซอนที่เขาใจยากใหนาติดตามและเขาใจโดยไมเบื่อในขณะที่
เครื่องมือการตลาดดั่งเดิมที่ธุรกิจยังคงใชทั่วไป เชน การโฆษณา (Advertising)โดยโฆษณา
ผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ปายกลางแจง ปายหลังรถเมล หรือ
สิ่งตีพิมพอื่นๆ เปน ตน การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เป นเครื่องมือที่ ใชสําหรั บ
กระตุนความตองการและเกิดการซื้อทั้งในรูปแบบ การลดราคา การแลกซื้อ การแจกฟรี การซื้อ
1 แถม 1 ที่ทําไปยังผูบริโภค (Consumer promotion) คนกลาง (Trade promotion) และพนักงาน
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ขาย (Sales-force promotion) ในรูปแบบการจูงใจกระตุนไปยังแตละเปาหมายเครื่องมือตอมา
คือ การประชาสัมพันธ (publicity) เปนการสรางภาพลักษณใหสินคาและองคกรในทางที่ดีกับ
สาธารณชนและกลุมเปาหมายโดยการใหขาว การเปนสปอนเซอร การจัดกิจกรรมทางสังคม
เปนตน นอกจากนั้น ยังมีการนํา การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ในรูปแบบการส ง
จดหมายตรง การโทรศัพทตรง การสงแค็ตตาล็อก การสงขอมูลทางอีเมลหาลูกคาเปาหมาย
โดยตรง หรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ๆ ผ า นสื่ อ อย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย า งร ว มกั น ตรงไปยั ง
กลุมเปาหมายและเครื่องมือดั่งเดิมตัวสุดทายที่จะกลาวในสวนตอไปคือ การขายโดยพนักงาน
ขาย (Personal selling) เปนการใชสื่อที่เปนบุคคลเปนการใหขอมูลสินคา เพื่อกระตุนใหเกิด
การขายและใชบริการ ทั้งในขั้นตอนกอนการขาย ขณะขาย และหลังการขาย ทั้งที่เปนพนักงาน
ขายแบบการเผชิญหนา (Personal Confrontation) การสรางความสัมพันธ (Cultivation) และ
การโตตอบ (Response) ลวนแลวแตมีการพัฒนาไปตามสถานการณและการเปลี่ยนแปลงของ
แนวทางการตลาดในธุรกิจนั้น
แนวทางการตลาดของธุรกิจในยุคที่ผานมาที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตาม
วิวัฒนาการของการตลาด จะสังเกตเห็นจากตั้งแตการทําธุรกิจที่มีแนวคิดแรกเนนทางดานการ
ผลิต (Production Concept) โดยการผลิตใหไดปริมาณมากและเปาหมายการลดตนทุนการ
ผลิตใหมากที่สุด แตในบางสินคาก็กลายเปนลดตน ทุนจนกระทบถึงคุณภาพสินคาจนตอมา
แนวคิดปรับมาเนน ทางดานสินคา (Product Concept) เปนการมุงไปที่การพัฒนาคุณภาพ
สินคาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งใหความสําคัญตั้งแตวัตถุดิบจนเปนสินคาสําเร็จรูปนําออกสูตลาดเปาหมาย
จนทําใหแนวคิดตอจากนี้ตองเนนผลักดันสินคาที่ผลิตออกมานั้นสามารถขายไดดวย นั่นคือ
แนวคิดเนน ทางดานการขาย (Selling Concept) ธุรกิจที่ใชแนวคิด นี้จะเนนเปาหมายของ
องคกรไปที่ยอดขายสินคาโดยใชวิธีการขายอยางเขมขนในทุกรูปแบบทั้งที่ใชพนักงานขายและ
ไมไดใชพนักงานขาย จนทําใหผูบริโภครูสึกถึงความไมเปนอิสระทางดานความคิด ดวยถูก
ชี้นําการตั ดสิ นใจมากเกิน ไป ทําให ธุรกิจแนวใหมตองปรับเปลี่ยนมาเปน แนวทางที่มุง ที่
การตลาด (Marketing Concept) คือการสนองตอบสินคาและบริการตามความตองการของ
ผูบริโภค โดยพนักงานขายเปนผูใหขอมูลผูบริโภค ในขณะเดียวกันผูบริโภคจะเปนผูตัดสินใจ
เลือกสินคาดวยตนเอง ในขณะที่ในการทําธุรกิจเริ่มมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแนวคิดที่ธุรกิจตอง
มุงตอบสนองลูกคาใหตรงความตองการแลวยังตองดูแลสังคมสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลจากสินคา
และบริการนั้น หรือ แนวความคิดการตลาดและสังคม (Social and Marketing Concept)โดย
ธุรกิจนอกจากจะพยายามตอบสนองลูกคาเปาหมายดวยสินคาที่ตรงความตองการของลูกคา
แลวสินคานั้นตองไมทําลายสังคมและสิ่งแวดลอมอีกดวย
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จึงเห็นไดวาแนวคิดของธุรกิจในการใชเครื่องมือทําการตลาดก็มีการปรับเปลี่ยนไป
เรื่อยๆ พรอมๆ กับแนวคิดทางการตลาดที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อสามารถแขงขันใน
ตลาดได โ ดยเฉพาะเป น การปรับตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่ตองการสิน คาและบริการที่
ตองการความรวดเร็วขึ้น รับรูสารสนเทศไดตลอดเวลารวมถึงมีการใชขอมูลในการตัดสินใจ
มากขึ้น เช น เดี ยวกั บ บทบาทของคนในองคก รที่ค วรต องมี ก ารปรับ ปรุ งพัฒ นาใหมีค วาม
เหมาะสมกับแนวคิดของธุรกิจนั้นๆ และเปนไปตามสถานการณตลาดในปจจุบันเปนสิ่งสําคัญ
โดยเฉพาะสื่ อที่ เป น บุ ค คล คื อ พนั ก งานขายของธุร กิจ ควรต องทบทวนบทบาทหน าที่ ที่
เปลี่ยนไปในยุ ค ที่ธุรกิ จ เขาสู ยุค ดิจิ ต อลทั้งการใชเครื่องมือสมัยใหม และระบบการทํางาน
แนวทางใหมเชน จากเดิมบทบาทหนาที่ของพนักงานขาย ประกอบดวยงานขายตรง (Direct
Selling) ซึ่งเปนหนาที่งานพื้นฐานของพนักงานขายคือ การเขาพบลูกคาและทําการเสนอขาย
สาธิตสินคาตลอดจนตอบคําถามลูกคาที่ตองการการแนะนําเกี่ยวกับสินคาและบริการ แตเมื่อ
ธุร กิจ พั ฒ นาเปลี่ ยนไป จึ งทํ าให พนัก งานขายตองปรับปรุงพัฒ นาบทบาทการทํางาน และ
เทคนิคการขายเหล านี้ด วย ตลอดจนตองมีค วามรูและความเขาใจ กับสินคาหรือบริการเพื่อ
นํามาเสนอกั บผู บริ โ ภคในยุ ค ป จ จุบัน ที่มีค วามรอบรูเรื่องขอมูลขาวสารการซื้อสิน คาและ
บริการไมไดเปนเพียงแคสอบถามหรือติดตอกับพนักงานขายเทานั้น ลูกคาเริ่มมีการหาขอมูล
จากแหลงขอมูล และชองทางสื่อตางๆ นํามาเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
และดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่เขามาเกี่ยวของทําใหการแสวงหาขอมูลไดรวดเร็ว
ขึ้น สะดวกขึ้นทําใหการทํางานในการเสนอขายสินคาและบริการของพนักงานขายตองมีการ
ปรับเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาในกระบวนการขายสินคา ซึ่งเดิมในกระบวนการ
ขายของพนัก งานขายไมมีความซับซอนมากและไมมีก ารแขงขันมากเทาทุกวันนี้ที่มีทั้งการ
แขงขันจากภายในประเทศและตางประเทศ ทําใหบทบาทการทํางานเชนในกระบวนการขาย
ของพนักงานขายก็ตองปรับเปลี่ยนไปดวย ตัวอยางตามขั้นตอนตอไปนี้
ขั้นที่ 1. การแสวงหาลูกคา (Prospect for customers)
การแสวงหาลู ก ค าหรื อผู ค าดหวังที่เปน ลูก คาในอนาคต ในปจ จุบัน การแสวงหาผู
คาดหวังจะเปนลูกคาในอนาคตซึ่งอาจเปนบุคคลหรือองคกรที่มีความตองการซื้อสินคาหรือ
บริการ พนักงานขายจะตองปรับวิธีการคิดใหมในการใหความสําคัญกับการแสวงหาผูคาดหวัง
จะเปนลูกคาในอนาคตขนาดของตลาดตองมีขนาดใหญเพียงพอ และมีความสามารถในการซื้อ
ไดดว ยเปน สวนของงานในกระบวนการขายที่มีความสําคัญ และพนักงานขายควรวางแผน
ขั้นตอนในการเลือกผูที่คาดวาจะเปนลูกคาเปาหมายควรตองทําตามลําดับ
1.ทําความเขาใจเกี่ยวกับผูที่คาดวาจะเปนลูกคาหรือผูคาดหวัง (Prospect) ใหชัดเจน
เปนผูบริโภค (Business to Customer : B2C) หรือลูกคาผูคาดหวังเปนผูประกอบการ(Business
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to Business : B2B) โดยผูคาดหวังที่จะเปนลูกคาในอนาคต ตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีความ
ตองการในตั ว สิ น ค าหรื อ บริ ก ารมี ค วามสามารถในการซื้อมี อํา นาจในการตั ด สิน ใจซื้อ มี
ความสามารถในการชําระคา สิน คาหรือบริก ารสามารถเขา ถึงได และมีเวลาพบปะใหกั บ
พนักงานขาย ซึ่งการแสวงหาลูกคาผูคาดหวัง พนักงานขายอาจไดรายชื่อของผูคาดวาจากงาน
แสดงสินคา นิทรรศการ สถาบันการเงิน หนวยงานของภาครัฐ จะเห็นไดวาจํานวนลูกคาหรือผู
คาดหวังจะมีมากขึ้นหากพนักงานขายมีแนวทางการแสวงหาลูกคาทีช่ ัดเจน
2.การคนหาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูคาดหวังจะเปนลูกคาในอนาคต พนักงาน
ขายตองมีเทคนิคในการแสวงหาขอมูลคุณสมบัติของผูคาหวังที่จะเปนลูกคาดังกลาว เชน ถา
ลูกคาผูคาดหวังเปนผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการมุงเนนไปที่ ราคาขาย การผอนชําระ
การมีเครดิตในการซื้อ ถาลูกคาผูคาดหวังเปนองคกรธุรกิจมีคุณสมบัติเนนไปที่การไดรับสินคา
ตัวอยาง การสาธิต การไดรับการประกัน สิน คาหากพนักงานขายสามารถทราบรายละเอียด
เกี่ ยวกับคุณ สมบัติของผูคาดหวังที่จ ะเปน ลูก คาในอนาคตมาก จะทําใหการวิเคราะหความ
เหมาะสมของสินคาของบริษัทกับผูคาดหวังนั้นมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3.การเปรียบเทียบคุณสมบัติผูคาดหวังกับสินคาที่บริษัทคาดวามีความเหมาะสมกับผู
คาดหวังนี้ พนักงานขายตองพิจารณาความตองการของลูกคาผูคาดหวังมุงเนนอะไรตองการ
อะไร (what) กําหนดคุณสมบัติสินคา (Product Attribute) เชน รูปแบบ วัตถุดิบ คุณภาพ ความ
ปลอดภัย ความหลากหลาย การรับประกัน การบริการหลังการขายอยางไรบาง จากนั้น นํา
ขอมูลไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของสินคาหรือบริการของบริษัทตรงกับความตองการของผู
คาดหวังหรือไม เพื่อนําไปสูขั้นตอไป
ขั้นที่ 2. การวางแผนวิธีการเขาพบลูกคา (Plan the approach)
พนักงานขายควรตองมีการวางแผนการดําเนินการกอนการเสนอขายสินคาและบริการ
ซึ่งการวางแผนเตรียมเขาพบผูคาดหวังนี้ทําใหพนักงานขายสรางโอกาสในการขายไดสูงขึ้น แต
ทั้งนี้ข อมูลที่พนักงานขายควรตองใหความสนใจและทบทวนอีก ครั้งใหถูกตอง เชน ขอมูล
สว นตัว เกี่ ยวกั บ บุ ค คล (Personal Information) ประกอบดว ย อายุ อาชีพ สถานที่ทํา งาน
ตําแหนงความรับผิดชอบ อุปนิสัยใจคอ ฐานะทางสังคม หรือถาเปนผูคาดหวังที่เปนผูบริหาร
ในองคกร ขอมูลในทางธุรกิจ (Business Information) ถือเปนเรื่องสําคัญที่พนักงานขายควร
ตองตรวจสอบข อมูลให ถูก ต องชั ด เจน เชน ประเภทธุร กิจ ของผูค าดหวัง ระดับงานของผู
คาดหวัง อํานาจตัดสินใจซื้อจํานวนพนักงาน ฐานะการเงิน ขนาดของธุรกิจ แผนการดําเนิน
ธุรกิจ หรือการขยายงานในอนาคตปญหาที่ธุรกิจเคยประสบหรือกําลังประสบอยูยอดขายใน
อดีตและปจจุบันนโยบายการซื้อ การชําระเงินงบประมาณ ปริมาณการสั่งซื้อราคาที่เคยเสนอ
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ขาย และคําแนะนําที่ผูคาดหวังเคยใหกับบริษัท พนักงานขายควรพยายามคนหาขอมูลใหได
มากที่สุดกอนที่จะเสนอขาย
ขั้นที่ 3. การเขาพบ (Approach)
พนักงานขายที่ดีควรสํารวจบุคลิกภาพของตนเองในการขายใหเปนพนักงานขายยุค
ใหมที่ดี มีบุคลิกภาพดีมีความสุภาพเรียบรอย สามารถสรางความประทับใจตลอดการเขาพบ
การสร างภาพลัก ษณข องพนัก งานขายทั้งบุคลิกภายในและวิธีการนําเสนอ การใชอุปกรณ
ประกอบการเสนอขาย ควรที่จะตองชวยสรางภาพลักษณใหพนักงานขายและองคกรดูมีระดับ
ขึ้น พนักงานขายสามารถนําหลักการSMART มาใชเพื่อสรางความสําเร็จใหกับการเสนอขาย
นั้น คือ
S = Specific คือ ตองมั่นใจเปาหมายควรมีความชัดเจน เชน กําหนดเปาหมายในการ
เขาพบเพื่ อเสนอขายโดยตรง หรื อเพื่อ แจงขอมูล ที่เปน ประโยชนใ หท ราบ หรือ เพื่อสรา ง
สัมพันธภาพกับผูคาดหวัง
M = Measuradle เปาหมายขางตนนั้นจะตองวัดผลได เชน ถาเขาพบเพื่อเสนอขาย
โดยตรงจะตองสรางยอดขายเทาไร หรือผูคาดหวังไดรับประโยชนมีความพอใจระดับใด
A = Attainable เปาหมายที่พนักงานขายกําหนดตองทําไดจริง เชน สามารถสราง
ยอดขายจากการเขาพบไดรับการสั่งซื้อในจํานวนที่ทางบริษัทสามารถผลิตขายได
R = Realistic คือ เปาหมายตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริง เชน การพูดคุยในครั้งนี้จะ
ใชเวลาในการเสนอขอมูลไมเกิน 30 นาที หากผูคาดหวังไมมีเวลาพนักงานขายตองไมทําใหผู
คาดหวังรูสึกไมสะดวก โดยหาชองทางในการใหขอมูลอื่น เชน สงเอกสารทางออนไลน หรือ
ใชโทรศัพทใหขอมูลในภายหลัง และสุดทาย
T = Timely คือ เปาหมายที่พนักงานขายกําหนดนี้ตองมีก ารกําหนดเวลาชัดเจนจะ
ดําเนินการเมื่อไรเพื่อทําใหการทํางานของพนักงานขายอยูในกรอบเวลาที่เหมาะสมและควบคุม
ได และจากการกํ าหนดหลัก การทํางานขางตนพนัก งานควรมีการวางแผนกอนการเขาพบ
เพื่อใหการเขาพบในแตละครั้งมีโอกาสประสบความสําเร็จ นอกจากมีขอมูลที่ถูกตองชัดเจน
จากขั้นตอนกอนหนานี้แลวควรมีการนัดหมายการเขาพบกอนทุกครั้งอาจใชโทรศัพทหรือสื่อ
ทางการตลาด เชน อีเมล โดยคํานึงถึงการรบกวนผูคาดหวังนอยที่สุด และผูค าดหวังไดรับ
ประโยชน ม ากที่ สุ ด ดั ง นั้ น พนั ก งานขายจึ งควรตองมี หลัก ในการเขาพบที่ดี เชน กําหนด
วัตถุประสงคในการเขาพบใหชัดเจน สอบถามความตองการของผูคาดหวังการเริ่มตนเสนอขาย
โดยระหว างการเสนอขายสิ นค าหรื อบริการพนักงานขายควรสัง เกตของความสนใจของผู
คาดหวัง ทั้งนี้พนัก งานขายที่มีความรูและมีการฝกอบรมมาอยางดีจะตองทราบเสมอวาควร
กลาวถึงประโยชนที่ผูคาดหวังจะไดรับกอนประเด็นอื่น
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ขั้นที่ 4. การเสนอขายและการสาธิต (Presentation and Demonstration)
ในขั้นตอนของการเสนอขายและการสาธิตสินคา ปกติแลวพนักงานขายจะตองทําการ
เตรี ย มแผนการขายพร อ มอุ ป กรณ ส าธิ ต การขายสิ น ค า เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจใน
รายละเอียดและวิธีการใชสินคาใหสมบูรณที่สุด ตองทําใหลูกคาเปาหมายมีความเชื่อใจ มั่นใจ
ในตัวผูนําเสนอ สินคา และตัวบริษัท ทําใหมีผลตอภาพลักษณที่นาไววางใจ หากพิจารณาเปน
ประเด็นที่จะทําใหลูกคาเปาหมายรูสึกเชื่อถือ เชน ตัวพนักงานขายตองมีความรูความเขาใจใน
ตัวสินคา วัตถุประสงคการใช เงื่อนไขราคาและการชําระเงิน การสงเสริมการขาย พัฒนาการใช
อุปกรณสมัยใหมเชน แท็บเล็ต คลิปวิดีโออธิบายการใชงานแทนการใชแฟมเอกสาร ซึ่งปจจุบัน
ลูกคาเปาหมายนิยมใหนําเสนอทั้งขอมูลรายละเอียดและภาพประกอบการอธิบายสินคา หรือ
เรียกวา อินโฟกราฟฟค (Info graphic) ที่ทําใหลูกคาเกิดความเขาใจไดงายนอกจากนั้นพนักงาน
ขายควรนําเสนอการขายดวยการดําเนินการแบบมีระดับขั้นมากเปนลําดับจนในที่สุดเปนการ
ตัดสินใจซื้อสินคานั่นเอง หลักการที่กลาวถึงนี้ คือ AIDA Model และควรเปนหลักการแตละ
ประเด็นที่ปรับใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายอีกดวย เชน
A (Attention) การที่พนักงานขายเอาใจใสทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจอยากรับฟงขอมูล
สิน คา และบริ ก ารจากพนั ก งานขาย โดยพนัก งานขายควรเลือกใชก ารใช โ อกาส คํ าพูด ที่
เหมาะสมกับลูกคาเปาหมาย แสดงวาพนักงานขายตองมีการวิเคราะหลูกคาเปาหมายกอนวามี
พฤติกรรมการบริโภค หรือวิถีการใชชีวิต เพื่อสามารถพูดคุยและปรับลักษณะการสื่อสารได
ตรงและเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายนั้นไดในครั้งแรกที่ไดพบกับลูกคาเปาหมายถือเปนการสราง
ความประทับใจ หลังจากนั้นการปฏิบัติในลําดับตอไปจะงายขึ้นนั่นคือ ทําใหเกิดความสนใจ
สินคาและบริการ
I (Interest) พนักงานขายควรกระตุนใหลูกคาเปาหมายเกิดความสนใจในสินคาและ
บริการโดยการพยายายามให กลุมลูกคาเปาหมายทราบถึงประโยชนของสิน คาหรือบริการที่
ลูกคาจะไดรับจากสินคา โดยในขั้นกอนหนานี้คือการเอาใจใสในลูกคาและพนักงานขายไดมี
การวิเคราะห ร ายละเอี ยดพฤติ ก รรม ความตองการของลูก คาเปาหมายแลว มาถึงในขั้น นี้
พนักงานขายตองพยายามเพิ่มระดับใหลูกคาเปาหมายสนใจสินคาและบริการโดยการใหขอมูล
รายละเอียดของสินคาและใหทดลองใชสิน คาตัว อยาง ไดชม หรือไดชิมสินคาดวยตัวลูกคา
เปาหมายเองถือเปนการสรางประสบการณการใชสินคาอีกดวยถาลูกคาไดรับประสบการณจาก
การทดลองใชและขอมูลสินคาที่ทําใหพึงพอใจก็จะนํามาซึ่งความตองการสินคานั้น
D (Desire) เมื่อพนักงานขายสรางความตองการสินคาใหเกิดขึ้นไดแลว พนักงานขาย
ควรตองแจงขอเสนอที่จะสามารถมอบกับลูกคาเปาหมายได ทั้งที่เปนขอเสนอทั้ง 2 แบบ คือ
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แบบที่ 1. ขอเสนอหลัก เชน สินคาและบริการจะสรางประโยชนใหกับลูกคาเปาหมาย
ไดอยางคุมคากลาวคือมีมูลคาในสินคามากกวาราคาที่ตองจายชําระ ราคาสินคามีคุณภาพและมี
การปรับลดราคาพิเศษในชวงเวลาที่กําหนด โดยมีระยะเวลาของขอเสนอในการซื้อแตละครั้ง
ตามที่กําหนด สวนเงื่อนไขการชําระเงินเปนแบบเงินสด หรือบัตรเครดิต หรือผอนชําระเปน
งวดๆ และยังมีวิธีการลดความเสี่ยงในการซื้อ คือ การรับประกันสินคา
แบบที่ 2. ขอเสนอที่เลือกได เชนสิ่งจูงใจตางๆ ของขวัญรางวัล สวนลดการซื้อ หรือ
ขอเสนอรวมกับการซื้อสินคาอื่นๆ ของบริษัทใหลูกคาเปาหมายเลือกได ทั้งนี้พนักงานขายควร
คํานึ งสิ่งที่เสนอใหกับลู ก ค านั้ นต องตรงกับความตองการของลูก คาดวย จึงจะนําไปสูก าร
ตัดสินใจซื้อสินคาได
A (Action) การตัดสินใจซื้อสิน คาหรือบริการของลูก คาเปาหมาย แสดงถึ งการที่
พนักงานขายสามารถกระตุนใหลูกคาเกิดความตองการแลว ในลําดับสุดทายนี้ควรทําใหลูกคา
ตัดสินใจซื้อสินคาซึ่งพนักงานขายตองสรุปและชี้ใหเห็นถึงคุณคาของสินคาที่สนองตอบความ
พึงพอใจใหลูกคาเปาหมาย และมีคุณภาพ ภายใตขอจํากัดดานระยะเวลาในการตัดสินใจ จนทํา
ใหลูกคาเปาหมายตองการแลกเปลี่ยนหรือตัดสินใจซื้อสินคานั่นเอง
ขั้นที่ 5. การขจัดขอโตแยง (Overcoming Objections)
ในขั้นนี้หากในขณะที่ลูกคาเปาหมายอยูในระหวางการพิจารณาตัดสินใจซื้อและหากมี
คําถามหรือประเด็นที่อาจทําใหเกิดความลังเลใจ พนักงานขายควรตองคนหาปญหาที่จะเปนขอ
โตแยงนั้นใหได พรอมทั้งพยายามขจัดขอโตแยง โดยการอธิบายชี้แจงในประเด็นที่ลูกคามี
ความของใจ ซึ่งขอของใจดังกลาวบางทีก็เปนขอกังวลใจสวนตัว เชน ลูกคารูสึกวาครีมบํารุง
ผิวหนาที่ลูกคาใชอยูมีคุณภาพดีกวาจนไมมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความรูสึกได พนักงานขายก็
ตองหาขอมูลที่ชัดเจนแสดงถึงประสิทธิภาพของครีมบํารุงผิวหนาที่เสนอขายใหวามีคุณสมบัติ
พิเศษ กระบวนการผลิต ที่มีคุณ ภาพมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมอยางไร มีงานวิจัยหรือ
สถาบันตรวจสอบอยางไร และมีใครที่เปนลูกคาปจจุบันของบริษัทที่ใชครีมบํารุงผิวหนานี้อยู
ที่สําคัญทางบริษัทยินดีรับประกันผลการใชหากมีปญหายินดีคืนเงิน เปนตน หรือบางครั้งขอ
โตแยงอาจเกิดจากตัวสินคาที่เสนอขาย คือ ระดับราคาบานที่สูงทําใหลูกคามีความรูสึกชอบแต
มีขอโตแยงในดานราคาอาจไมสามารถซื้อบานหลังนี้ได พนักงานขายตองมีความสามารถใน
การใหขอมูลขจัดขอโตแยงกรณีนี้ เชน การใหขอมูลที่เปนอุปสรรคในวันนี้แตสรางโอกาสใน
วันขางหนา กลาวคือ อุปสรรคของระดับราคาบาน 10 ลานบาทขึ้น ไป ทางบริ ษัทมีนโยบาย
ชว ยเหลือลูก คา คือ ลดราคาเป นเงิ นสดมู ลคา 200,000 บาท และหาแหลงเงินทุนใหลูก คา
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สามารถกูได 100 % ภายใตดอกเบี้ยต่ํา ผอนชําระไดน านถึง 20 ป และในอีก 5 ปขางหนา
บริเวณถนนดานหนาโครงการจะมีรถไฟฟาวิ่งผานสงผลดีกับโครงการและผูอาศัยในดานความ
สะดวกสบายในอนาคต
ขั้นที่ 6. การปดการขาย (Close the sale)
ในปจจุบันการแขงขันในการขายสินคาโดยพนักงานขายมีสูง ดังนั้นการปดการขายถือ
เปนขั้นตอนที่ไมงายนัก พนักงานขายจึงตองวิเคราะหวาลูก คาที่ไดเสนอขายสิน คานี้ควรใช
วิธีการปดการขายอยางไร เชนพนักงานขายยุคใหมอาจใชการเพิ่มเติมขอมูลที่เปนความคิดเห็น
ของพนักงานขายเอง คือถาพนักงานขายเปนผูที่กําลังมองหาสินคาประเภทนี้อยูคิดวาเปนสินคา
ที่ดีคุมคากับการจายและมีโอกาสขายตอในอนาคตที่ราคาสูงกวาขณะนี้อยางนอย 3 เทา และที่
สําคัญโครงการนี้เหลือเพียง 2 ยูนิตเทานั้น หรือวันนี้เปนวันที่ทางโครงการใหสิทธิพิเศษ พรอม
ทั้งชี้แนะตอไปวาลูกคาเปาหมายจะไดสิทธิเลือกกอนลูกคาอื่น และไมควรปลอยระยะเวลาใน
การขายนานเกินไป พนักงานขายควรสรุปเสนอแผนการซื้อใหลูกคาเปาหมายเลือกเลย 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)
พนั ก งานขายยุ ค ใหม ต องใหค วามสําคัญ กับการบริก ารหลังการขายและการรัก ษา
ความสัมพันธกับลูกคาภายหลังจากซื้อสินคาและบริการไปเรียบรอยแลว เพราะถือเปนหลัก
สําคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาอีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะการขายสินคาที่มีราคาสูง
การบริการหลังการขายจะสงผลดีกับลูกคาที่เคยซื้อสินคาจะมีโอกาสซื้อสินคาซ้ําเพิ่มขึ้นและ
แนะนําลูกคารายใหมใหซื้อสินคาและบริการอีกดวย ซึ่งในปจจุบันการเลือกเทคนิคการบริการ
หลังการขายไปยังลูกคานั้นมีหลายแบบทั้งแบบทางตรงและทางออม เชน
แบบทางตรง พนักงานขายจะใชการเยี่ยมลูกคาภายหลังที่ซื้อสินคาไปแลวโดยการไป
พบที่บานหรือที่ทํางานซึ่งตองใชเวลาและคาใชจาย หรือใชการเยี่ยมโดยใชโทรศัพทสอบถาม
ความพึ ง พอใจการใช ง านของสิ น ค า และป ญ หาในการใช สิ น ค า ซึ่ ง เป น วิ ธี ทํ า ที่ ส ะดวก
ประหยัดเวลาในการเดินทางและคาใชจาย
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แบบทางออม พนั กงานขายจะใชเครื่องมือหรืออุปกรณแทนการไปใหบริก ารดว ย
ตนเอง เชน การใชจดหมายตรงสงสอบถามการใชงานของสินคานั้น หรือหากปจจุบันพนักงาน
ขายอาจใชเครื่องมือสมัยใหมเชน ไลน (LINE) เปน แอพพลิเคชั่นที่ ผสมผสานสามารถส ง
ขอความ รูปภาพ หรือจะโทรศัพทคุยกันแบบไดยินเสียงโดยไมเสียคาใชจาย เปนอีกรูปแบบ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สํ าหรับติ ดตอสอบถามลูกคาถึงการใชงาน ปญหาการใชงาน หรือ
สําหรับไวใหลูกคาติดตอกรณีตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
สําหรั บการรัก ษาความสัมพัน ธกับลูกคาเปน อยางหนึ่งที่สําคัญ ในการทําการตลาด
ระยะยาว ซึ่งตองเริ่มจากการสรางความสัมพันธ รักษาความสัมพันธและจะพัฒนากลายเปน
ความผูกพัน การสรางความสัมพันธกับลูกคา(Customer Relationship Management) ที่ดีจ ะ
เกิดขึ้นเมื่อสินคาและบริการที่เสนอขายไปใหกับลูกคาเปาหมายตองตรงตามความตองการจน
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ นําไปสูความประทับใจจากการมีประสบการณ (Customer Experience
Management) ที่ดีจากการใชสินคาและบริการนั้น และจะนําไปสูความรูสึกผูกพัน (Customer
Engagement) ที่ไดรับประสบการณจากการใชสินคาที่ดีอยางตอเนื่อง และสินคานั้นตรงกับ
ความตองการของลูกคาจริง หลังจากสิ่งที่พนักงานขายใหบริการและรักษาความสัมพันธจน
กลายเปนความผูกพันในอนาคตไดอีกดวย
ขั้นที่ 8. การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขาย
การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขายในยุคปจจุบันเปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน เปน
การสะทอนการทํางานของพนักงานขายที่ควรทําทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะหลาย
องคกรที่พนักงานขายเสนอขายสินคาและบริการบรรลุผลในเชิงปริมาณกลาวคือ พนักงานขาย
สามารถสรางยอดจําหนายสินคาและบริการไดสูง แตอาจไดรับการสะทอนเรื่องคุณภาพการ
ขายที่ไมดีมากเพราะยอดจําหนายที่สูงอาจเกิดจากการหลอกลวงลูกคาดังนั้นองคกรควรทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของพนักงานขายทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้
8.1 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงปริมาณ
การประเมิ นประสิ ทธิ ภาพพนักงานขายเชิงปริมาณ พิจ ารณาจากจํานวนยอดขายที่
ลูกคาใหมสั่งซื้อ เปรียบเทียบกับคาใชจายและเวลาที่พนักงานขายใชในการเขาพบเสนอขายมี
จํานวนแตกตางกันอยางไรและพิจารณาจํานวนลูกคาเกาที่มีการซื้อซ้ํามีจํานวนมากนอยเพียงใด
ซึ่งการมีลูกคาใหมและลูกคาเกาซื้อซ้ําสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพพนักงานขายไดดวย
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8.2 การประเมินประสิทธิภาพพนักงานขายเชิงคุณภาพ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพพนั ก งานขายเชิ ง คุ ณ ภาพ พิ จ ารณาจากการสร า ง
ความสัมพันธกับลูกคา คุณภาพการสรางประสบการณใหกับลูกคา และการสรางความผูกพัน
กับ ลู ก ค า ทั้ ง นี้ อ งค ก รสามารถพิ จ ารณาจากความรู ค วามชํ า นาญของพนัก งานขาย การ
ปฏิบัติการในกระบวนการขายในทุกๆขั้นตอน ขอเสนอแนะจากลูก คาทั้งที่เปน คําติและคํา
ชมเชย
นอกจากงานขายตรง (Direct Selling) ที่ผานกระบวนการขายในขั้นตางๆที่กลาวมา
ขางตนนี้พนักงานขายในยุคธุรกิจดิจิทอลจะตองสามารถทํางานนอกเหนือจากการขายปกติ นั่น
คือการแสวงหาข อมู ลจากตลาดเป าหมายหรือลูก คาทุก ครั้งที่มีก ารเสนอขายหรือทุก ครั้งที่
ตองการวางแผนการขาย หรือที่เรียกวาการสํารวจตลาดหรือวิจัยตลาด (Market Research) เปน
งานของพนักงานขายที่ควรจะนําขอมูลสารสนเทศมาวิเคราะหลูกคาและวางแผนตอบสนอง
ความตองการใหกับลูกคาเปาหมายโดยการทําวิจัยตลาดบางบริษัทจะมีการมอบหมายใหฝาย
วิจัย หรื อ จ างบริ ษั ทภายนอกจั ด ทํ า ให แตบ างบริษั ทจะมอบหมายใหพนั ก งานขายทํา วิจั ย
นอกเหนือจากการขายแบบเดิมเพียงอยางเดียว ซึ่งเทคนิคการทําวิจัยและวิธีการทําวิจัยมีหลาย
แบบทั้งที่เปนแบบรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ(Quantitative information) และเชิงขอมูลคุณภาพ
(qualitative information) หากองคกรจะมอบหมายใหพนักงานขายทําการสํารวจตลาดหรือวิจัย
ตลาด ต องมี ก ารฝ กอบรมให พนั ก งานขายมีค วามรูและเขาใจการทํากอนมอบหมายใหไป
ดําเนินการ เชน ถาตองการทราบสถานการณทางการตลาด หรือการตัดสินใจซื้อสินคา หรือ
ตองการวัดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการของบริษัทอยูในระดับดีเพียงใด บริษัทตองการ
ข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที่ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห ไ ด อ าจเลื อ ก วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยให ผู ต อบ
แบบสอบถามตอบคําถามชุดเดียวกัน และจํานวนการถามควรมีจํานวนมากพอที่จะเชื่อถือได
ซึ่งการสอบถามอาจใชแบบสอบถามใหตอบ หรือใหลูกคาสงแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย
หรื อ สอบถามทางอี เ มล และเว็ บ ไซด อี ก แบบหนึ่ ง คือ การวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพจะไดข อ มู ล
รายละเอียดอีกแบบหนึ่ง กลาวคือนอกจากจะทราบพฤติกรรมการซื้อของลูกคาแลว ยังจะทราบ
ขอมูลเชิงลึกไดอีกวาทําไมลูกคาจึงตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการนั้นเพราะเหตุใด สําหรับการ
วิจัยเชิงคุณภาพนั้นไมมีคําถามตายตัว มีเพียงแนวทางการถามแบบเจาะลึก โดยการพูดคุยหรือ
สัมภาษณแบบรายบุคคล หรือการสัมภาษณกลุมยอย พนักงานขายจะตองทําการถามและนํา
786

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

คําตอบมาสรุปรวบรวม ขอมูลที่ไดรั บจะเปน ไปตามความคิด และและความรู สึกของผู ตอบ
คําถามซึ่งคําตอบจากการวิจัยเชิงคุณภาพอาจมีความแตกตางไมเหมือนการวิจัยเชิงปริมาณใน
บางบริษัทจึงใชทั้งสองแบบผสมผสานกันและสามารถทําการสํารวจตลาดหรือวิจัยตลาดใน
ขั้นตอนของการเสนอขายก็ได
อยางไรก็ดีในการทําสํารวจหรือวิจัยตลาดทั้งที่เปนแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้น
พนักงานขายผูซึ่งไดรับงานใหเปนผูดําเนินการทําวิจัยหรือสํารวจตลาด จะตองทราบและเขาใจ
สิ่งที่จะตองดําเนินการอยางถูกตองชัดเจนในประเด็นตางๆ ที่สําคัญ คือ
1. การกําหนดปญหาของบริษัทที่ตองทําวิจัยคืออะไร
2. กําหนดวัตถุประสงคของการทําวิจัยหรือสํารวจตลาดเพื่อตองการทราบอะไรบาง
3. การออกแบบวิธีการทําวิจัยแบบเชิงปริมาณหรือแบบเชิงคุณภาพและใชเครื่องมือ
อะไรในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนผูตอบคําถาม ซึ่งผูตอบคําถามอาจเปน
ลูกคาเพื่อคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
5. การวิเคราะหขอมูล ที่รวบรวมมาไดถาเปนวิจัยเชิงปริมาณสวนมากจะใชสถิติเขามา
ชวยวิเคราะห แตถาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพขอมูลที่ไดรับจากการพูดคุยสัมภาษณทั้งรายบุคคล
หรือแบบกลุมยอย จะถูกนําไปแยกสังเคราะห คัดเลือก และนํามาวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อ
นําไปสรุปผล
6. การสรุ ปผลจากการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหทราบคําตอบของปญ หาในชว งตน ที่
บริษัทกําหนดนั้น
จากการสํารวจหรือวิ จัยตลาดแลว มีร ายละเอียดอยางไร เพื่อบริษัทจะไดนําขอมูล
สําคัญนี้ไปใช
บทสรุป

จากบทความขางตนจะเห็นไดชัดเจนวา บทบาทพนักงานขายขององคกรในยุคดิจิตอล
นั้นมีขอบเขตการทํางานที่กวางขึ้น เปนระบบการทํางานตลอดจนใชเทคโนโลยีในการทํางาน
มากขึ้น ดั งนั้น สิ่งสํ าคั ญ ในการทํ าใหบทบาทพนัก งานขายเปน ไปตามแนวทางขางตน คือ
พนักงานขายตองเปดใจรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีความพรอมในการปรับเปลี่ยน สามารถ
พัฒนาตนเองใหทํางานในบทบาทที่สําคัญนี้อยางไรก็ดีหากนโยบายการพัฒนาขององคกรมีการ
ขยายเติบโตกาวสูยุคที่ไรพรมแดน ตอบรับการปรับตัวเตรียมความพรอมหลังการเปดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC) และยังมีแนวทางกาวเขาสูยุค
ดิจิตอลอยางสมบูรณ องคกรตองมีการวางกลยุทธในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิตอลดวยกล
ยุทธที่หลากหลายดวยแนวคิดการใชเครื่องมือทางการตลาดสมัยใหมทั้งที่เปนเครื่องมือที่ไมใช
บุค คล คื อ สื่ อ ต างๆทั้ ง สื่ อแบบเก า(Traditional Media) และสื่อแบบใหม (New Media)
ตลอดจนการใชเครื่องมือที่เปนบุคคล นั่นคือ พนักงานขาย โดยเฉพาะตองเปนพนักงานขาย
สมัยใหมในยุคดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพดวย
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด Competency สู RSU Skills
อ.อภิรัฐ ศิริวงษ 1
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
ในปจ จุบัน การนําแนวคิด Competency ไปใชในองคการโดยเฉพาะดานการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไดรับความนิยมมากขึ้น ทําใหหลายองคการมีการปรับตัวเพื่อใหทันกับความ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น องค ก ารจึ ง ต อ งการคนที่ มี ค วามสามารถในการทํ า งาน เพราะ
ความสามารถขององคการมีผลมาจากความสามารถของคนที่อยูในองคก ารนั้นๆ คนจึงเปน
ทรัพยากรสําคัญที่จะมีบทบาทตอการนําพาองคการใหสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ที่จะเกิดขึ้น ได องคก ารจึงตองการคนที่มีประสิทธิภ าพสูง มีก ารเรียนรูอยูเสมอ เพื่อเปนตัว
ขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให อ งค ก ารสร า งองค ค วามรู ข องตนเอง และเป น องค ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพสูง โดยการมุงใหความสําคัญกับความสามารถของคนเปนหลัก ซึ่งบทความนี้ได
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Competency ทั้งในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ Competency และการนํา
Competency มาใชในองคการโดยนําการดําเนินการเรื่องสมรรถนะของมหาวิทยาลัยรังสิตมา
เปนกรณีศึกษา
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเขาสูยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based
Economy)ซึ่งใชความรูเปนตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อสรางความสําเร็จและความสามารถในการ
แข ง ขั น ส ง ผลให อ งค ก ารต อ งปรั บ ตั ว ให ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ความอยู ร อด
(Marquard,2002) โดยพบวาสินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible Asset) จะชวยสรางใหเกิด
คุณคา และความไดเปรียบในการแขงขัน (Kaplan & Norton,2003) ซึ่งถือเปนทุนทางปญญา
(Intellectual Capital) ขององค ก าร ดังนั้น การพัฒ นาศั ก ยภาพขององคก ารเพื่ อสร างขี ด
ความสามารถในการแขงขัน จึงจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรในรูปของความรู
องคการที่มีความรูที่ดีที่สุดและสามารถใชความรูนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจะเปน
องคการที่ประสบความสําเร็จ มีค วามไดเปรียบทางการแขงขัน และยังพัฒ นาศัก ยภาพของ
องคการไดอยางยั่งยืน (ชัชวาลย วงษประเสริฐ,2548)

__________________________________________
1
อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
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ความไดเปรียบทางการแขงขัน คือ การทีอ่ งคกรสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูสรางคุณคา
ใหแกลูกคาไดมากกวาคูแขง เปาหมายของการบริหารกลยุทธขององคการ ก็คือ การสรางและ
รักษาความไดเปรียบทางการแขงขันของตน อยางไรก็ดี องคกรที่ประสบความสําเร็จในการ
รักษาความไดเปรียบทางการแขงขันตองมีความสามารถในการสราง “คุณคาที่เพิ่มขึ้นใหแก
ลูกคา” เหนือคูแขงอยูตลอดเวลา โดยการที่จะทําใหประสบความสําเร็จดังกลาวไดนั้นมีผลมา
จาก “คน” หรือมาจาก “พนั ก งาน” ขององคก ารเปน ทรัพยากรที่สําคัญ ในการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2550)
การแขงขันขององคกรในโลกยุคปจจุบันไดเปลี่ยนจากการแขงขันดานเงินทุนมาเปน
การแขงขันในเรื่อง “คนที่อยูในองคการ” เนื่องจากเงินทุนเปนสิ่งที่หาไดงาย ตางจาก “บุคลากร
ที่มีศักยภาพ” ที่คูแขงจะสรางเลียนแบบไมไดงายๆ และเปนเรื่องที่ตองใชเวลา การที่องคการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชอาจสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกองคกรได
แตประโยชนของเทคโนโลยีก็ยังนอยกวา “พนักงาน” ขององคการ ที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาที่แปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลาได (Williams,2010) ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยี
ไมมีความยืดหยุนเทา “มนุษย” ดังนั้น จึงปฏิเสธไมไดวาความสําเร็จขององคกรในยุคปจจุบัน
ลว นมาจากการจั ด การทรั พยากรมนุษ ยใ หสามารถตอบสนองตอเปาหมายเชิงกลยุทธข อง
องคการ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน จึงจําเปนตองปรับใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ องคกรในยุคแหงการแขงขันนี้ตองเนน
การลงทุนไปที่การพัฒนา ”ความรูความสามารถ” ของพนักงานภายในองคการ เพื่อใหสามารถ
ทํางานไดตามเปาหมายและกลยุทธที่องคการกําหนดขึ้น
Sveiby (2001) ไดชี้ใหเห็นวา การสรางคุณคาจากสินทรัพยที่จับตองไมไดนั้น สามารถ
ทําไดโดยใชหลักการของการจัดการความรู ซึ่งความรูสวนใหญขององคการเกิดขึ้นมาจากคน
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2543) องคการในปจจุบันจึงใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยหรือ
ทุนมนุษย (Human Capital) ซึ่งจัดเปนทุนทางปญญาและตนกําเนิดของทุนความรูในองคการ
ซึ่งเปนรากฐานสําคัญที่เปนปจจัยในการชวยสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับองคการ นําพา
องคการไปสูความสําเร็จและสามารถแขงขันได (อุ กฤษณ กาญจนเกตุ,2543) ในแงของการ
บริหารองคการถือวาความรูและสมรรถนะของบุคลากรมีความสําคัญในเชิงกลยุทธที่องคการ
ตองพัฒ นา ดั ง นั้ น การจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ยสํ าหรับองค ก ารยุค ปจ จุ บัน คือ การแปลง
ทรัพยากรบุคคลใหเปนสินทรัพยทางปญญา ซึ่งเกิดจากทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง ใน
ปจจุบันการจัดการดานทรัพยากรบุคคลจึงพิจารณากันที่คุณคาในตัวบุคคล ซึ่งประเมินไดจาก
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองคการ
แนวคิดสมรรถนะ (Competency)
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McCleland (อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท,2549) ไดเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ Competency
โดยเขาเชื่อวาการทดสอบทางดานสติปญญาจะถูกแทนที่ดว ยการทดสอบขีดความสามารถ
เพราะการวัดความฉลาดที่ผานมาในอดีตนั้น ไมมีความสัมพันธกับผลลัพธความสําเร็จของคน
ซึ่งเราสามารถอธิบายประเด็นดังกลาวดว ยปญหาที่มักจะเกิดขึ้นในองคการตางๆ ที่มีคนอยู
หลายประเภท ทั้ งคนที่ สร างคุ ณค าใหกับองคก าร และคนที่มีค วามสามารถแตไมไดสราง
ประโยชน กับองค ก าร ซึ่ งเราสามารถแบงประเภทของบุค ลากรในองคก าร โดยนํามิติข อง
ความสามารถและมิติของแรงจูงใจในตัวบุคคลมาใชในการจําแนก ผลที่ไดคือเราสามารถแยก
คนในองคการออกเปน 4 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 : คนที่มีความสามารถ และมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ ลักษณะคนที่
ทํางานได และอยากทํางาน จัดเปนคนประเภทที่สรางประโยชนใหกับองคการ
ประเภทที่ 2 : คนที่มีความสามารถ แตไมมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ ลักษณะคนที่
ทํางานได แตไมอยากทํางาน
ประเภทที่ 3 : คนที่ไมมีความสามารถ แตมีแรงจูงใจในการทํางาน คือ ลักษณะคนที่
ทํางานไมได แตอยากทํา
ประเภทที่ 4 : คนที่ไมมีความสามารถ และไมมีแรงจูงใจในการทํางาน เปนคนที่ไมมี
ประโยชน แตยังไมสรางปญหา
จากการแบงประเภทของคนในองคการตามแนวคิดขางตน จะเห็นไดวา บุคลากรที่มี
ประโยชนตอองคการ คือ คนที่มีความสามารถและมีแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิด เรื่ องทุ นมนุ ษย ของ Ulrich ที่ วาคนที่ มีคุ ณ สมบัติ ที่เป นทุน มนุษ ย (Human Capital)
จะตองประกอบดวย การเปนบุคคลที่มีความสามารถ (Competence) และเปนคนที่มีความทุมเท
ตอภาระหนาที่ (Commitment)
Human Capital = Competence x Commitment (Ulrich อางถึงใน ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
,2551)
ความหมายของ Competency
Competency เปนคําที่องคการและนักวิชาการตางเรียกเปนภาษาไทยที่แตกตางกัน เชน
ขีดความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ หรือพฤติกรรม ถึงแมจะมีคําที่ใชเรียกแตกตางกันแตอยู
ภายใต แนวคิ ดเดี ยวกั น โดยคํ าจํ ากัด ความของ Competency มีผูที่ไดใ หความหมายไวอยาง
หลากหลาย เชน Green (1999) ไดอธิบายวา Competency เปนคําบรรยายที่เขียนขึ้นเพื่อให
สามารถนํามาวัดลักษณะนิสัยการทํางาน (Work Habits) และทักษะของบุคคล (Personal Skills)
ที่ใชในการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค หรือ Boyatzis ไดอธิบายถึง Competency วาคือ
คุณ ลักษณะที่อยู ภายในของแต ละบุ ค คล คุณลัก ษณะนี้หมายถึง แรงขับ (Motive) บุค ลิ ก ที่
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คอนขางถาวร (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาททางสังคม(Social Role) หรือการรับรูต นเอง
(Aspect of One’s Self Image) หรือองคความรู (A Body of Knowledge) ที่บุคคลตองนํามาใช
ในการทํางาน (Boyatzis อางถึงใน สกล บุญสิน,2551) นั่นหมายความวา ความสามารถของ
บุค คลในการทํ างานไม ใ ชเพี ยงแค ค วามรูและทัก ษะเทานั้น แตร วมถึงแรงขับ คุณลัก ษณะ
บทบาททางสังคม ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีผลตอการปฏิบัติงานของบุคคลมากกวา
ตอมา McClelland (อางถึงใน สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,2549) ไดใหคําจํากัดความของ
Competency วาหมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูใ นตัวบุคคล ซึ่งผลักดันใหตัวบุคคลคนนั้น
สรางผลการปฏิบัติงานที่ดี สอดคลองกับ Spencer & Spencer (1993) ที่ใหความหมายของ
Competency ไววา คุณลักษณะที่อยูภายในของบุคคลที่มีความสัมพันธทําใหบุคคลผูนั้นมีผล
การปฏิบัติงานสูง
คุณลักษณะภายในของบุคคล
(Motive Trait and Self-Concept)

พฤติกรรม
(Behavior)

ผลการปฏิบัติงาน
(Performance)
ที่มา : Spencer & Spencer,1993
ณรงควิทย แสงทอง ไดรวบรวมและสรุปความหมายของ Competency ไววา หมายถึง
กลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) หรือ
เรียกวา KSAs ซึ่งสะทอนใหเห็นจากพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงออกมาของแตละบุคคลที่
เราสามารถวั ด และสามารถสั ง เกตเห็ น ได (ณรงค วิ ทย แสงทอง,2547) ซึ่ ง Spencer &
Spencer,1993 แบงคุณลักษณะของบุคคลออกเปน 5 คุณลักษณะดวยกัน คือ
1.แรงขับ (Motive) คือ สิ่งที่กระตุนใหคนคิดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา สิ่งที่จะผลัก
ชี้ทาง และเลือกที่จะใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
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2.คุณลักษณะ (Traits) เปนทั้งคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะ
3.การรับรูดวยตัวเอง (Self Concept) ประกอบดวย ทัศนคติ คานิยม และภาพลักษณที่
แตละคนรับรู
4.ความรู (Knowledge) เปนขอมูลที่คนแตละคนสะสมเอาไว
5.ทักษะ (Skills) ความสามารถในการทํางาน ทั้งทักษะทางกายและทักษะทางความคิด
จากความหมายของ Competency ที่ร วบรวมมาจะเห็น ได วามี ผูใ หค วามหมายที่
หลากหลาย ซึ่งผูเขียนขอนําความหมายของ Competency ที่วา หมายถึง “ความรู (Knowledge)
ทักษะ (Skills) ซึ่งเปนคุณ สมบัติภายนอก และคุณ ลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ซึ่งเปน
คุณสมบัติภายใน กับแนวคิดการแบงคุณลักษณะของสมรรถนะออกเปน 5 สวนของ Spencer &
Spencer (1993) มาอธิบาย โดยใชแนวคิดภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg) มาประกอบการอธิบาย ดังนี้
กอนภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูในน้ํานั้น ถาเรามองดูจะพบวา กอนภูเขาน้ําแข็งดังกลาวจะถูกแบง
ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ลอยอยูเหนือน้ําและสวนที่จมอยูใตน้ํา
- สวนที่ลอยอยูเหนือน้ํา เปนสวนที่เรามองเห็นหรือสังเกตเห็นไดงาย ซึ่งหมายถึง
คุณลักษณะเรื่องความรู (Knowledge) และทักษะ (Skills) โดยในสวนนี้มีขนาด
ประมาณ 10-20% ของภูเขาน้ําแข็งทั้งหมด นั่นหมายความวา ถาเราพิจารณาคน
จากความรูและทักษะ เราจะรูจักคน ๆ นั้นไดไมเกิน 20% จากที่เขาเปน
- สวนที่จมอยูใตน้ํา เปนสวนที่มองเห็นไดยาก ตองใชเวลาในการคนหาหรือพัฒนา
ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะภายในของบุคคล (Attributes) ที่ประกอบไปดวย แรงขับ
(Motive) คุณลักษณะ (Trait) การรับรูดวยตนเอง (Self Concept) ในสวนนี้มีขนาด
ประมาณ 80-90% ของภูเขาน้ําแข็งทั้งหมด นั่นหมายความวา คุณลักษณะในสวน
นี้มีผลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา
ดังนั้น Competency ก็ คือ ภูเขาน้ําแข็งทั้งกอนที่ลอยอยูใ นน้ํา แตถูก แบงออกเปน 2
สวน (สวนที่ลอยอยูเหนือน้ําและสวนที่จมอยูใตน้ํา) การศึกษาเรื่องสมรรถนะของคนจึงตอง
ศึกษาทั้ง 2 สว น โดยสวนที่ตองใหค วามสําคัญคือ คุณลักษณะภายในตัวบุค คล (Attributes)
เพราะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานที่มีสัมฤทธิผล แนวคิดเรื่อง Competency จึงเปนเหมือน
การปฏิวัติและเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการวัดและทํานายผลการปฏิบัติงาน (Lawler,1994)
การนํา Competency มาใชในองคการ
องคการสามารถนํา Competency ไปใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยได เชน การสรร
หา (Recruitment) และการคัด เลือกบุคลากร (Selection) ซึ่งจะเปนแนวทางชวยใหองคการ
สามารถคัดเลือกบุคลากรเขามาดํารงตําแหนงตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสมกับลักษณะงาน
ทั้งนี้ปญหาดานการเลือกคนเขาทํางานที่องคการมักประสบก็คือ การเลือกไมถูกคน-เลือกคนไม
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ถูก ลักษณะของปญหาคือไมสามารถตัดสินใจไดวาควรเลือกใครเขาทํางาน และคนที่ตัดสินใจ
เลือกเขามาไมสามารถทํางานไดตามมาตรฐานที่ตองการ ทั้งนี้เปนเพราะการคัดเลือกสวนใหญ
มัก จะพิ จ ารณาจากทั ก ษะ ความรู ที่ตองใชใ นการทํางาน ผูคัด เลือกมัก จะตัด สิน ใจจากวุฒิ
การศึกษา ผลการเรียน หรือทดสอบทักษะการใชเครื่องมือ ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการตัดสินใจที่
ไมไดนําเอาคุณลักษณะภายในมาใชในการพิจารณา
Competency ยั ง สามารถใช ใ นการฝ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร (Training and
Development) เพื่ อค น หาความจํ าเปน ในการฝก อบรมและพัฒ นาพนัก งานเปน รายบุค คล
นอกจากนี้ Competency ยั งจะช วยกําหนดทิศทางในการฝก อบรมและพัฒ นาบุค ลากรของ
องคการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรขององคการมากขึ้น ซึ่งจะชวยให
องคการสามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงตามเปาหมาย ประหยัด เวลา และคุมคาใชจายในการ
ลงทุน การนําสมรรถนะมาใชในงานการพัฒนาทรัพยากรบุค คลถือวาทําใหงานดานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมีคุณคา มีทิศทางที่ถูกตอง ไมตองพัฒนากัน แบบไรทิศทางอยางในอดีตอีก
ตอไป (ดร.อภิชัย ศรีเมือง,2551) และสามารถใช Competency ในการวางแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career Planning) ซึ่งจะชวยใหบุคลากรเห็นโอกาสความกาวหนาของตน ซึ่งจะชวย
ให อ งค ก ารสามารถรั ก ษาคนเก ง และคนดีไ ว กับ องคก ารได รวมทั้ง การนํ า ไปใช ใ นการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานซึ่ งจะช ว ยใหองคก ารมีความแมน ยําในการประเมิน ผลงานของ
พนักงานมากขึ้น เพราะจะไมประเมินเพียงในสวนของความรูและทักษะเทานั้น แตยังลงลึกไป
ถึงพฤติกรรม คุณลักษณะสวนบุคคล และแรงขับของแตละคนอีกดวย
การนํา Competency มาใชในองคการ มักจะแบงการกําหนด Competency ออกเปน 3
กลุม คือ
1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนทักษะ ความรู และพฤติกรรมที่จําเปนใน
การทํางานใหประสบความสําเร็จ เปนความสามารถสําหรับทุกคนทุกตําแหนงในองคการตอง
มีหรือควรไดรับการพัฒนา
2.สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) เปนความสามารถในการ
บริหารงาน ไมวาจะเปนความรู ทักษะหรือพฤติกรรมที่หัวหนางานหรือผูบริหารจําเปนจะตอง
ใชในการทํางาน
3.สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) เปนความสามารถตาม
ตําแหนงงานที่ครอบคลุมทักษะหลักที่จําเปนในการทํางาน โดยองคการตองมีการวิเคราะหและ
กําหนดความสามารถของพนักงานตําแหนงตางๆ ที่มีอยูในองคการ
สมรรถนะของบุคคลประกอบดวย ความรู ทักษะ และลักษณะสําคัญอื่น ๆ (Spencer &
Spencer,1993) อันเปนองครวมที่จะชวยขับเคลื่อนองคการใหประสบผลสําเร็จ กลยุทธในการ
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แขงขันขององคก ารและความสามารถที่จ ะบรรลุความไดเปรียบทางการแขงขันที่ยั่งยืน ได
ขึ้นอยูกับการสรางและใชสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององคการ อันเปนรากฐาน
ของความไดเปรียบทางการแขงขัน (Prahalad & Hamel,1990) ดังนั้น ในการบริหารจัดการ
องคการสมัยใหม แตละองคการจําเปนจะตองคนหาสมรรถนะหลัก อันถือเปนการพัฒนาทุน
ทางปญญาสําหรับองคการ เพื่อใหสามารถนําไปใชในการสรางหรือกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม และ
ชวยสรางความสําเร็จ รวมถึงความไดเปรียบทางการแขงขัน
สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนพฤติกรรมที่ตองการใหพนักงานทุกคนตองมี
และเมื่อพนักงานทุกคนปฏิบัติเหมือนกันพฤติกรรมเหลานั้นจะกลายเปนวัฒนธรรมองคการ
(Corporate Culture) ในที่สุดพบวา สมรรถนะหลักที่กําหนดขึ้นนั้นตองเนนไปที่พฤติกรรมการ
แสดงออกของคนในองคการ มากกวาการมีเครื่องจักรที่ทันสมัย เพราะเปนสิ่งที่เลียนแบบได
งาย ความสามารถทางการแขงขันที่เลียนแบบไดยากอยูที่สมรรถนะของคนในองคการ (ดร.
อาภรณ ภูวิทยพันธุ,2552)
หากองคการไดมีการระบุอยางชัดเจนวาพนักงานแตละคนในองคการมีความสามารถ
หลักอะไรบาง และความสามารถเฉพาะของแตละตําแหนงคืออะไร จะชวยใหองคการสามารถ
รับคนเข ามาทํ างานให สอดคลองกั บสมรรถนะที่องคการไดกําหนดไว และสามารถพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยใหมีขีดความสามารถที่สอดคลองกับความตองการขององคการไดอยางเปน
รูปธรรม เชน สมรรถนะหลักขององคการ คือ สมรรถนะที่บุคลากรทุกคนในองคการจะตองมี
ความสามารถอยางเดียวกัน ดังนั้น สาระสําคัญของหลักสูตรฝกอบรมจึงตองกําหนดเปนไปใน
ทิศทางเดียวเนื้อหาของหลักสูตรอบรมพื้นฐานขององคการก็จะเหมือนกันทุกตําแหนง สวน
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) คือ ความสามารถของผูที่มีตําแหนง
หัวหนางานตองไดรับการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมของผูบริหารจึงกําหนดใหมีทิศทาง
เดียวกัน และสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) เปนความสามารถของ
แต ละตํ า แหน ง งาน ซึ่ งสามารถกํ า หนดเนื้อ หาหรื อเลื อกหลั ก สู ต รการฝก อบรมที่มี ค วาม
เหมาะสมกับแตละตําแหนงงานไดอยางชัดเจน
การนําแนวคิดมาใชกับการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยในปจจุบันตองเผชิญกับภาวะวิกฤติและการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ รวมถึงการเผชิญกับสภาวะการแขงขันที่สูงมาก กลาวคือ มีมหาวิทยาลัย
ทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก รวมทั้งการเปดเสรีทางการคาทําใหมีมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศข ามาเป ดดํ าเนิ น การในประเทศไทย หรือเปด สอนรว มกับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย จึงสงผลใหผูเขาศึกษามีทางเลือกมากขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยแตละแหง
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จําเปน ตองสร างความเข มแข็ งและสรางศักยภาพในการแขงขัน และสรางอัตลัก ษณ ความ
แตกตางใหเกิดขึ้นเพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูที่จะเขาศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตางๆ รอบๆ ดาน จึงมีการ
วางแผนดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยมีการ
วางแผนดําเนินการในหลายๆ ดาน และดานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิตใหความสําคัญมาโดย
ตลอด คื อ บุ ค ลากรของมหาวิ ทยาลัย ซึ่งเปน ปจ จัยสํ าคัญ ที่จ ะส งผลตอประสิท ธิภ าพการ
ดําเนิน งานของมหาวิ ทยาลั ยโดยตรง เพราะถึงแมมหาวิทยาลัยจะมีอาคาร เครื่องมือ หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตสิ่งที่จะทําใหทรัพยากรเหลานี้ถูกใชอยางมีประสิทธิภาพไดตองอาศัย
บุคลากรที่ทํางานอยูในมหาวิทยาลัย ลงมือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มหาวิทยาลัยจึงจะถูก
ขับเคลื่อนสูเปาหมายที่ตองการได
ดวยการที่มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรจึงมีการกําหนดนโยบาย
การนําเอาแนวทางของสมรรถนะ (Competency) มาใช โดยเริ่มดําเนินการประชุมทําความ
เขาใจและฝก อบรมผู ที่เกี่ ยวข องในการกําหนดสมรรถนะของตําแหนงงานตาง ๆ โดยการ
กําหนดสมรรถนะของมหาวิ ทยาลั ย รังสิต แบงออกเปน 3 กลุม ซึ่งสมรรถนะแตละกลุมที่
กําหนดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย คุณลักษณะ 3 ดาน คือ
- ธรรมาธิปไตย (Dhamacracy)
- การทํางานเปนทีม (Working Team)
- มุงผลสัมฤทธิ์ (Work Achievement)
สมรรถนะหลักที่กําหนดเปนคุณลักษณะที่มหาวิทยาลัยคาดหวังใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนา และเปนคุณลักษณะที่จะผลักดันใหมหาวิทยาลัยเปนองคการที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ดําเนินงาน (High Performance Organization)
2.สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) เปนคุณ ลักษณะของผูที่มี
ตําแหนงบริหารในมหาวิทยาลัย ที่จะไดรับการพัฒนา ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน คือ
- การบริหารจัดการกลยุทธ (Strategic Management)
- ความเปนผูนํา (Leadership)
- การมีวิสัยทัศน (Visioning)
- การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision
Making)
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
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สมรรถนะทางการบริหารที่กําหนดเปนคุณลักษณะที่ผูบริหารและหัวหนางานระดับ
ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยจําเปนจะตองใช เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3.สมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional Competency) แบงตําแหนงงานออกเปน
2 กลุม คือ
3.1 สมรรถนะของบุ ค ลากรสายการสอน เป น คุ ณ ลัก ษณะของบุ ค ลากรที่ ดํา รง
ตําแหนงอาจารยควรมีหรือไดรับการพัฒนา ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน โดย 3 ดานแรก
คือ 1. ความรูทางวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะดานและงานวิจัย 2. ความสามารถและเทคนิคในการ
สอน 3. จรรยาบรรณและความซื่อสัตย คุณลักษณะ 3 ดานขางตนเปนคุณลักษณะคาดหวังของ
อาจารยทุกคนของมหาวิทยาลัยรังสิต สวนคุณลักษณะอีก 2 ดาน แตละคณะฯจะทําการกําหนด
ตามลั ก ษณะของงานและเป า หมายของแตล ะคณะฯ ซึ่ง จะมีค วามแตกตา งกั น แตมี ค วาม
เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ นั้นๆ
3.2 สมรรถนะของบุ คลากรสายสนับสนุน เปน คุณ ลัก ษณะของบุค ลากรที่ดํารง
ตํา แหน ง เป น เจ า หน า ที่ ข องคณะฯ หรื อ หน ว ยงานต า งๆ ที่ ค วรมี ห รื อ ได รั บ การพั ฒ นา
ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดาน โดย 2 ดานแรก คือ 1. ความรับผิดชอบในงาน 2. จิตสํานึกการ
ใหบริการ คุณลักษณะ 2 ดานขางตนเปนคุณลักษณะคาดหวังของบุคลากรที่เปนเจาหนาที่ทุก
คนของมหาวิทยาลัยรังสิต สวนคุณลักษณะอีก 3 ดาน แตละคณะฯหรือหนวยงานจะทําการ
กําหนดตามลักษณะของงานและเปาหมาย ซึ่งจะมีค วามแตกตางกันแตมีความเหมาะสมกับ
บริบทของคณะหรือหนวยงานของตนเอง
หลังจากที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดกําหนดสมรรถนะของตําแหนงงานทุกตําแหนงทําให
แนวทางการพัฒนาบุค ลากรของมหาวิทยาลั ยสามารถสรุปเปน กรอบการพัฒนาบุค ลากรที่
เรียกวา RSU Skills (RSU ยอมาจากคําวา Rangsit University) โดยตัวอักษรยอแตละตัวอธิบาย
ไดดังนี้
R : Requirement Skills หมายถึง คุณลักษณะดานทักษะ ความรู ความสามารถที่แต
ละตําแหนงงานจําเปนตองใชในการทํางาน ซึ่งมีความแตกตางกันตามลักษณะของงาน
S : Soft Skills หมายถึง คุณลักษณะภายในตัวบุคคล (Attributes) ซึ่งเปนการพัฒนา
มาจากภายในตัวบุคคล เชน การปรับทัศนคติ การสรางแรงจูงใจ ความมุงมั่น ความเขาใจใน
ตนเอง และบุคคลอื่น
U : University Skills หมายถึง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการใหบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยมีทักษะ
หรือพฤติกรรมตามที่กําหนด
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จากแนวคิ ด ความหมาย หลัก การของ Competency ที่ แบ ง คุณ ลัก ษณะออกเป น
คุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอก จนนําแนวคิด Competency มาสูการประยุกตใชกบั
งานดานจัด การบุ ค ลากรในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อใหมหาวิทยาลัยรังสิต มีแนวทางในการ
จัดการทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม อธิบายไดอยางชัดเจน รวมถึงสามารถพัฒนาบุคลากรให
เปนไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยตองการ พรอมที่จะตอบสนองตอกลยุทธตางๆ ที่จะนํามาใช
เปน การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน งานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจะชวยใหมหาวิทยาลัยมี
ความสามารถทางการแขงขันที่ยั่งยืนและพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
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ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปนุ ที่สงผลตอการทํางานของพนักงานชาวไทย ใน
บริษัท โตโยตา ทูโช 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 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญีป่ นุ
ที่สงผลตอการทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ รวมถึง หาหนทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเสริมสรางบรรยากาศที่ดี ในการทํางานรวมกันระหวางพนักงานชาวไทย
และพนั ก งานชาวญี่ ปุน ภายในองคก ร การศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม
จํานวน 100 ชุด วิเคราะหทดสอบสมมติฐาน t-test, F-test และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) โดยแบบสอบถามมี 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม, สวนที่ 2 บรรยากาศในการทํางานและการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล สวนที่ 3
แบบมาตราประเมินคาความคิดเห็นของพนักงานชาวไทย โดยใชหลัก 5 มิติความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ตามทฤษฎีของ กีรท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ซึ่งกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้
คือพนั ก งานชาวไทยที่ ทํางานอยู ใ นบริษัท โตโยตา ทูโ ชฯ จําแนกเปน ตําแหนงระดับ “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
ความแตกตางในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง, มิติความแตกตางในเรื่องของเวลาในการ
ทํางานรวมกัน, มิติความแตกตางทางสังคมแบบเพศชายและหญิงผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ทางดานประชากรศาสตร มี 3 ปจจัย ที่สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ
__________________________________________
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*

นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
ทํางานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede กลาวคือ อายุของพนักงาน, อายุการทํางานในบริษัทฯ
และระดับตําแหนงหนาที่การทํางาน ทางดานบรรยากาศในการทํางาน มี 2 ปจจัย ที่สงผลตอ
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 ระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศไทยนั้น มี
หลักฐานยืนยันวาความสัมพันธไดเริ่มมาเปนเวลากวา 600 ปแลว (พ.ศ. 2152 –2173) นอกจาก
การติ ดตอแลกเปลี่ยนกันและกัน ในระดับประชาชนตอประชาชนแลว ยังมีการแลกเปลี่ยน
เครื่ อ งบรรณาการ และสาส น ระหว า ง รั ฐ บาลโชกุ น แห ง ตระกู ล "โตกุ ก าวะ" กั บ
พระมหากษัตริยแหงอยุธยา แตไมไดมีการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการ
ถึงแมวา ความสัมพันธระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศไทยในดานตางๆ เชน ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ หรือแมกระทั่ง การติดตอในระดับพระราชวงศ (หนังสือญี่ปุนกับไทย ,1987) จะ
ดําเนินมาอยางยาวนาน แตสิ่งที่ยังคงเปนอุปสรรคในการทํางานรวมกันระหวางชาวญี่ปุนและ
ชาวไทยยั ง คงเกิ ด ขึ้ น อยู บอ ยครั้ ง จากผลการวิจั ยหลายๆ สถาบัน ในเรื่ องที่เ กี่ย วข องกั บ
ความสัมพันธดังกลาว และจากประสบการณของผูวิจัยเอง ที่เคยมีโอกาสไดทํางานในองคกรที่
มีเฉพาะชาวไทย รวมถึง ปจจุบันที่ไดทํางานอยูในสภาวะแวดลอมระบบการทํางานแบบญี่ปุน
พบวา ความแตกตางทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ลวนมีสวนในการกอใหเกิดปญหาขึ้น
ภายในองคกร
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อใหทราบถึงปญหา ที่เกิดขึ้นจากความแตกตางทางวัฒนธรรมในองคกรไทย-ญี่ปุน
2. เพื่อหาหนทางแกไขปญหาที่เกิด ขึ้น และเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกัน
ภายในองคกร ระหวางพนักงานชาวไทยและชาวญี่ปุน
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน
ตามทฤษฎีของ Geert Hofstede
2. ปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ
ทํางานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรศาสตรการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะพนักงานชาวไทย ที่
ทํางานอยูในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ เทานั้น
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา มุงศึกษาความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ที่
สงผลกระทบตอการทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ เทานั้น
3. ขอบเขตดานระยะเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ในชวงเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2558 เทานั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อายุงาน
- ระดับตําแหนงในองคกร

ความแตกตางทางวัฒนธรรมตามทฤษฎีของ
Geert Hofstede
- ความแตกตางในเรื่องของอํานาจทางสังคม
- ความแตกตางในเรื่องความเปนสวนตัว
- ความแตกตางในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- ความแตกตางในเรื่องของเวลาในการทํางานรวมกัน
- ความแตกตางทางสังคมแบบเพศชายและหญิง

ดานบรรยากาศในการทํางาน
- ลักษณะการทํางาน
- การติดตอสื่อสาร
- อุปสรรคในการทํางาน

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความแตกตางของวัฒ นธรรมองค กรไทย-ญี่ปุน ที่สงผลกระทบตอการ
ทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ
2. สามารถนํ าข อมู ลที่ ได มาประกอบการวางแผนดํ าเนิน งานในอนาคตเพื่อให การ
ทํางานของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ทําใหทราบถึงปญหาที่แทจริงในการทํางานของชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ
และนําไปสูการหาหนทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางตรงจุด
4. ทราบความสุขในการทํางานของบุคลากรการประปานครหลวงสายงานบริการ เพื่อ
นําขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยมาวางแผนกลยุทธสรางความสุขในการทํางาน
นิยามศัพทเฉพาะ
806

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

1.วัฒนธรรมองคกร หมายถึง สิ่งที่อธิบายสภาพแวดลอมภายในองคการ ที่รวมเอาขอ
สมมุติ ค วามเชื่อ และคานิ ยม ที่ สมาชิ ก ขององค ก ารมีรว มกัน และใช เป น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธกับโครงสราง อยางเปนทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม
(Gordon. 1999: 342)
2. พนั กงานชาวไทย หมายถึง พนักงานสัญชาติไทย ที่ทํางานอยูในบริษัท โตโยตา
ทูโชฯ
3. พนักงานชาวญี่ปุน หมายถึง พนักงานสัญชาติญี่ปุน ที่ทํางานอยูในบริษัท โตโยตา
ทูโชฯ
4. ตําแหนงงาน P1 หมายถึง พนักงานที่ทํางานอยูในตําแหนงหัวหนาแผนก
5. ตําแหนงงาน M4 หมายถึง พนักงานที่ทํางานอยูในตําแหนงผูชวยผูจัดการแผนก
6. ตําแหนงงาน M3 หมายถึง พนักงานที่ทํางานอยูในตําแหนงผูจัดการแผนก
7. ตําแหนงงาน M2 หมายถึง พนักงานที่ทํางานอยูในตําแหนงรองผูจัดการฝาย
8. ตําแหนงงาน M1 หมายถึง พนักงานที่ทํางานอยูในตําแหนงผูจัดการฝาย
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน
ที่สงผลกระทบตอการทํางาน ของพนักงานชาวไทยในบริษัทโตโยตา ทูโชฯ ซึ่งขอมูลขั้นทุติย
ภูมิที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎี 2 ปจจัยกับการบริหารของญี่ปุน (อางในวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2526 :119136)
1. ปจจัยจูงใจเปนตัวกระตุนในการทํางาน (Motivate Factor) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การสรางความพึงพอใจในการทํางาน โดยจะทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนและพยายามที่
จะทํางานนั้น
1.1 Promotion Opportunities : โอกาสในการเลื่อนตําแหนง
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) เปนปจจัยที่ชวยลดความไม
พอใจที่อาจเกิดขึ้นระหวางการทํางาน Hygiene Factor of Job Dissatisfaction หรือปจจัยอนามัย
807

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

หรือปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อจูงใจใหพนักงานยอมทํางานใหกับองคกรนั้นได
ไดแก
2.1 Quality of Supervision : คุณ ภาพของการควบคุมดู แลหรื อการบังคั บ
บัญชา
2.2 Pay : คาตอบแทนและสวัสดิการ
2.3 Company policies : นโยบาย-วัตถุประสงคขององคกร ความสามารถใน
การจัดลําดับของการทํางาน
2.4 Physical working conditions : สภาพแวดลอมในการทํางาน
2.5 Relation with Other : ความสัมพันธกับผูอื่น
2.6 Job security : ความมั่นคงในงาน
หนังสือ ไคเซ็นกุญแจสูความสําเร็จแบบญี่ปุน (2534) ไคเซ็นเปนอีก กลยุทธหนึ่ง ที่
สําคัญที่สุดของญี่ปุน เปนแนวคิดที่นํามาใชในการบริหารการจัดการอยางมีประสิทธิผล โดยจะ
เนนการมีสวนรวมของพนักงานทุก คน รวมกันแสวงหาแนวทางใหมๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีมากยิ่งขึ้นอยูเสมอ หัวใจสําคัญอยูที่ ตองมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด (Continuous Improvement) แนวคิดแบบไคเซ็นของญี่ปุน
เปนแนวคิดที่มุงกระบวนการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดทางตะวันตกที่มุงผลสําเร็จของ
งาน ซึ่งสัมพันธกับกลุมคุณภาพ แนวคิดที่จะชวยรักษามาตรฐานที่มีอยูเดิม และปรับปรุงใหดี
ยิ่ ง ขึ้ น หากขาดแนวคิ ด นี้ แ ล ว มาตรฐานที่ มี อ ยู เ ดิ ม ก็ จ ะค อ ยๆลดลง ความสํ า คั ญ ของ
กระบวนการไคเซ็น คือการใชความรูความสามารถของพนักงาน มาคิดปรับปรุงงาน โดยใช
การลงทุนเพียงเล็กนอย ซึ่งกอใหเกิดการปรับปรุงทีละเล็กทีละนอยที่คอยๆ เพิ่มพูนขึ้นอยาง
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.วัฏจักรคุณภาพQuality circles และ 5.ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา-Suggestions for Improvement
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วารสาร For Quality ปที่ 16 ฉบับที่ 142 (2552) จากการศึกษาพบวา ทั้งคนไทยและคน
ญี่ปุนมีลักษณะของวัฒนธรรมที่เรียกวา Collectivism ซึ่งหมายถึง คนไทยและคนญี่ปุนเปนกลุม
คนที่ใหความสําคัญกับเรื่องการสรางกลุม ทีม พวกพอง และการสรางความสัมพันธระหวางกัน
และกัน โดยอีกมุมหนึ่งคนญี่ปุนใหความสําคัญเรื่อง ทีม มากจนเกินไป จนทําใหบางครั้งการ
ใหความสําคัญเรื่องการตัดสินใจเปนทีมนั้น กลับกอใหเกิดปญหาการลาชาในการทํางานได มี
กลยุทธ 3 แบบที่นิยมใชลดปญหาความแตกตางดานวัฒนธรรม
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กลยุทธที่ 1 สรางความสัมพันธระหวางสองฝาย คือ การใชลาม แตการใชลามนี้ก็ยังถือ
เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง เพราะสวนใหญแลว ลามไมมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และขาด
องคความรูของงานซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเขาใจผิดในงานนั้นๆได
กลยุ ทธ ที่ 2 จัด จางคนญี่ปุน เขามาทํางานในบริษัท โดยที่เจาของบริษัทเปน คนไทย
เพราะคิดวาใหคนญี่ปุนคุยกับคนญี่ปุนจะสามารถติดตอและประสานงานไดอยางราบรื่น แต
การใชกลยุทธเชนนี้อาจกอใหเกิดผลเสียตามมาคือ คนญี่ปุนที่ทํางานอยูในบริษัทเจาของที่เปน
คนไทย มั ก จะอ อนน อมถ อมตนต อคนญี่ปุน ที่มาจากบริษัทผูผลิต มากเกิน ไป จนดูเหมือน
กลายเปนเบี้ยลางและเปนฝายเสียเปรียบในการเจรจาตอรอง
กลยุทธที่ 3 การจางคนญี่ปุน ที่เคยทํางานในบริษัทรถยนตที่เกษียณอายุแลว เขามาทํา
หนาที่ในการสรางความสัมพันธ เปนกลยุทธที่นาสนใจอีกกลยุทธหนึ่ง แตก็อาจสงผลเสียไดอยู
เพราะผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนกลับขอใหเพิ่มระดับของคุณภาพสินคาใหสูงขึ้นไปอีก หรือขอใหมี
การเปลี่ยนใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทําใหวิศวกรชาวไทยไมสะดวกใจในการทํางาน และ
มองวาเปนการเรียกรองมากไป
วารสาร For Quality ปที่ 16 ฉบับที่ 142 (2552) โดยวัฒนธรรมในการทํางานของคน
ญี่ปุนเองจะใหความสําคัญกับความสําเร็จของตัวงาน ซึ่งตรงกันขามกับคนไทย ที่มองถึงเรื่อง
ของความราบรื่น และความร วมมือในระหวางการทํางานเปนเรื่องสําคัญและเปนตัวชี้วัดใน
ความสําเร็จของงาน
วารสาร For Quality ปที่ 16 ฉบับที่ 143 (2552) ระบบชนชั้น เปนเรื่องปกติในการ
ทํางานของคนไทย คนไทยมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวมากเมื่อเทียบกับคนญี่ปุน คนไทยรูสึกดี
กับการมีตําแหนงดีๆ ซึ่งสําหรับคนญี่ปุนนั้น ชื่อตําแหนงสวยๆ อาจไมใชเรื่องสําคัญ การวัดกัน
ในการทํางานดูจากการพัฒนาของคนตอตําแหนงงานนั้นๆมากกวา
วัชรี ครุฑใจกลา (2552) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เครือทวีทรัพยกรุป) จังหวัดเชียงใหม ตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s TwoFactor Theory) พบวาดานปจจัยกระตุนหรือจูงใจนั้น พนักงานมีความพึงพอใจตอปจจัยกระตุน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ดานลักษณะของงานที่ทํา ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับในความสามารถและความยกยองนับถือ สวน
ความพึงพอใจระดับปานกลาง เรียงตามลําดับดังนี้ ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การ
งาน ดานความก าวหนาในหน าที่ การงาน สวนดานปจจัยอนามัยพบวา พนัก งานมีค วามพึง
พอใจตอปจจัยอนามัยระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ดานชีวิตสวนตัว ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานตําแหนงงาน
ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับบุค คลแผนกอื่น และดานสภาพการทํางาน สว น
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ความพึงพอใจระดับปานกลางเรียงลําดับดังนี้ ดานนโยบาย และการบริหารของบริษัทและดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ
หนังสือ การบริหารสไตลญี่ปุน (2554 : 105) การเรียนรูและทําความเขาใจมารยาทใน
การทํางานกับคนญี่ปุนนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง หลักการที่เปนหัวใจสําคัญ ในการทํางาน
ของคนญี่ปุนอยางหนึ่งที่อาจพบเห็นไดเสมอ คือ Horenso พนักงานแตละแผนกจะตองมีการทํา
Horenso ในแผนกหรือฝายงานที่ตนเองทําอยู Horenso นั้นเนนเรื่องการติดตอสื่อสารและการ
ประสานงาน โดยเริ่ ม จากหั ว หน า งานติ ด ต อ สื่ อ สารไปสู ลู ก น อ ง และให เ ชื่ อ มต อ การ
ติดตอสื่อสารตอไปอีกจนทําใหทุกคนรูขาวไดทั่วถึงและรวดเร็ว การประสานงานการใชขอมูล
รวมระหวางตนเองกับผูที่เกี่ยวของเนนการสื่อสารที่ถูกตอง โดยใชทุกชองทางอยางเหมาะสม
รวดเร็ว ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับการทํางานในบริษัทญี่ปุน เพราะนอกจากจะทําใหเขาใจ
หรือเปนโอกาสที่ดีตอการรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานแลวยังสงผลใหการทํางานเปน
ทีม มีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใ นงานวิจัย คือพนักงานชาวไทย ที่ทํางานในระดับ
ตําแหนงหัวหนางาน ถึงระดับผูจัดการฝาย ในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ โดยกําหนดสุมตัวอยาง
จํานวน 100 คน จากจํานวนพนักงานที่ทํางานอยูในระดับตําแหนงดังกลาวทั้งหมด 140 คน การ
เก็บขอมูลในระหวางเดือน มีนาคม - เมษายน 2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง เป น 3 ส ว น
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 บรรยากาศในการทํางานและสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล
สวนที่ 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 สว นใหญมีก ารศึกษาในระดับปริญญาตรี คิด เปน รอยละ 86 สว นใหญมีอายุการ
ทํางานในองคกรระหวาง 4-6 ป คิดเปนรอยละ 41 สวนใหญทํางานอยูในระดับตําแหนงผูชวย
ผูจัดการแผนก – ผูจัดการแผนก คิดเปนรอยละ 43
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลทางดานบรรยากาศในการทํางาน
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน พบวา สวนใหญเคยประสบปญหาในการ
ทํางานกับหนางานชาวญี่ปุน คิดเปนรอยละ 82 สวนใหญมีลักษณะการทํางานกับหัวหนางาน
ชาวญี่ปุน แบบแยกกั น ทํ างานตามสิ่งที่ไดรับมอบหมาย คิด เปน รอยละ 44 สว นใหญมีก าร
ติดตอสื่อสารกันระหวางพนักงานชาวไทยและหัวหนางานชาวญี่ปุนผานทาง E-mail คิดเปน
รอยละ 40 สิ่งที่เป นอุปสรรคในการทํางานส วนใหญมาจาก ขาดการติดตอประสานงานที่ มี
ประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 29
3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานชาวไทย ที่มีตอ 5 มิติความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม
จากแบบสอบถามในสวนที่ 3 มีการใหคะแนนระดับความคิดเห็นตั้งแต 0 - 10 ผูวิจัยได
ทําการแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 3 ชวง คือ ระดับความคิดเห็นระหวาง 6.67 – 10.00 คือ
เห็นดวยมากที่สุด, ระดับความคิดเห็นระหวาง 3.34 – 6.66 คือ เห็นดวย และระดับความคิดเห็น
ระหวาง 0.00 – 3.33 คือ ไมเห็นดวย โดยผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานชาว
ไทย ที่มีตอมิติความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนดังนี้
หัวขอ
มิติความแตกตางในเรื่องของอํานาจทางสังคม
การยอมรับนับถือลําดับอาวุโส เปนสิ่งจําเปนในองคกร
ยังคงพบปญหาความแบงแยกระหวางหัวหนาชาวญี่ปุน
กับคนไทยในองคกร
ทานสามารถปรึกษาปญหากับหัวหนางานชาวญี่ปุนได
โดยตรง
มิติความแตกตางในเรื่องความเปนสวนตัว
การทํางานเปนทีม ยังคงมีความสําคัญในองคกร
การทํางานเปนทีมกับหัวหนางานชาวญี่ปนุ ยากกวา
การทํางานระหวางคนไทยดวยกัน
ในการทํางาน ทานจะนึกถึงความรูสึกผูอื่นเสมอ

N

Min Max Mean

S.D.

ระดับความคิดเห็น

100

3

6

4.95

.796

เห็นดวย

100

3

6

4.91

.818

เห็นดวย

100

4

7

5.09

.805

เห็นดวย

100

4

7

5.19

.825

เห็นดวย

100

4

7

5.18

.857

เห็นดวย

100

4

7

5.19

.940

เห็นดวย
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หัวขอ
มิติความแตกตางในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง
การทํางานตามแผนงานเปนสิ่งที่จําเปนในองคกร
แผนงานที่วางไวสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
คนไทยมักแกปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาคนญี่ปุน
มิติความแตกตางในเรื่องของเวลาในการทํางานรวมกัน
ทานใชเวลามากกวา 1 ปในการปรับตัวใหเขากับ
หัวหนางานชาวญี่ปนุ
ทานใชเวลามากกวา 1 ปในการปรับตัวใหเขากับ
หัวหนางานชาวไทย
ทานมีความสุขในการทํางานระหวางคนไทยดวย
กันเองมากกวาทํางานกับหัวหนางานชาวญี่ปุน
มิติความแตกตางทางสังคมแบบเพศชายและหญิง
งานเปนตัวชีว้ ัดความสําเร็จในชีวิต
ภาวะการแขงขันในองคกรเปนสิ่งที่ทาทาย
ความสามารถ
บรรยาการการทํางานแบบอะลุมอลวยเปนสิ่งที่สําคัญ
ในองคกร

N

Min Max Mean

21 พฤษภาคม 2558

S.D.

ระดับความคิดเห็น

100
100
100

3
3
3

7
7
8

5.29
5.28
5.32

1.250
1.129
1.136

เห็นดวย
เห็นดวย
เห็นดวย

100

4

8

5.36

1.069

เห็นดวย

100

4

7

5.35

.989

เห็นดวย

100

4

8

5.33

1.164

เห็นดวย

100

3

8

5.46

1.251

เห็นดวย

100

3

8

5.37

1.160

เห็นดวย

100

3

8

5.51

1.133

เห็นดวย

สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ,
(2) อายุ, (3) ระดับการศึกษา, (4) อายุการทํางานในบริษัทฯ, (5) ระดับตําแหนง ที่แตกตางกัน
สงผลตอความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede
โดยใชสถิติวิเคราะหคา t-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ, ระดับ
การศึกษา และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ สามารถสรุปไดดังนี้
จาก 5 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรข างต น มีเพีย ง 3 ปจจัยเทานั้น ที่เปน ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ อายุ, อายุการทํางานในบริษัทฯ และระดับตําแหนง สงผลตอความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede
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สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน สงผลตอความแตกตาง
ทางวัฒนธรรมในการทํางานตามทฤษฎีของ Geert Hofstede พบวามีความสัมพันธกับความ
แตกต างทางวั ฒ นธรรมในองค ก ร โดยใชก ารวิเ คราะห ก ารถดถอยเชิง พหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)

สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดานบรรยากาศในการทํางานทั้ง 3 ดาน
มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความความแตกตางทางวัฒนธรรมในการ
ทํางาน ไดดังนี้
Y = 4.399+0.228 (ลักษณะการทํางาน) + (-0.064) (ชองทางในการติดตอสื่อสาร) +
0.212 (อุปสรรคในการทํางาน)
มีเฉพาะดานลักษณะการทํ างาน และอุปสรรคในการทํางาน เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน ในหัวขอยอยลักษณะการทํางาน และ
อุปสรรคในการทํางาน มีความสัมพันธกับ ความแตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลัก
ทฤษฎีของ Hofstede
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกรไทย-ญี่ปุน ที่สงผลตอการทํางานของ
พนักงานชาวไทย ในบริษัท โตโยตา ทูโชฯ มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ, (2) อายุ, (3)
ระดับการศึกษา, (4) อายุการทํางานในบริษัทฯ, (5) ระดับตําแหนง ที่แตกตางกัน สงผลตอความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede
เมื่อพิจารณา พบวา มีเพียง 3 ปจจัยเทานั้น ที่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ อายุ, อายุ
การทํางานในบริษัทฯ และระดับตําแหนงหนาที่การทํางาน ที่แตกตางกัน สงผลตอวัฒนธรรมที่
แตกต างกั น ซึ่ งมี ผ ลสอดคล องกั บงานวิจั ยของ ดร.พั ลลภา ป ติลัน ต, มหาวิทยาลัย มหิด ล
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ที่ศึกษาในเรื่อง บทบาทของผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน ในการลดชองวาง
ระหวางวัฒนธรรม โดยไดรับทุนวิจัยสนับสนุนจากมูลนิธิ ซูมิโตโม ประเทศญี่ปุน ซึ่งวิธีการ
ศึกษานั้น ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญี่ปุนที่ทํางานอยู
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ในอุ ต สาหกรรมชิ้ น ส ว นรถยนต ใ นประเทศไทย ทํา การวิเ คราะห ขอมู ลเชิงพรรณนา ผล
การศึกษาพบวา การจางพนักงานทีเ่ ปนชาวญี่ปุนในวัยเกษียณมาทํางานรวมกับนักวิศวกรหนุม
ชาวไทย ทําใหเกิดปญ หาขึ้น ตัวอยางเชน เมื่อพนัก งานชาวญี่ปุนดําเนินการติดตอพูดคุยกับ
ลูกคาชาวญี่ปุนดวยกันเอง มักจะแสดงทาทีออนนอม และยอมออนขอมากเกินไป บางครั้งทํา
ใหบริษัทเปนฝายเสียเปรียบทางธุรกิจ
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานบรรยากาศในการทํางาน ประกอบไปดวยลักษณะการ
ทํางาน ชองทางในการติดตอสื่อสาร และ อุปสรรคในการทํางาน มีความสัมพันธกับ ความ
แตกตางทางวัฒนธรรมในการทํางาน ตามหลักทฤษฎีของ Hofstede
มีเฉพาะดานลักษณะการทํ างาน และอุปสรรคในการทํางาน เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ งไว กล า วคื อ งานที่ พนั ก งานชาวไทยได รับ มอบหมายให ทํา ในแตล ะฝ า ย คอ นข า ง
หลากหลาย บางชิ้นงานตองอาศัยการทํางานเปนทีม บางงานจะตองถูกแบงให เหมาะสมกั บ
ความสามารถในแตละบุคคล ผลจากแบบสอบถามพบวา พนักงานชาวไทยสวนใหญ มีลักษณะ
การทํางานรว มกับหัว หน าชาวญี่ ปุนแบบแยกกัน ทํางานตามสิ่งที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสิ่งนี้
อาจจะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน กลาวคือ หากงานชิ้นนั้นไมไดถูกระบุผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน อาจทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอนกัน อีกทั้งผลจากแบบสอบถามสวนใหญพบวา ใชวิธี
สื่อสารผานทาง E-mail กับหัวหนางานชาวญี่ปุน ซึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งที่กอใหเกิดอุปสรรคในการ
ทํ า งาน ผลจากแบบสอบถามพนั ก งานส ว นใหญ พบอุ ป สรรคจากการขาดการติ ด ต อ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพกับหัวหนางานชาวญี่ปุน ซึ่งในการทํางานปกติโอกาสที่จะได
ติดตอประสานงานทางการพูดคุยแบบเผชิญหนาคอนขางนอย ทําใหความสัมพันธระหวางกัน
อาจลดลง ปญหาการแบงกลุมระหวางเชื้อชาติอาจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีข อง
Hofstede ในดานของ collectivism มิติความแตกตางในดานความเปนสวนตัว ทั้งคนไทยและ
คนญี่ปุนตางชอบที่จะรวมตัวเปนกลุมสังคมสูง ดังนั้นอาจเปนการยากในการที่จะตองทํางาน
หรือประสานงานรวมกัน
ขอเสนอแนะ
1. ดานประชากรศาสตร ที่เปนพนักงานชาวไทย ควรศึกษาวัฒนธรรมในการทํางาน
แบบญี่ปุน ใหมากขึ้น และนํามาปรับใชในการทํางานปจจุบัน เพื่อลดโอกาสในการไมเขาใจกัน
หรือเป ด รั บแนวความรู ขั้น ตอนวิ ธีก ารทํางานแบบญี่ปุน เชน การไคเซ็น (Kaizen) คือการ
ปรับปรุงงานของตนเองอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
2. ด านบรรยากาศในการทํางาน ประกอบดวย ลักษณะการทํางาน, ชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร และอุปสรรคในการทํางานระหวางพนักงานชาวไทยกับหัวหนางานชาวญี่ปุน
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ผูบริหารระดับหัวหนางานทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุน ควรปรับปรุงบรรยากาศในการทํางาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดังนี้
2.1 ลักษณะการทํางาน ควรเนน เรื่องการทํางานเปนทีม หากพนักงานหรือ
สมาชิกในกลุมมีปญหา หรือติดขัดในจุดใด ก็จะสามารถปรึกษาคนในทีมไดโดยทันที
2.2 ชองทางในการติดต อสื่อสาร ควรจัดใหมีการประชุมภายในแผนกหรือ
ภายในฝาย เพื่อพูดคุยกันไดโดยตรงระหวางพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญี่ปุน อยางนอย
อาทิตย ละครั้ ง เพื่ อเป น การเพิ่มปฏิ สัมพัน ธร ะหวางกัน และเขาใจในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
ไดมากขึ้น
2.3 ลดอุปสรรคในการทํางาน โดยการปรับปรุงการประสานงาน สามารถ
วิเคราะหประเมินผล ระหวางพนักงานชาวไทยและพนักงานชาวญี่ปุนใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ขยายขอบเขตการศึกษา ไปยังผูบริหารระดับหัวหนางานชาวญี่ปุน เพื่อที่จะไดขอมูล
ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และสามารถนําผลมาวิเคราะห พัฒนา แกไขปญหาในดานของ
ความแตกตางทางวัฒนธรรมภายในองคกรไดตรงจุดมากยิ่งขึ้น
2. ทําการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่คาดวาจะเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการทํางานภายใน
องคกร
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงทีท่ ํางาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร

FACTORS AFFECTING THE BUYING DECISION OF ASIA’S COSMETICS BY
WOMEN WHO WORK AT PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK CASE STUDY.
ขวัญจิรา บุรพเจตนา* รณิษฐา รอดสมบุญ* วราภรณ พิพัฒนพัลลภ*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวน
บุคคลในเพศหญิงสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย (2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ กับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่องสําอางที่ ผลิ ตในเอเชีย ของ
ผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ มตั วอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูหญิงที่ทํางานในบริษัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานครสุมตัวอยางจํานวน 400 คน ตามสู ตรของทาโร ยามาเน โดยใช แบบสอบถามเป น
เครื่องมื อในการเก็ บข อมู ล และใช การวิเคราะห ข อมู ลโดยใช เชิงสถิติ พรรณนา หาคาร อยละ
คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิง
อนุมาน หาคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ มตั ว อย างทั้ งหมดเป น เพศหญิ งและประกอบอาชี พพนั กงาน
บริษัทเอกชน สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 23-27 ป คิดเปนรอยละ 32.50 สวนใหญมีสถานะภาพโสด
คิดเปนรอยละ 73.00 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท คิ ดเปนรอยละ
56.30 สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 76.30 โดยปจจัยสวนบุคคลที่เกี่ยวกับ
อายุ , รายได และ ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในทวีป
เอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุ งเทพมหานครแตกตางกั นซึ่ งเปนไปตามสมมติ ฐาน
สวนปจจัยดานสถานะภาพไมเปนไปตามสมมติฐาน สําหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มี
เฉพาะด านผลิ ตภั ณฑ และการส งเสริ มการตลาดเทานั้นที่เปนไปตามสมมติ ฐาน กล าวคือดาน
ผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในทวีป
เอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
*

นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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คําสําคัญ: การตัดสินใจ, เครื่องสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชีย
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
ที่ผูหญิ งส ว นใหญ ต องแต งหน า เป น ประจํา ทุก เช าจนถื อเปน สิ่งที่สํ าคัญ จะขาดไมได จาก
พฤติกรรมของผูหญิงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผูหญิงใหความสําคัญกับการดูแลตัวเองใน
ดานความงาม จึงนับไดวาเครื่องสําอางมีความสําคัญอยางมากกับผูหญิง
ตลาดเครื่องสําอางมีหลากหลายยี่หอมีทั้งเครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศไทยและผลิต
ในตางประเทศซึ่งแขงขันกันจําหนาย ทั้งนี้เครื่องสําอางที่ไดรับความนิยมในประเทศไทยไมแพ
เครื่องสําอางจากอเมริกาและยุโรป คือ เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศเอเชีย คือ เครื่องสําอาง
เกาหลีและเครื่องสําอางญี่ปุน โดยมีจุดขายที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับผิวคนไทยมากกวา
เครื่ องสําอางจากอเมริกาและยุโ รป นอกจากนี้ราคาจําหนายที่ไมแพง จึงเปนที่นิยมในกลุม
ลูกคาผูหญิง การที่ธุรกิจเครื่องสําอางมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําใหผูประกอบการตอง
ปรับกลยุทธการตลาดในดานตางๆ เพื่อเตรียมรับมือกับปจจัยเสี่ยงทั้งในเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่
สงผลใหผูบริโภคมีการปรับพฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องสําอาง กลยุทธที่นํามาใชไดแก
การสรางภาพลักษณของสินคาใหมีความโดดเดนอยางตอเนื่อง การออกผลิตภัณฑสูตรใหมๆที่
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มีความแตกตางจากสินคาที่ว างจําหนาย การสรางความหลากหลายของสินคาเพื่อขยายฐาน
การตลาดใหกวางยิ่งขึ้น การจัดการวางตําแหนงสินคาและการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายที่
ชัดเจนมากขึ้น การขยายชองทางการจัดจําหนาย การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ เชน
การโฆษณาผานสื่อใหมๆ และการลด แลก แจก แถม เปนตน กลยุทธตางๆ ที่นํามาใชในการ
แขงขันเพื่อใหสามารถครองความเปนผูนําตลาดและเพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาด
จากสาเหตุดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจวิจัยในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในแงของ
ปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนในการวางแผน และพัฒนา
กลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลในเพศหญิงสงผลตอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย ของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ป จ จั ยส ว นบุค คลที่ ประกอบดว ยอายุ, สถานภาพ, รายไดตอเดือน และ ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่ทํางาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ, ราคา, ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตใน
เอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาการตัดสินใจซื้อของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชน ที่มีตอเครื่องสําอางที่ผลิตใน
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 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (4Ps) ประกอบไปด ว ย
ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด
(Promotion)
1.2 ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
2. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชากรเพศหญิงที่ทํางานในบริษัทเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล

การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง
ของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชน

ปจจัยสวนประสม

ในกรุงเทพมหานคร

ทางการตลาด (4Ps)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงลักษณะของประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่
ผลิตในเอเชีย
2. เพื่อทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย ของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. เครื่องสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับใช ทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบ
หรือ กระทําดวยวิธีอื่นใด ตอสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย เพื่อความสวยงามหรือ สงเสริมให
เกิดความสวยงาม
2. เครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย หมายถึง เครื่องสําอางที่ผลิตขึ้นในทวีปเอเชียและตองมี
ตราสินคาอยูในทวีปเอเชีย
3. การตัดสินใจ หมายถึง การตกลงใจเลือกซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของสตรีที่
ทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4. สวนประสมการตลาด (4Ps) หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสํา
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อางที่ผลิตในเอเชีย ซึ่งประกอบไปดวยปจจัย 4 ประการ ดังตอไปนี้
4.1 ผลิ ต ภั ณ ฑ (Products) หมายถึ ง สิน คาหรือบริก ารที่จ ะนําเสนอขายสู
ผูบริโภค
4.2 ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคจะตองจาย
เพื่อใหไดสินคานั้นๆ
4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางในการที่จ ะนําเสนอ
สินคาเสนอขายผูบริโภค
4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงกระการในการสงเสริมและ
กระตุนใหผูบริโภคหันมาใชสินคาและผลิตภัณฑของกิจการ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดดานประชากรศาสตร
ศิ ริ พ งศ พฤทธพั น ธ และ วั น ลอง ใจดี (2548:73-74) ตั ว แปรทางด า นลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรที่สําคัญที่นิยมนํามาศึกษาความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคลมีดังตอไปนี้
1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายชินแสดงใหเห็นวา ผูหญิงกับผูชายมีความ
แตกตางกั น อย างมากในเรื่ องความคิด คานิยม ทัศนคติ รวมถึงพฤติก รรม ตลอดจนความ
ตองการตางๆ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว
ตางกันจึงสงผลใหพฤติกรรมของหญิงและชายตางกัน
2. อายุ (Age) โดยทั่วไปบุคคลที่มีอายุตางกันมักมีความตองการในสิ่งตางๆแตกตางกัน
ในประเด็นนี้ไดอธิบายวาอายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในดาน
ความคิดและพฤติกรรม นอกจากความแตกตางในดานความคิดแลว อายุยังเปนสิ่งกําหนดความ
แตกตางในเรื่องความยากงายในการจูงใจดวย โดยเมื่อคนมีอายุมากขึ้น โอกาสที่คนจะเปลี่ยน
ใจหรือถูกชักจูงใจจะนอยลง
3. การศึ ก ษา (Education) นั ก วิ ช าการสื่ อ สารพบว า การศึ ก ษาเป น ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธคอนขางสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ((พรทิพย วรกิจโภคาทร,
2529:39) อางถึงใน ศศชนัญ ฉันทประทีป , 2547:15)
4. อาชีพ (Occupation) คนที่มีอาชีพตางกัน ยอมมองโลก มีแนวความคิด มีอุดมการณ
มีคานิยม ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ แตกตางกัน
5. รายได (Income) ตั ว แปรรายได จัด ไดว าเป น ตัว แปรสําคั ญ ที่ กําหนดฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบุคคล ดังนั้น การศึกษาวิจัยที่ใชแนวทฤษฎีประชากรศาสตร จึงมักมีตวั
แปรรายไดข องบุ คคลรวมอยูด วยเสมอ เนื่องจากรายไดข องคนเปน เครื่องมือกําหนดความ
ตองการ ตลอดจนความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับสิ่งตางๆ และพฤติกรรมของคน
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โดยสรุปแลว แนวความคิดดานประชากรศาสตรเปนแนวความคิดที่พยายามชี้ใหเห็น
ประเด็น ความแตกตางในดานคุณ สมบัติทางประชากรระหวางบุค คล ซึ่งมีผลตอการแสดง
พฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ แ ตกต า งกั น ออกไป นั่ น ก็ คื อ มองว า คนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท าง
ประชากรศาสตรที่แตกตางกันก็มีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549:23 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps
หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมาย ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 4 ประการคือ
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจแก
ลูกคาโดยการสนองความตองการ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมก็ได ผลิตภัณฑ
ประกอบดวยสินคา บริการ และความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลคา
(Value) ในสายตาของลู ก ค า จึ ง ทํ าให ผ ลิต ภั ณ ฑส ามารถขายได การกํา หนดกลยุ ทธ ด า ย
ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
ความแตกต างของผลิต ภั ณ ฑ, ความแตกตางทางการแขงขัน , สวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ, การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ, การพัฒนาผลิตภัณฑ, สวนประสมผลิตภัณฑ และ
สายผลิตภัณฑ
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน อันเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา
ในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคา (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ ถา
มูลคาสูงกวาหรือเหมาะสมกับราคา ลูกคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคา
จะตองคํ านึ งถึ งป จ จั ยดั งต อไปนี้ คือ การยอมรับของลูก คาในมูลคาผลิต ภัณ ฑว าสูงหรื อ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑนั้น, ตนทุนผลิตภัณฑรวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของ, การแขงขันในตลาด
และปจจัยอื่นๆ เชน กลยุทธการตั้งราคาของคูแขงขัน สภาพเศรษฐกิจ นโยบายของธุรกิจ เปน
ตน
3. ช อ งทางการจั ด จํ าหน าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมการเคลื่อนยายผลิตภัณฑไปยังตลาด โดยสถาบัน
ที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันทางการตลาด สวนกิจกรรมในการกระจาย
สินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง เราสามารถแบง
องคประกอบหลักของการจัดจําหนายออกเปน 2 สวน ดังนี้
3.1 ชองทางการจัด จําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึ ง เสน ทาง
ผลิตภัณฑ และ/หรือกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเริ่มตนจากแหลง
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ผลิต ผานผูข ายไปสูผูซื้อ ดังนั้น ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คน
กลาง และผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม
3.2 การกระจายสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจาย
สินคาจึงประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาและการคลังสินคา (Storage
and Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)
4. การสง เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ผลิตภัณฑระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจ
ใชพ นัก งานขายทํ า การขายโดยตรง (Personal Selling) หรื อใชสื่อ เป น เครื่อ งมือ ในการ
ติดตอสื่อสาร (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 การกระทําที่ตัดสินใจเลือกเพื่อ
บรรลุผลที่ตั้งไว
Shackle (1961) กล าวว า การตัด สิน ใจเปน เหตุก ารณสรางสรรคทางจิต ที่ค วามรู
ความคิด ความรูสึก และจินตนาการผสมผสานกันเพื่อผลกระโยชนในทางปฏิบัติ
ความความหมายของ Simon (1947) กลาววา คือเปนขั้นตอนประการใดกระการหนึ่ง
และในความเขาใจทั่วไปก็มักจะคิดวาลําดับขั้นตอนนี้เองที่เปนเรื่องราวทั้งหมดในการตัดสินใจ
ซึ่งดูเหมือนวาเปนแนวความคิดที่มีมาตั้งแตสมัยของ Frederic W. Taylor (เกี่ยวกับเรื่องการ
จัดการตามหลั กวิทยาศาสตร หรือ Scientific Problem Solving) ซึ่งแนนอนว ากระบวนการ
ตัดสินใจจะใชกระบวนการขั้นตอนการแกไขเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ Simon ยังกลาวไววา
หนว ยวิเคราะหที่เล็ก ที่สุดในองคการไมใ ชก ารตัด ใจ แตเปน เหตุผลหรือฐานตางๆของการ
ตัดสินใจ Simon (1947) ไดเสนอความเห็นวามนุษยเปนคนที่มีเหตุผลและไมเหตุผลไปพรอมๆ
กัน ในทางปฏิ บัติ ม นุ ษ ย พ ยายามมี พ ฤติ ก รรมที่มี เหตุ ผล (intended rationality) ตามหลั ก
เศรษฐศาสตรคือพยายามดูวาตนชอบอะไรมากนอยตางกันอยางไร พยายามหาทางเลือกและ
คาดการณผลของทางเลือกแตละทาง
อย างไรก็ ต าม พอถึ งที่ สุด แลว มนุษ ยไมสามารถมีเหตุผลไดสมบูร ณแบบ เพราะมี
ขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะดานจิตวิทยาสังคมของมนุษยเอง ทําใหการตัดสินใจอยางมี
เหตุผลเปนไปอยางจํากัด (limited rationality) และการตัดสินใจแบบมีเหตุผลนั้นเปนเรื่องใน
อุดมคติ หาไดยากในโลกความเปนจริง การตัดสินใจอยางมีเหตุผลหมายถึง การที่ผูตัดสินใจมี
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ระบบคานิยม ซึ่งสามารถทําการประเมินผลแนวทางตางๆ ไดวาแนวทางใดที่จะสงผลอยางไร
องคประกอบของการตัดสินใจแบบมีเหตุผลมากที่สุด ไดแก ผูตัดสินใจตองสามารถจัดลําดับ
ของเปาหมายตางๆที่ตองการจะบรรลุไดวาเปาหมายใดสําคัญกวา ผูตัดสิน ใจตองรูแนวทาง
ปฏิบัติ ทุกแนวทางอยางถองแท แตละแนวทางจะสงผลอยางไรบางตอการบรรลุเปาหมาย และ
ผูตัดสินใจตองมีความรู และมีความสามารถในทางจิตวิทยาที่เลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูง
ดีที่สุด เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการมากที่สุด
จากทฤษฏีและแนวความคิดของการตัดสินใจดังกลาวขางตน นักวิชาการไดจําแนก
วิธีการตัดสินใจเปน 2 รูปแบบ คือ
1. การตัดสินใจโดนใชสามัญสํานึก กลาวคือ เปนการตัดสินใจโดยไมมีหลักการหรือ
กฎเกณฑที่แนนอนตายตัว แตขึ้นอยูกับวิจารณญาณ หรือดุลยพินิจของผูตัดสินใจเอาเองวาอยาง
ใดจึงเหมาะสมหรื อควรจะถูก ต อง ดังนั้น ผลการตัด สินใจตามวิธีการนี้จึงแตกตางไปตาม
แนวคิดของผูที่ตัดสินใจ
2. การตัดสินใจโดยใชเหตุผล หมายถึง การที่ผูตัดสินใจมีระบบคานิยม ซึ่งสามารถทํา
การประเมินผลแนวทางตางๆไดวาแนวทางใดจะสงผลอยางไร ซึ่งในความเปนจริงนั้นSimon
กลาววาผูตัดสินใจไมสามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผลที่สุดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะ
ทําใหเขาสามารถไดประโยชนสูงสุดดวย ในทางปฏิบัติ การตัดสินใจเพียงแคทําใหเขาพอใจอยู
บางเทานั้น (พิทยา บวรวัฒนา, 2544:113)
กระบวนการตั ด สิ น ใจของผูซื้อ เปน ลําดับ ขั้น ตอนในกระบวนการตั ด สิน ใจของ
ผูบริโภค ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. กระบวนการกอนการซื้อ ประกอบไปดวยการรับรูปญหาและการคนหาขอมูล
2. กระบวนการในขณะทําการซื้อ ประกอบไปดวยการประเมินผลทางเลือกและการ
ตัดสินใจซื้อ
3. กระบวนการหลังการซื้อ คือพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดุษฎี วิชัยเมฆพัตร (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของสตรีตอเครื่องสําอางเกาหลี
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จํ า นวนกลุ ม ตั ว อย า ง 400 ตั ว อย า ง ผลการศึ ก ษาส ว นใหญ ใ ช
เครื่องสําอางจากประเทศไทยมากที่สุด เครื่องสําอางเกาหลี เครื่องสําอางญี่ปุน เปนอันดับรอง
ถัดมา ทั้งนี้เนื่องจากกระแสการไหลบาของเกาหลีฟเวอร (K-pop) และกระแสวัฒนธรรมญี่ปุน
ที่เข ามามี บ ทบาทในประเทศไทยจึ งทํา ใหอั ต ราการใช เครื่องสําอางจากเกาหลี และญี่ปุ น
ใกลเคียงกับเครื่องสําอางจากประเทศไทย ประเภทของเครื่องสําอางที่กลุมตัวอยางนิยมใชมาก
ที่สุดคือ เครื่องสําอางประเภทตกแตงสี สัน (Make up) เลือกซื้อเครื่องสําอางยี่หอ อีทูดี้ เฮาส
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(Etude House) มากที่ สุด โดยตั ด สิ น ใจซื้อเครื่องสํา อางดว ยตนเอง ไดรั บสื่อโฆษณาทาง
โทรทัศนมากที่สุดโดยใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก
ในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลกับ
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
ลลิ ลทิ พย สิ ว ะภิ ญโญ (2550) ไดศึก ษาป จ จัยที่ มีผลตอการเลื อกซื้ อเครื่ องสํ าอาง
ตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยสวนบุคคลมี
ผลตอชนิดและสิ่งที่นึกถึงในการเลือกซื้อเครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนา
สว นระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอ เดือนจะมีผลตอสถานที่และยี่หอที่จ ะซื้ออยางมี
นัยสําคัญ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานวัฒนธรรม ค านิยม ความเชื่อ การเรียนรูการแตงหนาจากคนรอบขาง ปจจัยดานสังคม
ความตองการเปน คนรุนใหม ทันสมัย ตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนและจากสังคม ลวนมี
ผลตอการ ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนาสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ
อมลณั ฐ พ ว งชาวนา และคณะ (2548) ได ศึก ษาป จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผลต อการ
ตัด สิน ใจเลื อกซื้อผลิ ต ภัณ ฑ เครื่องสําอางสําหรับผูชายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีก ลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งเลือกใชเครื่องสําอางประเภททําความสะอาดหนาโฟมลางหนา
ยี่หอ นีเวีย เหตุผลที่ใชเครื่องสําอางเพื่อบํารุงผิวหนาและลดปญหาเกี่ยวกับผิวหนา สวนใหญ
ซื้อเครื่องสําอางจากหางสรรพสินคาและรับสื่อโฆษณาจากโทรทัศนมากที่สุด สวนใหญทําการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางดวยตนเอง ซึ่งปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสํ าอางในภาพรวมอยู ใ นระดับมากที่สุด กลุมเปาหมายสว นใหญเพิ่งเริ่มทํางานมี
รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีความสามารถในการซื้อเครื่องสําอางในยี่หอที่ราคาไมแพง
นัก กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของสินคาและไดรับการรองรับมาตรฐาน
ความปลอดภัยเครื่องสําอางจากกระทรวงสาธารณสุข
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหา นคร
โดยผูวิจัยใชสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 ขอมู ลทั่ว ไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และ
ระดับการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Multiple Choice วิเคราะหคาความถี่และ
รอยละ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากทีส่ ุดไปจนถึงระดับที่ 0 คือนอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงที่
ทํางานบริ ษั ท เอกชนในกรุ งเทพมหานครซึ่ งเป น แบบสอบถามมีลั ก ษณะเป น มาตราสว น
ประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 0 คือนอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเปนเพศหญิงและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สวนใหญมีชวง
อายุระหวาง 23-27 ป คิดเปนรอยละ 32.50 สวนใหญมีสถานะภาพโสด คิดเปนรอยละ 73.00
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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) มีคาสูงสุด เทากับ 10.00 คา
ต่ําสุดเทากับ 4.44 คาเฉลี่ยเทากับ 8.49 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 ราคา (Price) มี
คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.38 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.26 ชองทางการจัด จําหนาย (Place) มีคาสูงสุด เทากับ 10.00 คาต่ําสุด เทากับ 4.25
ค า เฉลี่ ย เท า กั บ 8.62 และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ 1.10 การส ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) มี ค าสู ง สุ ด เท า กั บ 10.00 ค าต่ํ าสุด เทา กับ 2.00 ค าเฉลี่ย เท ากับ 8.27 และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.38
3. ผลการวิ เคราะหก ารตั ดสิน ใจซื้อ เครื่องสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิง ที่
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะหการตั ดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงที่
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบวา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.50
คาเฉลี่ยเทากับ 8.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.21
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สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) อายุ (2) สถานภาพ
(3) รายได (4) ระดับการศึก ษาที่แตกตางกัน สงผลตอการตัด สินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตใน
เอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา
F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดดังนี้
1. อายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคา
Sig. เทากับ 0.03
2. สถานะภาพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของ
ผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ผลไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยมีคา Sig. เทากับ 0.61
3. รายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิง
ที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
คา Sig. เทากับ 0.02
4. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย
ของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ผลเปนไปตามสมมติฐานที่ตงั้
ไว โดยมีคา Sig. เทากับ 0.00
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ
4P’s) ที่ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตใน
เอเชีย ของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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Standardized
ปจจัยสวนประสม Unstandardized Coefficients Coefficients
ทางการตลาด
B
Std. Error
Beta
1

(Constant)

2.911

.397

product

.378

.064

price

.047

place
promotion

t
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Sig.

7.327

.000

.355

5.898

.000

.064

.049

.736

.462

-.003

.049

-.003

-.057

.954

.227

.050

.259

4.526

.000

มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนํ าค าสั มประสิ ทธิ์ ข องตัว แปรอิสระดานปจ จัยสว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางที่ ผ ลิ ต ในทวี ป เอเชี ย ของผู ห ญิ ง ที่ ทํ า งานบริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้
Y = 2.911 + 0.378(Product) + 0.047(Price) + (-0.003)(Place) + 0.227(Promotion)
มีเฉพาะดานผลิตภัณฑ (Product) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) อายุ (2) สถานภาพ (3) รายได (4)
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่
ทํ า งานบริ ษั ท เอกชนในกรุ ง เทพมหานครแตกต า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาพบว า มี เ ฉพาะด า น
สถานะภาพเทานั้นที่ไมเปนไปตามสมมติฐาน กลาวคือ สถานะภาพที่แตกตางกันสงผลกับการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางที่ ผ ลิ ต ในเอเชี ย ของผู ห ญิ ง ที่ ทํ า งานในบริ ษั ท เอกชนใน
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของดวงนภา ดอกนาค (2549) ที่กลาววา
คนที่ โสดจะมีเวลาใหกับตัวเองมากกวาคนอื่น จึงทําใหมีเวลาที่จ ะไปหาซื้อเครื่องสําอางได
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มากกวาบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะในปจจุบันขอจํากัดในดานเวลาสําหรับการซื้อเครื่องสําอางลดนอยลง
ไป เนื่องจากในปจจุบันสามารถซื้อเครื่องสําอางไดหลากหลายชองทาง เชน สามารถสั่งซื้อไดทาง
โทรศัพท หรือทางชองทางออนไลนตางๆ ซึ่งมีความสะดวกและใชเวลาไมนาน ประกอบในปจจุบัน
ผูหญิงมีความตื่นตัวเกี่ยวกับกระการรักสุขภาพและความงามเพิ่มมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจากสื่อที่
มีความหลากหลายกวายุคสมัยเดิม
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ที่ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ช องทางการจัดจําหนาย (Place) และการส งเสริ มการตลาด
(Promotion) มี ความสั มพั นธกั บการตั ดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชีย ของผูหญิงที่ทํางาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร
พบวามีเฉพาะดานผลิตภัณฑ (Product) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว คือมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่
ทํางานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร สวนดานราคา (Price) และชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียของผูหญิงที่ทํางานบริษัทเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร อาจจะเปนเพราะเครื่องสําอางที่ผลิตในเอเชียเปนเครื่องสําอางที่ราคาไมสูงมาก
เมื่อเที ยบกับเครื่องสําอางจากอเมริกาหรือยุโรป ซึ่งกลุมตัวอยางมีกําลังซื้อ สามารถเขาถึงไดงาย
ประกอบกับการแขงขันทางดานการตลาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยยี่หอของเครื่องสําอางที่ผลิตใน
เอเชียสวนใหญมีชองทางการจําหนายที่หลากหลายมากเกือบทุกยี่หอ ทําใหกลุมตัวอยางสามารถซื้อ
ไดหลายชองทางตั้งแตรานสะดวกซื้อใกลบานไปจนถึงหางสรรพสินคาขนาดใหญ อีกทั้งในปจจุบัน
การสั่งซื้อสินคาออนไลนมีความสะดวกและนาเชื่อถือขึ้น สําหรับปจจัยดานผลิตภัณฑ เนื่ องจาก
เครื่องสําอางที่ ผลิ ตในเอเชียมีราคาไมสูงมาก และซื้อไดงาย ดังนั้นสิ่งที่กลุมตัวอยางคํานึงถึงคือ
คุณภาพของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑชนิดเดียวกันของยี่หออื่น รวมถึงการสงเสริม
การตลาดที่มีความนาสนใจและเปนประโยชน
ขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนเฉพาะเพศหญิงเทานั้น ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรขยาย
ขอบเขตการวิจัยไปยังเพศอื่นๆ ดวยเพื่อใหไดขอมูลที่มีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้น
2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งผูที่ประกอบอาชีพ
อื่นๆ นอกเหนือจากเปนพนักงานบริษัทเอกชน
3. ในเรื่องปจจัยสวนประสมการตลาด ยังมีประเด็นอื่นที่นาสนใจ จึงควรศึกษาในเรื่องของ
คานิยม ภาพลักษณ การรับรู ทัศนคติ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางที่ผลิตในทวีปเอเชีย
ดวย
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ความพึงพอใจของผูบ ริโภคที่มีตอ การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม (LUXURY BRAND)
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
CONSUMER SATISFACTION WITH THE DECISION TO LUXURY BAGS
(LUXURY BRAND) IN BANGKOK.
กัญจนรัชต ฮอแสงชัย* พิมพนารา พันธเจาฝาย*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการ
เลือกซื้ อกระเป าแบรนด เนม 2) เพื่ อสํารวจคานิยมการบริโภคสินคาแบรนดเนมที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม และ 3)พฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ตัวอยาง ทดสอบ
ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิ ดของครอนบั ค (Cronbach Alpha Formula) จํ านวน 30
ตัวอยาง ไดผลการทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.977 วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก
การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบ
ความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD
และทดสอบวิเคราะหความสัมพันธใช วิธีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ใช วิ ธีการเลื อกตั วแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ที่ระดั บ
นัยสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ 0.05 ประมวลผลข อมู ลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรู ปทางสถิ ติผล
การศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 25
– 34 ป รองลงมา อายุ 45 – 54 ป สถานภาพโสด รองลงมา สมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากสุด
รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มากสุด รองลงมา ประกอบธุรกิ จ
สวนตัว รายไดตอเดือนมากสุด 10,000 - 30,000 บาท มากสุด รองลงมารายได 30,001 - 50,000 บาท
ตามลําดับ และปจจัยสวนประสมการตลาดมีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ในระดับมาก
โดยสูงสุด ดานบุคลากร รองลงมา ดานผลิตภัณฑ,ดานราคา,ดานสงเสริมการตลาด และ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และระดับปานกลาง คือ ดานลักษณะกายภาพ และ ดานการบริการ
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ตามลําดับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว าปจจัยลักษณะสวนบุค คล ไดแก อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึก ษา มีผลตอการตัด สิน ใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน อยางมีนับ
สําคัญทางสถิติและ ปจจัยสวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร
และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มี
ผลสูงสุด รองลงมา ดานบุค ลากร ดานลัก ษณะกายภาพ และ ดานราคา ตามลําดับ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคั ญ : ความพึงพอใจของผูบริ โ ภค, การตัด สิ นใจซื้อ, 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

ปจจุบันประชาชนไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟน
ตัว และมีแนวโนมดีขึ้นเรื่อยๆ มีการจับจายใชสอยเพื่อซื้อสินคาฟุมเฟอยกันมากขึ้น ซึ่งสินคา
ฟุมเฟอยหลายอยางเปนสินคาที่ตองนําเขาจากตางประเทศ แบรนดเนมที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักไป
ทั่วโลกมักมีราคาแพง โดยเจาของแบรนดตางใชกลยุทธในการสรางภาพลักษณะที่ดี ในดาน
คุณภาพ ราคา และการออกแบบที่ทันสมัยตรงใจผูบริโภค สรางความภาคภูมิใจเมื่อไดใชสินคา
เหลานั้น และยังสราง ความแตกตางใหบุคลิกเฉพาะตัวของบุคคลอีกดวย ผูบริโภคสินคาเหลานี้
สวนใหญเปนกลุมลูกคาที่มีฐานะทางการเงินดี ขณะเดียวกันผูบริโภคที่อยูระดับลางลงมาซึ่งมี
ฐานะทางการเงิน คอนข างต่ํ า แตก็มีค วามตองการใชสินคา เชนกัน ทําใหคานิยมในการใช
สินคาแบรนดเนมจากตางประเทศมีมากขึ้น
การอุปโภคของสินคาแบรนดเนมไดรับความนิยมอยางแพรหลายมากในศตวรรษที่ 21
แตเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนบริษัทที่จัดจําหนายสินคาประเภท ดังกลาวถือวายังมีอยูนอยราย
คนในสังคมใหคุณคาในสินคาแบรนดเนม โดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวงแฟชั่น จากขอมูลตั้งแต
อดีต ไมวาจะในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ยุคสงครามโลกครั้งที่สองยุค
ประชาธิปไตยภิวัตน จนถึงยุคโลกาภิวัตนในปจจุบันมีแบรนดสินคาเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งตัวเลขที่
เพิ่มขึ้น ดั งกล าวนี้ เปน ผลจากแรงผลักดัน ของการพัฒ นาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ การคาใน
รูปแบบใหม การเพิ่มขึ้น ของการจับจาย หรือแมกระทั่งการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นก็เปนอีกหนึ่ง
แรงผลักดันใหเกิดการขยายตัวดังกลาว โดยจะเห็นไดจากการแทรกตัวของแบรนดสินคาจาก
ญี่ปุนเขาไปในตลาดของประเทศแถบยุโรป หรือกรณีที่คนในภูมิภาคเอเชียชื่นชอบแบรนดหรู
จากประเทศฝงยุโรปในขณะที่แบรนดหรูในยุโรปใชผาไหมจากประเทศจีน เปนวัตถุดิบในการ
ผลิต และผลของแรงผลักดันดังกลาวทําใหคนใน ภูมิภาคตางๆ ของโลกมีความคุนเคยกับสินคา
แบรนดร ะดั บโลก แม ใ นป จจุบัน การแบงชนชั้น วรรณะ ทางสังคมจะคอยๆ เลื่อน
หายไป แตในสังคมยัง คงมีการแยกความแตกตางทางชนชั้น โดยผูนําใน สังคม และบอยครั้งที่
ผูคนในสังคมที่มีสถานะทางการเงินดีมักจะตองการมีชีวิตที่ฟุงเฟอ และอยากใหผูอื่นรับรูถึง
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ความมั่งคั่งของตนดวยเหตุนี้จึงไมแปลกใจวาทําไมผูคนถึงแสวงหาสินคาแบรนดเนม มาอยูใน
ครอบครองเพราะสินคา ดังกลาวสะทอนภาพเหลานั้น ออกมาไดเปนอยางดี
แม ว าในตลาดสิ น ค า แบรนด เนมจะมีผูคา อยูนอยราย เมื่อเที ยบกับ จํานวนผูคาใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ แตภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้ก็มีมูลคาสูงหลายพันลานเหรียญสหรัฐ ทั้งยัง
มีบทบาทอยางเปนนัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลตอสังคมสมัยใหม โดย Chadha;
& Husband ไดกลาวไววาการเปดกวางของตลาดสินคาแบรนดเนมเปนการเปดประตูของคน
ทั่วไปให เขาถึงสิ่งที่ไมเคยไดเขาถึงมากอน และสินคาแบรนดเนมก็มีใ หเห็น ไดอยางทั่วไป
แนวโนมของผูบริโภคคนไทยที่ใชสินคาแบรนดเนมเพื่อเสริมภาพลักษณ และสถานภาพ ทาง
สังคมมีแนวโนมสูงกวา คาเฉลี่ยของเอเชีย ตั้งแตป 2550-2551 และเชื่อวาปนี้ คาเฉลี่ย ยังอยูใน
อันดับตนๆ แมวาภาพรวมเศรษฐกิจจะอยูในภาวะถดถอย แตกลุมผูบริโภคที่มีฐานะยังคงให
ความสํ าคัญ กั บการใช แบรนด เนม คนไทยนิยมใชสังเกตไดจ ากการเห็น สุภ าพสตรีมัก จะ
สะพายแบรนดเนม
จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจทําการศึกษาวิจัยบุคลิกภาพและคานิยมที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคเพศหญิงในการเลือกซื้อกระเปาแบรนดเนม เนื่องจาก
ผูวิจัยเล็งเห็นวา หากสามารถทราบบุคลิก ภาพของผูบริโภคการเขาถึงคานิยมและพฤติกรรม
ของผูบริโภคเกิดโอกาสทางการตลาดตอสินคาประเภทกระเปารวมทั้งกระเปาจากตางประเทศ
ได
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อกระเปาแบรนดเนม
(Luxury Brand) ของที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสํารวจคานิยมการบริโภคสินคาแบรนดเนมที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือก
ซื้อสินคาแบรนดเนม (Luxury Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม (Luxury Brand) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตรซึ่งประกอบดว ยเพศ, อายุ , สถานภาพ, ระดับ
การศึกษา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคในการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม (Luxury Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการบริการ และดาน
834

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

กายภาพ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม (Luxury
Brand) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา บุคลิกภาพและคานิยม ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อกระเปาแบรนดเนม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร เป น
กลุมตัวอยางจากบุคคลทํางาน หรือนักศึกษา จํานวน 400 ชุด ในชวงเดือนมีนาคม ป 2558
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ประชากรในกรุงเทพมหานคร
- อายุ
- เพศ
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ย
- สถานภาพ
- การศึกษา

ความพึงพอใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
- ความพึงพอใจที่ซื้อกระเปาแบรนดเนม
- ยี่หอกระเปาที่เลือกซื้อ
- ประเภทกระเปาและจํานวนครั้งที่ซื้อตอ 1 ป
- ราคาที่ซื้อกระเปาตอ 1 ครั้ง
- บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อกระเปาเลียบ
แบบแบรนดเนม

ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด
-ผลิตภัณฑ
-ราคา
-สถานที่
-การสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อศึ กษาสถานการณ ตลาดในปจจุบัน ดานการศึ กษาพฤติก รรมผู บริโ ภคในการ
เลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของประชากรในกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อสามารถวิเคราะหปจจัยตางๆ อันไดแก
ปจจัยประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได

ปจ จัยสว นประสมการตลาด เชน สินคา ราคา สถานที่จัดจําหนาย รายการ
สงเสริมการขาย บุคลากร การบริการ และทางดานกายภาพ
3. เพื่ อเป น ประโยชน ต อผู ประกอบการในการพัฒ นาธุร กิจ และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมของประชากรในกรุงเทพมหานครที่
ตางกัน
4. เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดศึกษามาเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับตลาดกลุม
สินคาแบรนดเนมนี้ในการศึกษาครั้งตอไปในอนาคต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง กระบวนการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผูซื้อสินคา
แบรนดเนม ในกลุมนักศึกษาปริญญาทุกระดับชั้น และกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. สิ น ค า แบรนด เ นม หมายถึ ง สิ น ค า ต า งประเทศที่ มี ร าคาแพง ใช วั ต ถุ ดิ บ ที่ ไ ด
มาตรฐาน คุณภาพดี มีอายุการใชงานยาวนาน และมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก ซึ่งมีอยูหลาย
ประเภท เชน เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผา นาฬิกา เครื่องประดับ เปนตน
3. แบรนดเนม หมายถึง ชื่อของสินคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
4. คานิยม หมายถึง ความนิยมชมชอบในการเลือกซื้อกระเปาแบรนดเนม มีทั้งหมด 4
ดาน ไดแก ดานการชอบเขาสังคม ดานความตองการประสบความสําเร็จ ดานการยึดถือใน
หลักการ และดานความทะเยอทะยาน
5. ประชากรศาสตร หมายถึง ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เชน เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายไดบุคคล และรายไดตอครอบครัว เปนตน
6. แนวโนมการเลือกซื้อ หมายถึง แนวโนมในการเลือกซื้อกระเปาแบรนดเนม ตอไป
ในอนาคตเกี่ยวกับการซื้อ การบอกตอ การซื้อเพิ่ม
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคดิและทฤษฎี เกี่ ยวกับประชากรศาสตรข องศิริว รรณ เสรีรัตน และคณะ ได
กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตรประกอบดว ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษาเหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะ
ดานประชากรศาสตรเป น ลัก ษณะที่สําคัญ และสถิติที่ไดข องประชากรที่ชว ยกําหนดตลาด
เปาหมาย และของปรมะ สตะเวทิน ไดกลาววา คนที่มีลักษณะ ประชากรศาสตรตางกันจะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของ เสรี วงษมณฑา ไดใหความหมายวา ทัศนคติ
คือ ความโนมเอียงของความรูสึกในทางที่ชอบไมชอบตอสิ่งใดๆทัศนคติเกิดขึ้นหลังจากที่ได
ประเมินขอเท็จจริงหรือเหตุการณตางๆ แลวทัศนคติเปนเรื่องทางอารมณของคน คนเรามักจะมี
ทัศนคติไมทางใดทางหนึ่งตอเรื่องลัทธิศาสนาพรรคการเมืองแฟชั่นเสื้อผา ประเภทของดนตรี
และอาหารเปนตน
3. ขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการฟุมเฟอย สินคาฟุมเฟอย คือสินคาที่มีความยืดหยุน
ตอราคาสูง ตรงขามกั บสิ นค าเปน ที่มีความยืด หยุนตอราคาตอเนื่องจากเปนสินคาที่มีค วาม
จําเปนตอการดํารงซีวิต ของผูบริโภค เปนปจจัย4 ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตไมวาราคาจะ
แพงขึ้น เทาไหร ผูบริโ ภคก็ยังมีความจําเปนตองซื้อ เชน อาหาร ยารักษาโรค เปนตน แตสา
หรั บ สิ น ค า ฟุ ม เฟ อ ย ซึ่ ง ได แ ก เสื้ อ ผ า แบรนด เ นม กระเป า แบรนด เ นม นาฬิ ก าข อ มู ล
เครื่องสําอาง แวนตา เปนตน ปจจัยในการบริโภคจะขึ้นอยูกับฐานะและรายได
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
สุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชกระเปาแบรนดเนมในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผูจัยคิดขึ้นมาเอง จากนั้นนําแบบสอบถาม
ที่สมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจของพฤติกรรมผูบริโภคใน
การเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
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 ต่ํ ากวาปริญญาตรี 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
นอยสุดรับจางทั่วไป 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 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
ในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในการตัดสินใจซื้อในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.62 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.95 ในรายดาน ใหความสําคัญในระดับมาก จํานวน 5 ดาน โดยสูงสุด ดานบุคลากร
มีคาเฉลี่ย 7.01 รองลงมา ดานผลิตภัณฑ , ดานราคา, ดานสงเสริมการตลาด และ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน คือ ดานลักษณะกายภาพ และ ดานการ
บริการ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.95
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.95 โดยสูงสุดในมาตรฐานของสินคา รองลงมา คุณภาพของสินคา ดาน
ราคาใหความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.93 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.10 โดยสูงสุดในดาน
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา รองลงมาราคาเหมาะสมกับยี่หอแบรนดเนมสินคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.12
โดยสูงสุดในดานสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา รานใกลบาน ดานสงเสริมการตลาด ให
ความสําคัญระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.72 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.02 โดยสูงสุดในดานการลดราคา
รองลงมา การแจกของตัว อย าง ดานบุคลากร ใหค วามสําคัญระดับมาก มีคาเฉลี่ย 7.01 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 โดยสูงสุดในดานการแตงกายของพนักงาน รองลงมา ความเปนมิตร
ตอลูกคา ดานการบริการ ใหความสําคัญระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 5.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2.11 โดยสูงสุดในดานภาพรวมของการใหบริการโดยรวม รองลงมา พนักงานใหบริการโดยมี
ใบหนายิ้มแยม ดานลักษณะกายภาพ ใหความสําคัญระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 6.37 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.41 โดยสูงสุดในดานการออกแบบภายในราน รองลงมา วัสดุที่ใชตกแตงภายใน
ราน
สวนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดเนม แตกตางกัน
ตารางที่ 3 ทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ กับ การ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
ผลการทดสอบความแตกต างระหวาง ปจ จัยลัก ษณะสว นบุคคล ดานเพศ กับ การ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ T – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบวา คา t –test = -1.657, sig. = 0.098 > 0.05
สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ
ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดเนม แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกต างระหวาง ปจ จัยลัก ษณะสว นบุคคล ดานอายุ กับ การ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบวา คา F – test = 6.905, Sig. = 0.000 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ
ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ
กับ การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา มีคาเฉลี่ยความ
แตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก
1. กลุมผูบริโภคอายุ 25 – 34 ป จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม สูงกวา กลุม
ผูบริโภคอายุ 45 – 54 ป และ 54 ป ขึ้นไป
2. กลุมผูบริโภคอายุ 35 – 44 ป จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม สูงกวา กลุม
ผูบริโภคอายุ 45 – 54 ป และ 54 ป ขึ้นไป
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สมมติ ฐ านย อ ย 1.3 ป จ จั ยลั ก ษณะสว นบุ ค คล ด านสถานภาพสมรส มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานสถานภาพสมรส
กับ การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 3.317, Sig. = 0.037 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลัก ษณะสวนบุคคล ดาน
สถานภาพสมรส ที่ ต างกัน มีผลต อการตัดสิน ใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลัก ษณะสว นบุคคล ดาน
สถานภาพสมรส กับ การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 1 คู ไดแก
1) กลุมผูบริโภคสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุม
ผูบริโภคสถานภาพสมรส
สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา
กับ การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 2.400, Sig. = 0.092 > 0.05
สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลัก ษณะสวนบุคคล ดาน
ระดับการศึกษา ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ไมแตกตางกัน ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติ ฐานย อย 1.5 ป จจั ยลัก ษณะสว นบุค คล ดานอาชีพ มีผลตอการตัด สิน ใจซื้อ
กระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลั กษณะสว นบุคคล ดานอาชีพ กับ การ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
พบวา คา F – test = 4.976, Sig. = 0.000 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลัก ษณะสวนบุคคล ดาน
อาชีพ ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
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ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลัก ษณะสว นบุคคล ดาน
อาชีพ กั บ การตั ดสิ น ใจซื้ อกระเป าแบรนดเนม ที่ร ะดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05 พบวา มี
คาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก
1) กลุมผูบริโภคเปนนักศึกษา จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุม
ผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว
2) กลุมผูบริโภคเปนรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบ
รนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว
3) กลุมผูบริโภคเปนพนักงานบริษัทเอกชน จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว
4) กลุมผูบริโภคเปนประกอบธุรกิจสวนตัวจะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
สูงกวา กลุมผูบริโภคมีอาชีพอิสระและรับจางทั่วไป
สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน
กับ การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใชสถิติทดสอบแบบ F – Test ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 22.213, Sig. = 0.000 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ไดวา เปนการยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลัก ษณะสวนบุคคล ดาน
รายได ต อเดื อน ที่ ต างกั น มี ผ ลต อการตัด สิน ใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ผลวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดเนม พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานราคาและดานการจัด
จําหนาย เท ากั บ 0.790 < 0.80 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีความเปน อิสระตอกัน ไมมี
ความสัมพันธกันมากไมมีการควบคุมตัวแปรใดๆ ไว จึงนํามาเขาโมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตัว
แปรอิสระการทดสอบความสั มพั น ธปจ จัยสว นประสมการตลาดมีผลตอการตัด สิน ใจซื้ อ
กระเปาแบรนดเนม ใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ใช
วิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา(Enter Regression)
ผลการวิเคราะหการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม พบวา มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามระดับสูงมีคา R เทากับ 0.964 และ มีคา Adjusted R Square เทากับ 0.927
อธิ บายไดวาป จจั ยส วนประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงตัว แปรตามหรือการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม รอยละ 92.70 โดยมีคา F-statistics เทากับ 727.239 และคา Sig.
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F. Change เทากับ 0.000 < 0.05 หรือกลาวไดวามีตัวแปรอิสระหรือปจจัยสวนประสม
การตลาดมีอิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งแสดงวา ตัวแปรอิสระบางตัวสามารถอธิบายตัวแปรตนได
ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อน พบวา มีคาของ Durbin-Watson เทากับ 1.568 > 1.5
แสดงวามีความคลาดเคลื่อนที่เปนอิสระตอกันในระดับสูงไมมีปญหาสหสัมพันธในตัวแปร
(Autocorrelation) ระหวางปจจัยจึงสามารถสรางสมการพยากรณเชิงเสนตรงได โดยใชการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) สามารถคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
ดังตารางที่ 15
ตาราง แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
(Constant)
0.276 0.117
ดานผลิตภัณฑ
0.396 0.050
ดานราคา
0.143 0.037
ดานชองทางการจัดจําหนาย -0.004 0.042
ดานสงเสริมการตลาด
-0.013 0.044
ดานบุคลากร
0.306 0.037
ดานการบริการ
0.005 0.029
ดานลักษณะกายภาพ
0.184 0.032
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
Model

Standardized
t
Coefficients

Sig.

Beta
0.378
0.147
-0.004
-0.013
0.286
0.005
0.217

2.360
7.967
3.880
-0.084
-0.293
8.159
0.162
5.652

0.019
0.000*
0.000*
0.933
0.770
0.000*
0.871
0.000*

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.281
0.327
0.396
0.295
0.249
0.205
0.223

9.338
7.861
9.389
9.512
6.733
4.889
8.109

ผลการทดสอบสภาพที่เกิดสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม 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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สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบ
รนดเนม พบวา คาคงที่ 0.276 คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.117 โดยมีคา t – test = 2.360, sig.
= 0.019 โดยผลการวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 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
การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม โดยการเปลี่ยนแปลง ดานผลิตภัณฑ เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวย
มาตรฐาน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.378 หนว ย
มาตรฐาน
ดานราคา พบวา คา t. = 3.880, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.147 กลาวไดวา ปจจัย
สวนประสมการตลาดกระเปาแบรนดแนม ดานราคา มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจ
ซื้อกระเปาแบรนดเนม โดยการเปลี่ยนแปลง ดานราคา เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.147 หนวยมาตรฐาน
ดานบุคลากร พบวา คา t. = 8.159, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.286 กลาวไดวา ปจจัย
สว นประสมการตลาดกระเป าแบรนดแนม ดานบุค ลากร มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการ
ตัด สิน ใจซื้ อกระเป าแบรนด เนม โดยการเปลี่ยนแปลง ดานบุค ลากร เพิ่มสูงขึ้น 1 หน ว ย
มาตรฐาน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.286 หนว ย
มาตรฐาน
ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา คา t. = 5.652, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.217 กลาว
ไดวา ปจจัยสวนประสมการตลาดกระเปาแบรนดแนม ดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลใน
ทิศทางบวกตอการตั ดสิ นใจซื้ อกระเปาแบรนดเนม โดยการเปลี่ยนแปลง ดานลักษณะทาง
กายภาพ เพิ่ มสู งขึ้ น 1 หน ว ยมาตรฐาน จะมี ผลตอ การตัด สิน ใจซื้ อกระเป า แบรนดเ นม
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.217 หนวยมาตรฐาน
สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ได ว า ป จ จั ย สว นประสมการตลาด ได แ ก ด า น
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดานลักษณะกายภาพ และ
ดานราคา ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
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1. ปจจัยลักษณะสว นบุคคล พบวา เปน เพศหญิง มากกวาเพศชาย สว นใหญมีอายุ
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 และมีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน มากสุด รอยละ 29.50 รองลงมา ประกอบธุรกิ จ
สวนตัว รายไดตอเดือนมากสุด 10,000 - 30,000 บาท มากสุด รอยละ 42.25 รองลงมารายได
30,001 - 50,000 บาท ตามลําดับ
2. ปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา มีตอการตัดสิน ใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.62 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.95 โดยสูงสุด ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ย 7.01
รองลงมา ดานผลิตภัณฑ,ดานราคา,ดานสงเสริมการตลาด และ ดานชองทางการจัดจําหนาย
และระดับปานกลาง จํานวน 2 ดาน คือ ดานลักษณะกายภาพ และ ดานการบริการ ตามลําดับ
โดยผลการศึกษา พบวา ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญสูงสุดในมาตรฐานของสินคา ดานราคา
ใหความสําคัญสูงสุดในดานราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย
ใหความสําคัญสูงสุดในดานสะดวกตอการเดินทาง ดานสงเสริมการตลาด ใหความสําคัญสูงสุด
ในดานการลดราคา ดานบุคลากร ใหความสําคัญสูงสุดดานการแตงกายของพนักงาน ดานการ
บริการ ใหความสําคัญสูงสุดดานภาพรวมของการใหบริการโดยรวม ดานลักษณะกายภาพ ให
ความสําคัญสูงสุดดานการออกแบบภายในราน
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน อยาง
มีนับสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
3.1 ดานเพศ ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ไมแตกตาง
กัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3.2 ดานอายุ ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุ ม
ผูบริโภคอายุ 25 – 34 ป จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม สูงกวา กลุมผูบริโภคอายุ 45 –
54 ป และ 54 ป ขึ้นไป และ2) กลุมผูบริโภคอายุ 35 – 44 ป จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนด
เนม สูงกวา กลุมผูบริโภคอายุ 45 – 54 ป และ 54 ป ขึ้นไป
3.3 ดานสถานภาพสมรส ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนด
เนม แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 1 คู
ไดแก 1) กลุมผูบริโภคสถานภาพโสด จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุม
ผูบริโภคสถานภาพสมรส
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3.4 ดานระดับการศึกษา ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
3.5 ดานอาชีพ ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตาง
กัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก 1) กลุม
ผูบริโภคเปนนักศึกษา จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบ
ธุรกิจ สวนตัว 2) กลุมผูบริโภคเปน รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะมีการตัดสิน ใจซื้อ
กระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว 3) กลุมผูบริโภคพนักงาน
บริษัทเอกชนมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภคประกอบธุรกิจสวนตัว
และ 4) กลุมผูบริโภคเปนประกอบธุรกิจสวนตัวจะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม สูง
กวา กลุมผูบริโภคอาชีพอิสระและรับจางทั่วไป
3.6 ดานรายไดตอเดือน ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม
แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 1)
กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ต่ํา
กวา กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท,30,001 - 50,000 บาท และมากกวา
50,000 บาท 2) กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 10,000 - 30,000 บาท จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดเนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท และมากกวา 50,000
บาท 3) กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท จะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนด
เนม ต่ํากวา กลุมผูบริโภครายไดตอเดือน มากกวา 50,000 บาท
4. ผลการวิเคราะหค วามสัมพันธ พบวา ปจ จัยสว นประสมการตลาด ไดแก ด าน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปา
แบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดานลักษณะกายภาพ และ
ดานราคา ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผล
ตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม ไดรอยละ 92.70
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบ
รนดเนม ในระดั บมาก โดยสู งสุ ด ดานบุค ลากร รองลงมา ดานผลิต ภัณ ฑ,ดานราคา,ด า น
สงเสริมการตลาด และ ดานชองทางการจัด จําหนาย และระดับปานกลาง คือ ดานลักษณะ
กายภาพ และ ดานการบริการ ตามลําดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานลักษณะกายภาพ สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะกายภาพ และ ดานราคา ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาดังกลาว
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สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคกับกลยุทธการตลาด ของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543 :
13-14) ที่ก ล าววาสว นประสมทางการตลาดเปน กลยุทธก ารตลาดที่ทํ าการคั ด เลือกตลาด
เปาหมายการตั้ ง วั ต ถุ ประสงค และพัฒ นาสว นประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเปาหมายหรือเปนกุญแจที่จะนําไปสูค วามสําเร็จก็คือตองทําความเขาใจ
พฤติกรรมผูบริโภค
2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม แตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทางสถิติ
ผลการศึก ษาขางตน สอดคลองกับแนวคิด พฤติก รรมของผูซื้อหรือผูบริโ ภคของ เสรี วงษ
มณฑา (2542 : 32-37) ที่กลาววา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงเปนสิ่งสําคัญที่สงผลให
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคแตกต างกั น ไป ไมว าจะเปน สถานภาพทางสัง คมสิ่ง แวดล อมและ
เศรษฐกิจเปนตน ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูซื้อที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะ
สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูมีสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจที่ดีจะมีการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมไดสูงกวาผูมีสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจต่ํากวา อีกทั้งผูที่มีรายไดสูงขึ้นหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้น มากเทาใดจะสงผลใหมี
การตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมไดแตกตางกันมากยิ่งขึ้นรวมทั้ง สถานภาพ อายุ ที่แตกตาง
กันจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึก ษา พบวา ปจ จัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณ ฑ สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนม สูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญการเลือกสินคากระเปาแบรนด
เนม มาตรฐานและคุณภาพของสินคา การนําเสนอรูปแบบของสินคาที่มีความหลากหลายและ
ชื่อเสียงของยี่หอของสินคา ตลอดจนควรนําสินคาที่มีการใชวัสดุที่ดี มีคุณภาพสูง และไดรับ
มาตรฐานในการผลิตที่ดี มีการตัดเย็บที่ประณีตมีการออกแบบ มีสไตลที่โดดเดนมีเอกลักษณ
เพื่อเปนการจูงใจและกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อกระเปาแบรนดเนมในผูบริโภค
2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบ
รนดเนม ในระดั บมาก ดั งนั้ น ควรใหค วามสําคัญ ที่จ ะสื่อสารและประชาสัมพันธใ หขอมูล
เพื่อใหเกิดการรับรูในตัวสินคากระเปาแบรนดเนมโดยการแสดงใหเห็นจุดเดนของสินคาวาได
มาตรฐานและที่สําคัญที่สุดคือ การทดลองใหกลุมเปาหมายเห็นจริงวา สินคากระเปากระเปาแบ
รนดเนมมีคุณภาพจริง เชน การสาธิตหรือใหกลุมเปาหมายไดทดลองใช เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุมเปาหมาย ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินคากระเปากระเปาแบ
รนดเนม
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3. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีผลตอการตัดสินใจซื้อกระเปาแบ
รนดเนม ดังนั้นควรทําการตลาดเฉพาะกลุม ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความตองการซื้อใน
กลุมเปาหมายและควรใหความสําคัญกับเพิ่มความเปนเอกลักษณใหกับสินคากระเปาแบรนด
เนม หรือการทําใหบุคลิกภาพของตัวสินคา มีลักษณะเฉพาะเปนตัวของตัวเอง ควรทําใหการ
จายเงินของลูกคาในแตละครั้งเพื่อซื้อความพิเศษเฉพาะที่มีในสินคากระเปาแบรนดเนม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจซื้อ
กระเป าแบรนด เนมของผูบริ โ ภค จํ าแนกตามยี่หอหรือตราสิน คากระเปาแบรนดเนม เพื่อ
รับทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคากระเปาแบรนดเนมของกลุมตัวอยางที่มีตอ
แตละยี่หอสินคากระเปาแบรนดวามีความแตกตางกันอยางไร
2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นตอการกระเปาแบรนดเนม
ของผูบริโภค เพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนพัฒนาธุรกิจการจําหนายสินคา
กระเปาแบรนดใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร
THE COMPONENT FACTORS OF THE SATISFACTION ON THE DECISIONS TO
PURCHASE FROZEN FISHES IN BANGKOK
ณริศดา มหัทธโนทัย* ณัฏฐ เกียรติกองไชย*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
วัต ถุ ประสงค ใ นการศึ กษาคน ควาอิสระครั้งนี้ (1) เพื่อศึกษาปจ จัยดานประชากร
ศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลื อกซื้ อปลาแช แข็ งในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลา
แชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
ซื้อปลาแชแข็ง ซึ่งกลุมตัวอยางเปนแบบประชากรนับไมไดจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิคเราะหขอมูลโดยเชิงสถิติเชิงพรรณในการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ดานอายุ มี
ผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกันซึ่งไป
เปนไปตามสมมติฐานและแนวคิดที่วางไว สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ชอง
การการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, การเลือกซื้อปลาแชแข็ง
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
850

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

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

อาหารนับเปนปจจัยขั้นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษยทุกๆ คนไมวาคุณจะเปน
คนสัญชาติไหน ศาสนาใดก็ตาม ตางก็ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงไมทานอาหารไปไดเลย เพื่อให
มีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูตอไปได ดังนั้นอาหารจึงเริ่มกลายมาเปนปจจัยที่มีมูลคามาก
ขึ้นหลังจากโลกไดพัฒนาขึ้นอาหารไมใชการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนอยางเดียวอาหารได
แปรสภาพเป นอุ ตสาหกรรมอาหารอาหารก็ก ลายเปนเรื่องของการคามากกวาเรื่องของการ
ประทังชีวิตเพียงอยางเดียวซึ่งในปจจุบันอาหารก็มีหลากหลายรูปแบบ
ในปจจุบันผูคนเริ่มพึ่งพาอาหารแชแข็งมากขึ้นเพราะกระแสโลกาภิวัตนที่ผูคนตางก็
ตองการความเรงรีบ อยากที่จะไดอะไรที่มันงายๆ เร็วๆ ดวยกันทั้งนั้น ผูคนในสังคมเมืองจึงหัน
ที่จะมาซื้อของกิน ของใชตามหางสรรพสินคากันมากขึ้น มากกวาที่จะไปเดินจับจายใชสอยใน
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ตลาดเหมือนแตกอนมาก เพราะไดรับความสะดวก สบาย รวดเร็ว แถมอากาศก็ไมรอนอีกดวย
ผนวกกับกระแสรักสุขภาพก็เปนอะไรที่มาแรงมากๆ เชนกัน
ด ว ยเหตุ นี้ เ องจึ ง ทํ า ให ป ลาทะเลแช แ ข็ ง ได รั บ ความนิ ย มทั้ ง ในกลุ ม คนไทยและ
ชาวตางชาติขึ้นอยางมาก เนื่องจากปลาทะเลแชแข็งนั้นหาซื้อไปบริโภคไดงาย นําไปประกอบ
อาหารก็งายดายเนื่องจากผูผลิตไดแปรรูปใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคไวทั้งหมด
อยูแลว มีขายตลอด 24 ชั่วโมง มีประโยชนตอรางกายมากมาย เปนเนื้อสัตวประเภทเดียวที่ยอย
งายมากจึงทําใหบริโภคไดมากแตไมอวน มีความสดเหมือนปลาสดทั่วไป และคุณประโยชน
อื่นๆ อีกมากมาย
ดังนั้นจึงทําใหปจจุบันตลาดปลาแชแข็งจึงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องและเปน
ตลาดอาหารที่ น า จั บ ตามองเป น อย า งมากเพราะปลาแช แ ข็ ง สามารถตอบสนองความ
สะดวกสบายในการรับประทานอาหารไดอยางครบถวนโดยยังคงรสชาติเดิมของอาหารไวและ
ไมทําใหเสียคุณคาทางโภชนาการโดยกรรมวิธีผลิตอีกดวย
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญของปลาแชแข็งและเปน เหตุจูงใจในการที่จ ะ
ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ปลาแช แ ข็ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ
ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ปลาแช แ ข็ ง จะได นํ า ไปปรั บ ปรุ ง และวางแผนพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและแขงขันกับคูแขงไดตอไป ดั่งสุภาษิตที่วา “รูเขารู
เรา….รบรอยครั้ง….ชนะรอยครั้ง” นั่นเอง
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแช
แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแกเพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพรายไดและอาชีพ
ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ระดั บ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ปลาแช แ ข็ ง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตทางด า นประชากรศาสตรก ารวิจัย ครั้งนี้ มุงศึก ษาประชากรในจั งหวั ด
นนทบุรีที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป
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2. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษาจะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญคือ
2.1 ตัวแปรอิสระในที่นี้จะประกอบดวย
2.1.1 ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได
6. อาชีพ
2.1.2 ตัวแปรที่เกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมทางการตลาด
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. เพศ อายุ
2. สถานภาพ
3. ระดับการศึกษา
4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
5. อาชีพ
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่
สงผลตอความพึงพอใจ
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด

การเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อนําผลการวิจัยดานประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครใหเกิดประโยชนในการทําการตลาดใหตรงกับ
กลุมเปาหมายของประชากร
2. ทํ า เพื่ อ นํ า ผลวิ จั ย ด า นป จ จั ย ด า นส ว นประสมทางด า นการตลาด(4P’S)ที่ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซื้ อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานครนํามาใช
ประโยชนในการวางแผนปรับกลยุทธทางการตลาดการกําหนดรูปแบบตัวสินคาราคาทําเลและ
การสง เสริ ม การจํ า หน ายรวมถึ งการสื่ อสารทางด านการตลาดใหบรรลุวัต ถุ ประสงคข อง
กิจกรรมทางดานการตลาดในอนาคตตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปลาแชแข็ง หมายถึง ปลาที่ไดผานการลดอุณหภูมิลงโดยการแชแข็งจากเครื่องทํา
ความเย็นหรือเขาเครื่องฟรีสเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไวไดนานยิ่งขึ้น โดยถานําปลาไปแชแข็ง
ไวที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ก็จะสามารถเก็บปลานั้นไดนานถึง18 เดือน เปนตน
2. การส งเสริ มทางการตลาด หมายถึง การสงเสริมการขายเพื่อที่จ ะกระตุน การซื้อ
ผลิตภัณฑใหไดหรือใหมากขึ้น
3. พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการ การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่จะเกิด
ตอการเลือกซื้อปลาแชแข็ง
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลความพึงพอใจอาจ
เกิดไดจากความชอบโดยสวนตัวของบุคคลเปนความรูสึกของบุคคลซึ่งเมื่อบุคคลนั้นไดรบั สิง่ ที่
ตองการ
5. ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบริโภคชาวไทยที่เลือกซื้อปลาแชแข็ง
ซึ่งปจจุบันพํานักอาศัยอยูภายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีตางๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูซื้อ
ทางเศรษฐศาสตรมีความเชื่อวาผูซื้อมีความตองการในการการซื้อสินคาและบริการ
อยางหลากหลายแตเนื่องจากผูซื้อมีขีดจากัดทางดานทรัพยากรที่ตนเองมีอยูดังนั้นผูซื้อจึงมีการ
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จัด อั นดับความสาคั ญ ของสิ น คาหรื อบริก ารที่ตองการซื้อแตกตางกัน ออกไปโดยตั้งอยูบน
พื้นฐานการไดรับประโยชนสูงสุดที่ตนเองไดรับ (กุลินกานต ศิริบัญชาชัย, 2550)
พฤติกรรมผูซื้อหมายถึงการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีความเกี่ยวของกับการ
จัดหาใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยูกอนแลวซึ่งมีสวนใน
การกาหนดการกระทําเปนอยางมาก
การศึกษาโมเดลพฤติกรรมผูซื้อ (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา S-R Theory (Kotler, Philip and Armstrong, Gray, 1996 อางถึงในศิริวรรณเสรีรัตนและ
คณะ, 2541) เปนการศึกษาเหตุจูงใจที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาหรือบริการโดยมีจุดเริ่มตนจาก
แรงกระตุนที่ผานเขาไปในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดาสงผลใหเกิดความ
ตองการและนาไปสูการตอบสนองดังแสดงในรูปที่ 1
รูปที่ 1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูซื้อ
Stimulus

Buyer’s black box

Response

สิ่งกระตุนทางการตลาด

กลองดํา หรือความรูสึกนึก

การตอบสนองของผูซื้อ

และสิ่งกระตุนอื่นๆ

คิดของผซื้อ

โมเดลพฤติกรรมผูซื้อประกอบดวย
1. สิ่งกระตุน (Stimulus)
สิ่งกระตุนเปนเหตุจูงใจทางดานจิตวิทยาโดยสามารถเกิดไดจากจากทั้งภายนอกและ
ภายในรางกายสาหรับการศึกษานี้จะสนใจสิ่งกระตุนภายนอกเนื่องจากตองการศึกษาวาผูซื้อ
ตองการสินคานั้นเพราะปจจัยใดเพราะสิ่งกระตนภายนอกเปนการจูงใจผูซื้อโดยการใชเหตุผล
ประกอบดวย 2 สวนคือ
1.1 สิ่งกระตุนทางดานการตลาด (Marketing Stimuli)
เปนสิ่งกระตนที่สามารถควบคุมไดมีสวนเกี่ยวของกับทางดานการตลาด 4 ปจจัยที่ตองนามา
พิจารณาตามความตองการของตลาดโดยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) สิ่งที่สามารถนําไปเสนอขายในตลาดเพื่อใหผูซื้อเกิด
ความต อ งการครอบครองใช หรื อ เพื่อ ซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑส ามารถเปน ได ทั้ง สิ น คา และบริ ก าร
สัญลักษณการบรรจุหีบหอ
- ปจจัยดานราคาคือมูลคาของสินคา (Price) หรือบริการที่สามารถแสดงออกมาไดใน
รูปแบบของตัวเงินในการกําหนดราคาใหเหมาะสมกับตลาดจะตองมีการพิจารณาปจจัยหลายๆ
ดานเชนปฏิกิริยาของผูซื้อการกําหนดราคาสามารถทําไดดังนี้
855

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

1) การกําหนดราคาขายต่ํากวาราคาตลาด
2) การกําหนดราคาขายสูงกวาราคาตลาด
3) การกําหนดราคาขายเทากับราคาตลาด
- ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือ การนําเอาสินคาหรือบริการ
ออกสูตลาดโดยพิจารณาทั้งสถานที่และกระบวนการวิธีในการขนสงประเภทของตัวกลางที่
นําไปจําหนายสวนประกอบในการจําหนายประกอบดวย
1) ชองทางการจัดจําหนายคือกลุมบุคคลหรือสถาบันที่มีหนาที่นําสินคาหรือบริการ
ออกไปสูผูซื้อ
2) การกระจายตัวสินคาคือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการไปสู
สถานที่ที่ตองการสินคาไดในเวลาที่ถูกตอง
- การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารระหวางผูซื้อกับผูจําหนาย
เกี่ยวกับสินคาและบริการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือเพื่อสรางทัศนคติในการซื้อ
สินคาและบริการสามารถทําได 4 แบบคือ
1) การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) เปนการสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนากับผู
ซื้อโดยใชพนักงานขาย
2) การโฆษณา (Advertising) เปนการติดตอสื่อสารโดยไมใชบุคคลแตใชการติดตอ
ผานสื่อตางๆแทนเชนวิทยุหนังสือพิมพโทรทัศนปายโฆษณา
3) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) เปนกิจกรรมทางการตลาดที่มีนอกเหนือจาก
การขายโดยใชบุคคลการโฆษณาและการประชาสัมพันธที่ชวยกระตุนการซื้อ
4) การใชขาวสารประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใชขาวสารเพื่อ
เปนตัว ชวยในการเสนอขายสินคาและบริการสวนการประชาสัมพันธเปนปรับทัศนคติของ
ประชาชนใหเปนไปในทางที่ดี
1.2 สิ่งกระตุนอื่นๆ
เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูซื้อที่เกี่ยวของกับภาวะเศรษฐกิจซึ่งอยูภายนอกองคกรและ
ผูผลิต ไม สามารถควบคุ มได สิ่งกระตุน เหลานี้คือรายไดข องผูซื้อเทคโนโลยีก ฎหมายและ
วัฒนธรรม
2. กลองดําหรือความรูสึกผูซื้อ
เปนความรูสึกของผูซื้อเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตไมสามารถทราบไดทําใหตอง
พยายามคนหาลักษณะของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพล
จากปจจัยหลากหลายทั้งทางดานวัฒนธรรม (Culture Factor) ปจจัยดานสังคม(Social Factor)
ปจจั ยสวนบุค คล (Personal Factor) ลัก ษณะทางจิต วิทยา (Psychological Characteristics)
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นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑในการตัดสินใจโดยมีผลจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม
สังคมลักษณะสวนบุคคลและลักษณทางจิตวิทยาปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลที่สําคัญที่นักการตลาด
มักจะนํามาพิจารณาเพื่อนําไปกําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจหรือปรับปรุงผลิตภัณฑการตัง้
ราคาช องทางในการจัด จําหนายกระบวนการตัด สิ น ใจซื้อ ของผูซื้ อผูซื้อจะมีรูปแบบหรื อ
ขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ ย ากง า ยแตกต า งกั น ไปทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของสิ น ค า และ
สภาวการณในขณะตัดสินใจซื้อวิธีการตัดสินซื้อของผูซื้อแตละครั้งการซื้อเปนกระบวนการซื้อ
ประกอบดวยกิจกรรมหลายอยางแตเมื่อพูดถึงการซื้อคนมักนึกถึงการตัดสินใจซื้อซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการซื้อเทานั้นกระบวรการตัดสินใจซื้อของผูซื้อประกอบดวยขั้นตอนคือ
- ความรูสึกความตองการ
- พฤติกรรมกอนการซื้อ
- การตัดสินใจซื้อ
- พฤติกรรมการใช
- ความรูสึกหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผูซื้อ
เหตุผลที่ผูซื้อจะใชในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาจะมีปจจัยหลักคือ
- การเลือกพิจารณาตัวผลิตภัณฑ
- การเลือกพิจารณาระดับราคา
- การพิจารณาดานการจัดจําหนาย
- การพิจารณาการสงเสริมการขาย
- การพิจารณาจากรายได
4. แนวคิดความพึงพอใจของผูซื้อ
ความพึงพอใจหมายถึงความสุขความพอใจที่ไดรับจากสภาพแวดลอมทางกายภาพเปน
ความสุขสบายที่เกิดจากการเขารวมไดรูเห็นในกิจกรรมนั้นความพอใจเปนความรูสึกบุคคลใน
เชิงบวกสามารถลดความตึงเครียดบุค คลใหลดลงโดยมีปจ จัยมาจากสิ่งแวดลอม(วราวรรณ
อนันตรัตน, 2549)
ความพึงพอใจสามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือที่ใชในการติดตามและวัดความพึงพอใจ
ของผูซื้อและเป น เครื่ องมื อที่ สําคั ญประการหนึ่งเนื่องจากความพึงพอใจของผูซื้อเปน สิ่งที่
นักการตลาดจะตองคนหาและวัดความพึงพอใจโดยมีความพึงพอใจของลูกคาเปนปจจัยที่ตอง
คํานึงถึงเปนสําคัญโดยมีวิธีที่สามารถทําไดคือการลดราคาของสินคาแตทั้งนี้ผูผลิตตองสามารถ
สรางกําไรใหต นเองไดดว ยโดยผูประกอบการสามารถวัด ความพึงพอใจของลูกคาไดต าม
วิธีการดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2541 อางถึงในวราวรรณ อนันตรัตน, 2549)
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- การสํ า รวจความพึ ง พอใจของลู ก คา โดยมีเ ครื่ องมื อ ที่นิ ย มใช คื อ การวิ จัย ตลาด
โดยทั่วไปจะมีการเตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจของลูกคาโดยการสอบถาม
วาผูซื้อไดรับความพึงพอใจจากการใชสินคาหรือการบริการหรือไมจะทําใหทราบถึงจุดเดนจุด
ดอยของสินคาและบริการไดอยางชัดเจน
- การติเตียนและขอเสนอแนะโดยการสํารวจทัศนคติของผูซื้อที่มีตอสินคาและบริการ
ปญหาเกี่ยวกับสินคาและบริการเพื่อหาขอเสนอแนะที่จะนํามาปรับปรุง
- การวิเคราะหลูกคาที่สูญเสียไปวิธีนี้จะวิเคราะหและสัมภาษณลูกคาเดิมที่เปลี่ยนไป
ใชตราสินคาอื่นจะทําใหทราบถึงสาเหตุที่ลูกคาเปลี่ยนใจ
- การเลือกซื้อโดยกลุมลูกคาที่เปนเปาหมายโดยการเชิญกลุมบุคคลที่คาดวาจะเปนผู
ซื้อที่มีศักยภาพในการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของสินคาและบริการของธุรกิจคูแขง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุชาติ ธนะสุนทร (2553:4) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาที่มี
แบรนดเนมพบวาความตั้งใจซื้อและความพึงพอใจมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
โดยตรงความไว ว างใจมี อิ ทธิ พลต อพฤติก รรมการซื้อ เฉพาะผูใ ช ต ราสิน คาไทยการรับ รู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการซื้อเฉพาะกลุมผูใช
สินคาตราของไทยและตางชาติซึ่งความตั้งใจซื้อไดรับอิทธิพลจากความไววางใจและความพึง
พอใจซึ่งมีความสอดคลองกันนอกจากนั้นยังพบวาการคลอยตามบุคคลรอบขางและการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูใชตราสินคาของไทย
และกลุมผูใชตราสินคาตางชาติและทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเฉพาะกลุมผูใชตราสินคา
ตางชาติ
วรรัตน แขกธูป (2553:85) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อซํ้ากะทิสําเร็จรูป (Aroy-D):
การประยุก ตใ ชทฤษฎีพฤติ กรรมตามแผนพบวาปจจัยดานทัศนคติตอการรับรองคุณ ภาพมี
อิทธิพลสูงการคลอยตามบุคคลรอบขางตอตราสินคา Brand มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสูงสุดการ
รับรูการควบคุมพฤติกรรมตอสิทธิในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาความพึงพอใจตอคุณภาพมี
อิทธิพลสูงที่สุดและทางดานความตั้งใจตอการนํากะทิสําเร็จรูปมาประกอบอาหารทุกครั้ง
นพพร ประยูรวงศ (2541:155) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อนํ้ามัน
พืชของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอชนิดของวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิตมากที่สุดรองลงมาคือคุณคาที่ดีตอสุขภาพและ234 (วารสารการเงินการลงทุน
การตลาดและการบริหารธุรกิจปที่ 2 ฉบับที่ 3) การหาซื้องายตามลําดับนอกจากนี้ไดพบวา
ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อยี่หอเดิมแตถาไมมีก็จะซื้อยี่หออื่นทดแทน
วิธีดําเนินการวิจัย
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
เลือกซื้ อปลาแช แข็ งในเขตกรุ งเทพมหานคร” เปน การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research
Method) และใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน
ตางๆ ดังนี้
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจเลือกซื้อปลาแชแข็งประชากรที่ศึกษา
ในครั้ ง นี้ คื อ ทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง ทและเป น ผู ที่ มี ภู มิ ลํ า เนาหรื อ พั ก อาศั ย อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผูบริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงและเปนผู
ที่มีภูมิลําเนาหรือพัก อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยจึงไดใ ชวิธีก ารสุมตัว อยางแบบ
สะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือหรือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสรางขึ้นจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปนลักษณะและขอคําถามในแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ
(Exploratory Research) โดยมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแช
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 รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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 ผลิต ภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด เทากับ 2.67
คาเฉลี่ยเทากับ 6.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60 ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ
10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ 6.89 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.81 ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.25 คาเฉลี่ยเทากับ 6.11
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.13 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ
9.75 คาต่ําสุดเทากับ 1.50 คาเฉลี่ยเทากับ 6.24 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.85
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา พึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา
ต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 6.94 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.60
สรุปผลการวิจัย
สมมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ อายุ
(3) อาชีพ (4) รายได (5) ระดับการศึกษาและ (6) สถานภาพ ที่แตกตางกันสงผลตอระดับความ
พึงพอใจในการเลื อกซื้ อปลาแช แข็งในจังหวัด กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
วิเคราะหคา T-test (Independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test
แบบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว (One-way ANOVA ) สําหรับตัวแปรอิสระ
อื่นๆ สรุปไดดังนี้
มีเฉพาะดานอายุเปน ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ อายุที่แตกตางกัน สงผลตอ
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ผลการวิ เคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบดว ย
ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place), และการสงเสริมการตลาด
(Promotion) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ปลาแช แ ข็ ง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Beta

t

Sig.

12.497

.000

(Constant) 3.034

.243

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
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s)
ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้
Y
=
3.034 + 0.056(Product) +(-0.06)(Price) +0.36(Place)+
0.219(Promotion)
มีเฉพาะดานราคาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมกาตลาด
(4P’s) ราคามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ปลาแช แ ข็ ง ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
ปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติฐ านที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพ
รายได และอาชี พที่ แตกต างกั น มี ผลตอระดับความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งใน
จังหวัดกรุงเทพมหานครแตกตางกัน
จากการศึกษาพบวา เพศชายและหญิง ไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแช
แข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว จากการวิจัยทางจิตวิทยาผูหญิงกับ
ผูชายมีค วามแตกตางกันอยางมาก ทั้งในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรม และสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน ผูหญิงมักจะเปน
คนที่มีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณโอนออนผอนตามและเปนแมบานแมเรือนและยังพบอีก
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วาผูหญิงจะถูกชักจูงไดงายกวาผูชายสวนพฤติกรรมเปดรับสื่อมวลชนเพศหญิงมักจะใชเวลาใน
การดูโทรทัศนและฟงวิทยุมากกวาเพศชายโดยนิยมดูรายการละครในขณะเพศชายนิยมอาน
หนังสือพิมพมากกวาแตทั้งนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลา
แช แ ข็ ง เพื่ อ เน น เรื่ อ งอาหารการกิ น ไม แ ตกต า งกั น เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไปที่หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นไมใชเพียงแตผูหญิงเทานั้น
อายุ ที่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ปลาแช แ ข็ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ ั้งไวอาจเนื่องมาจากอายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมี
ความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรมโดยทั่วไปแลวคนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิด
แบบเสรีนิยมยึดถืออุดมการณใจรอนมากกวาคนที่มีอายุมีความระวังและมีมุมมองที่แตกตาง
มากกวาคนอายุนอยแตในปจจุบันกระแสการดูแลตัวเองและการรักสุขภาพนั้นเกิดขึ้นกับคนใน
ทุ ก วั ย ดั ง นั้ น อายุ จึ ง อาจมี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจในการเลื อ กซื้ อ ปลาแช แ ข็ ง ในเขต
กรุงเทพมหานครได
สถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวอาจเนื่องมาจากไมวาจะอยูในสถานภาพใดก็
สามารถที่จะมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครไดอยางไม
แตกตางกัน
การศึกษาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง ในเขต
กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวอาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่
ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องการเรียนรูความคิดและความสามารถโดยผูที่มีการศึกษาสูง
ยอมผานการเรียนรูมากกวาผู ที่มีการศึก ษาต่ํากวาจึงนาจะเปน ผูที่เชื่อในความสามารถของ
ตนเองในการเผชิญกับเหตุก ารณตางๆและสามารถปฏิบัติงานไดดีแตไมวาจะจบการศึ กษา
ระดับใดก็พบวาแนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคมีการใสใจดูแลผิวมากยิ่งขึ้นทําใหกลายเปนสวน
หนึ่งของชีวิตประจําวันของผูบริโภคและใหมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขต
กรุงเทพมหานครที่ไมแตกตางกัน
อาชีพไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานครจึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเนื่องจากทุกอาชีพลวนมีความตองการใสใจดูแลสุขภาพได
อยางเทาเทียมกันดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่หันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น
ดังนั้นอาชีพจึงไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
รายไดตอเดือนที่แตกตางกันจะไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็ง
ในเขตกรุ งเทพมหานครจึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐานที่ตั้ง ไวอ าจเนื่องมาจากรายไดตอ เดือ นของ
ผูบริโภคยอมสัมพันธกันกับราคาของสินคาโดยราคาเปนอีกจุดหนึ่งที่มีความสาคัญผูบริโภคจะ
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เปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการกับราคาถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะ
ตัดสินใจซื้อซึ่งสินคาในสถานที่จัดจําหนายมีทั้งผลิตภัณฑมีทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพงดังนั้นรายได
ตอเดือนที่แตกตางกันจึงไมมีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพั นธกับความพึ งพอใจในการ
เลือกซื้อปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซึ่งประกอบดวยดานผลิตภัณฑ
และบริการ, ดานราคา, ดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริ มการตลาด
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) เฉพาะดานดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจั ด
จําหนาย และด านการส งเสริมการตลาด มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขต
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร”
1. ผูจําหนายสินคาสามารถนําขอมูลลักษณะประชากรศาสตรไปกําหนดกลุมเปาหมายหลัก
และตลอดจนสามารถนําขอมูลไปกําหนดกลยุทธ ให สอดคลองกับกลุมเปาหมายไดเนื่องจากผล
การศึกษาพบวาอายุมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ผูจําหนายจําเปนตองใหความสําคัญกับดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนายและ
การสงเสริมการตลาดโดยการหาทําเลที่ตั้งที่เขาถึงผูบริโภคไดงาย จัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาด
อยางตอเนื่องมีการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษตามเทศกาลการตั้งราคาที่เปนมาตรฐานรวมถึงกระบวณ
การในดูแลใหบริการลูกคาตลอดจนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเพราะจะทําใหลูกคาเกิด
จํานวนการซื้อและคาใชจายในการซื้อที่ เพิ่มขึ้นไดเนื่องจากผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดปจจัยดานลักษณะทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจํ าหนายดานส งเสริ มการตลาดและดาน
ความพึงพอใจในการเลือกซื้อปลาแชแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการตัดสินใจในด านปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพื่ อใหไดขอมูล
นํามาปรับปรุง แกไขคุณภาพของสินคา
2. ควรมีการศึกษาสภาพการแขงขัน ของรานค าตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกลยุทธและใชในการปรับปรุงการสงเสริมการตลาดที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
ไดมากที่สุด
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้นของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING MAKING A DECISION TO BUY FOUNDATION
CREAM OF WOMEN IN BANGKOK
ณฐนน กวินกิตติพงศ* ทรงพร กลิ่นหอม*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้นของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร (2)
เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
เครื่ อ งสํ า อางประเภทครี ม รองพื้ น ของผู ห ญิ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร (3) เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางประเภทครี ม รองพื้ น ของผู ห ญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
การซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางประเภทครี ม รองพื้ น ซึ่ ง กลุ ม ตั ว อย า งเป น ประชากร 400 คน ใช
แบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็บข อมู ล และใช ก ารวิ เคราะหข อมู ลโดยใชส ถิติ เชิ ง
พรรณนา หาค ารอยละ ค าความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สว นเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานหาคา t-test (independent t -test) คา F-test แบบการ
วิเคราะหค วามแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple
Regression Analysis)
ผลการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางทั้งหมดเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป รอย
ละ 41.30 สวนใหญเปนนักเรียนและนักศึกษารอยละ 43.8 มีรายไดเฉลี่ย 10,000-25,000 บาท
รอยละ 40.30 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 42.30 และมีสถานภาพโสด รอย
ละ 73.0 โดยมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ใหความสําคัญกับปจ จัยดาน
ราคามากที่สุด ตามมาดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ตามมาดวยปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ดานพฤติกรรมใหความสําคัญกับการใชเพื่อเริ่มตนกอนแตงหนามากที่สุด นิยมซื้อผลิตภัณฑ
ครีมรองพื้น 1-2 เดือนตอ 1 ครั้ง และนิยมใชวันละ 1 ครั้ง โดยมีการซื้อแตละครั้งที่ราคา 500__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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1,000 บาท และนิยมซื้อที่หางสรรพสินคาเซนทรัล โดยตราสินคาที่นิยมมากที่สุดคือตราสินคา
Etude
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว า ทุ ก ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร เ พศหญิ ง ใน
กรุงเทพมหานครมีผลตอการตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้น สวนปจจัย
ดานสวนผสมทางการตลาด (marketing mix) เกือบทุกตัวยกเวนการสงเสริมการ ตลาด มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้นของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ: การตัดสินใจ, เครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้น
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 เครื่องสําอางเปน สิ่งที่ข าดไมไดสําหรับผูที่รัก สวยรักงาม
แมวาปจจุบันจะมีการกาวไปอยางไมหยุดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมากมายที่
สามารถผลิต สินค าเครื่องสําอางในหลากหลายตราสินคาและหลากหลายชนิด ที่ จะช วยให
สภาพผิว ของใบหนาและเรือนรางนั้นดู กระจางใสปราศจากริ้ว รอยและจุด ดางดําอันไมพึง
ประสงคใหผูอื่นไดพบเห็น นอกจากเครื่องสําอางยังสามารถเพิ่มความมั่นใจใหกับคนทั่วไป
แลวโดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งเรียกไดวาครีมรองพื้นนั้นเปนเครื่องสําอางที่เปนปจจัยของผูหญิง
ในปจจุบันเลยก็วาได
ครีมรอง
พื้นก็เปนหนึ่งในเครื่องสําอางที่ผูหญิงนิยมซื้อใชเพราะครีมรองพื้นนั้นเปรียบเสมือนประตูดาน
แรกสําหรั บการแต งหน า ด ว ยคุ ณสมบัติข องครีมรองพื้นทั่ว ไปหลากหลายตราสินคาที่ว าง
จําหนายอยูในทองตลาดนั้นจะพบวามีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือชวยในการปกปดริ้วรอย หลุม
สิว จุดดางดํา และรอยเหี่ยวยนตางๆที่อยูใบหนา ใหผิวหนากลับมาดูเรียบเนียนเปลงปลั่ง และ
ไมมีจุด ดางดํ าอัน ไม พึ่งประสงค ใ ห ผูอื่น ไดพบเห็น อีก ทั้งครีมรองพื้น ยังสามารถใชลงบน
ผิวหนากอนการแตงหนาเพื่อใหสามารถแตงหนาและใหเครื่องสําอางที่ติดอยูบนใบหนาติดทน
นานตลอดวัน ซึ่งในปจจุบันครีมรองพื้นที่วางจําหนายอยูในทองตลาดนั้นก็มีอยูหลากหลาย
ชนิด และหลายหลายตราสินคา ซึ่งแตละชนิดก็จะมีสวนประกอบพื้นฐานที่แตกตางกันออกไป
คุณสมบัติบางอยางก็จะแตกตางกันออกไป เรียกไดวามีการแขงขันกันกอยางรุนแรงในแตละ
ตราสินคา ซึ่งถือเปนขอดีของผูบริโภคในแงของการที่จะไดเลือกบริโภคสินคาที่มีหลายหลาย
ชนิด และตราสิน คา ใหผูบริโ ภคไดเลือกเพื่อใหผลิต ภัณฑรองพื้น นั้นเหมาะสมกับผูบริโภค
อยางแทจริง และในยุคโลกาภิวัฒนในปจจุบันไดมีการสื่อสารขาวสารตางๆ มากมายทั้งสื่อ
ชนิดเกาและสื่อชนิดใหม ทางสื่อออนไลน และโซเชียลเนตเวิรก ใหผูบริโภคไดมีชองทางการ
รับขาวสารผลิตภัณฑ หาขอมูลและเปรียบเทียบและเลือกซื้อผลิตภัณฑไดหลากหลาย
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตัดสินใจศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้น
ของผูบริโภคที่เปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมเลือกซื้อวาปจจัย
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ใดบางที่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ โดยมีปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานพฤติกรรม ปจจัยดาน
การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางไร
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภท
ผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ซื้อเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูบริโ ภคที่เ ปนเพศหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรอง
พื้นของผูบริโภคที่เปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ขอมูลในสว นของแตละสว นบุคคลที่แตกตางกัน มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพื้น ของผู บริ โภคเพศหญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร
แตกตางกัน
2. ปจจัยเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพื้นของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
สําหรับการวิจัยในหัวขอ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้น
ของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ไดมุงศึกษาถึงปจจัยที่มีผลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้นของเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหหัวขอในการวิจยั
ครั้งนี้บรรลุถึงวัตถุประสงคของการวิจัย จึงไดมีการกําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเปนสวนๆ
โดยมีการกําหนดขอบเขตของการวิจัยออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนการศึกษาถึงปจจัยขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเครื่องสําอางประเภท
ครีมรองพื้นของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอมูลที่ประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ยี่หอของครีมรองพื้นที่ใชในปจจุบัน
สวนที่ 2 เปนการศึกษาถึงลักษณะทางดานพฤติกรรมและลักษณะการใชเครื่องสําอาง
ประเภทครีมรองพื้นของผูบริโภคที่เปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอมูลที่ศึกษา
ถึง ความสําคัญในการใชครีมรองพื้น เหตุผลที่ตองการใชครีมรองพื้น ความถี่ในการซื้อครีม
รองพื้น ลักษณะการใชครีมรองพื้น คาใชจายในการซื้อครีมรองพื้นในแตละครั้ง สถานที่ซื้อ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อครีมรองพื้น
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สวนที่ 3 เปนการศึก ษาถึงป จจัยสว นประสมทางการตลาดที่มีความสัมพัน ธตอการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางประเภทครี ม รองพื้ น ของผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น เพศหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด
สวนที่ 4 เปนการศึกษาถึงกรบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้น
ของผูบริโภคที่เปนเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
-อายุ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได

การตัดสินใจเลือกซือ้ ครีมรองพื้นของ
ผูหญิงในกรุงเทพมหานคร
-การรับรูถึงความตองการ
-การแสวงหาขอมูล
-การประเมินทางเลือก
-การตัดสินใจซื้อ
-การประเมินผลหลังการซื้อ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
-ดานผลิตภัณฑ
-ดานราคา
-ดานชองทางการจัดจําหนาย
-ดานการสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง ป จ จั ย ส ว นบุค คลที่ มีผ ลต อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อเครื่ อ งสํ าอาง
ประเภทผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูบริโภคที่เปนผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่
ไดสามารถนําไปปรับใชเปนขอมูลในการทําการตลาดของผลิตภัณฑประเภทครีมรองพื้นให
สอดคลองกับผูบริโภคกลุมเปาหมาย
2. เพื่อใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม รองพื้ น ของผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น ผู ห ญิ ง ในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการพัฒนาดานกลยุทธดานสวนประสม
ทางการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภคของผลิตภัณฑประเภทครีมรองพื้น
3. เพื่ อ ให ท ราบถึ ง กระบวนการในการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางประเภท
ผลิต ภัณฑครีมรองพื้น ของผูบริโ ภคที่ เปน ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปกําหนด
ยุทธวิธีทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย
4. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางใหธุรกิจเครื่องสําอางประเภทครีมรองพื้นใช
ปรับปรุงและพัฒ นาใหเปนที่ยอมรับและตอบสนองตองความต องการของผูบริโภค เพื่อให
ธุรกิจไดพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางการตลาดและสามารถเอาชนะคูแขงขันได
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปจจัย หมายถึ ง สิ่ งที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัด สินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑครีมรองพื้น
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะของผูบริโภค
3. ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึง ลักษณะสิ่งแวดลอมภายนอกที่ไมเกี่ยวกับตัว
บุคคล
4. ผูห ญิง ในกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะภายนอกเปน ผูหญิงและ
กําลังอาศัยอยูใน จังหวัด กรุงเทพมหานครมาแลวไมต่ําวา 12 เดือนหรือ 1 ป
5. ผู บ ริ โ ภค หมายถึ ง บุ ค คลเพศหญิ ง ที่ มี ค วามสามารถในการซื้ อ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
6. การเลือกซื้อ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งกระตุนภายนอกไดแกสิ่งกระตุนทางการ
ตลาด กระบวนการตัดสินใจ และการตอบสนองของผูซื้อ
7. เครื่องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑสิ่งปรุงแตงเพื่อใชบนผิวหนังหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของรางกายโดยใช ทา ถู นวด พน หรือโรย มีจุดประสงคเพื่อทําความสะอาดหรือสงเสริมให
เกิดความสวยงามหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปรางใหเกิดความสวยงาม
8. ครีมรองพื้น หมายถึง เครื่องสําอางที่มีลักษณะเปนสีเดียวกันหรือใกลเคียงกับสีของ
ผิวหนัง
9. ส ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง ปจ จั ยทางดา นการตลาด 4 ด าน คื อ ด า น
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด
10. ผลิ ต ภั ณ ฑ หมายถึง ตั ว ผลิต ภัณ ฑที่ มองเห็น ได ชัด เจนในที่ นี้คื อครีม รองพื้ น
11. ราคา หมายถึง ราคาของสินคาที่มีการพิมพลงบนฉลากราคาของสินคาไว
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12. ชอ งทางการจั ดจํ าหน าย หมายถึง รานคาและองคประกอบตางๆของรานคาที่
สามารถมองเห็นได
13. การสงเสริมทางการตลาด หมายถึง การโฆษณาทั้งสื่อออนไลนและออฟไลน การ
ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขาย
14. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง การที่ลูกคาไดซื้อผลิตภัณฑนั้นและไดมีการจายเพื่อให
ไดสินคามาโดยมีตัวเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานในการศึกษา
คอตเลอร , ฟ ล ลิ ป (2546: 24) กล า วว า ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือ
เหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย
สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความ
ตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวา
คือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การขาย (Promotion)
เสรี วงษ ม ณฑา (2542: 11) กล า วว า ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่
ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจาย
สินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจ
ใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง
ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา
หมายถึง กาผสมที่เขากัน ไดอยางดีเปนอนึ่งอันเดียวกันของการการหนดราคา การสงเสริมการ
ขายผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัดจําหนายซึ่งมิไดออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึง
กลุมผูริโภคที่ตองการศิริวรรณ
เสรีรัตนและคณะ (2546, หนา 53) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา
เปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษั ท ใชรว มกัน เพื่อตอบสนองความพึ งพอใจแก
กลุมเปาหมาย
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อดุลยจา ตุร งคกุ ล (2543:26) กลาวในเรื่องตัว แปรหรือองคประกอบของสว นผสม
การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือสิ่งเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ โดยแบงออกไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Products) ที่ตองมีคุณภาพและรูปแบบดีไซนตรงตามความตองการของ
ลูกคา หรือสินคาหรือบริการที่บุคคลและองคกรซื้อไปเพื่อใชในกระบวนการผลิตสินคาอื่นๆ
หรือในแนวทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคาหรือบริการที่ผูซื้อสินคาหรือบริการที่ผู
ซื้อไปเพื่อใชในการผลิต การใหบริการ หรือดําเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554)
หรือ แมผลิต ภัณฑจะเปนองประกอบตัว เดียวในสวนประสมของการตลาดก็ตาม แตเปนตัว
สําคัญที่มีรายละเอียดที่จะตองพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เชนความหลากหลายของผลิตภัณฑ
(Produce Variety) ชื่ อตราสิ น ค าของผลิต ภัณ ฑ (Brand Name) คุณ ภาพ ของผลิต ภัณ ฑ
(Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ (Returns) (ชีวรรณ
เจริญสุข 2547)
2. ราคา (Pricing) ตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการแขงขันของสินคาและสรางกําไร
ในอัตราที่เหมาะสมสูกิจการหรือจํานวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเปนคาสินคาหรือบริการหรืผลรวม
ของมูลคาที่ผูซื้อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนจากการมีหรือการใชผลิตภัณฑ
สินคาหรือบริการหรือนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies) (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) หรือ
มูลคาของสินคาและบริการที่วัดออกมาเปนตัวเงิน การกําหนดรามีความสําคัญตอกิจการมาก
กิจการไมสามารถกําหนดราคาสินคาเองไดตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตองกําหนดตนทุน
การผลิต สภาพการแขงขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคูแขงขัน ดังนั้นกิจการจะตองเลือกกล
ยุทธที่เหมาะสมในการกํากําหนดราคาสินคาและบริการ ประเด็นสําคัญจะตองพิจารณาเกี่ยวกับ
ราคาไดแก ราคาสิน คาที่ร ะบุใ นรายการหรือราคาที่ร ะบุ (List Price) ราคาที่ใ หสว นลด
(Discounts) ราคาที่ มี สว นยอมให (Allowances) ราคาที่ มี ชว งระยะเวลาที่ ก ารชํ าระเงิ น
(Payment Period) และราคาเงื่อนไขใหสินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ก็เนนชองทางการกระจายสินคาที่ครอบคลุมและ
ทั่วถึง สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายทุกสวนไดเปนอยางดีหรือเปนชองทางการจัดจําหนาย
เปนเสนทางเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือลูกคา ซึ่งอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได
ในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย ผูผลิต ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial
User) หรือลูก คาทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิ
สติกสทางการตลาด เปนการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนยายสินคา
จากจุดเริ่มตนไปยงจุดที่ตองการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงผลกําไร (ณัฐ อิ
รนพไพบู ลย 2554) หรื อกลยุ ทธ ทางการตลาดในการทําใหมีผลิต ภัณ ฑไวพรอมจําหนา ย
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สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อ
ก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรู
ภาพพจนของผลิตภัณฑ (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)หรือ ชองทางการจัดจําหนายที่เกี่ยวของกับ
หนวยเศรษฐกิจตางๆ ที่มีสวนรวมในกระบวนการนําพาสินคาจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค ซึ่ง
การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม มีความ สําคัญตอกําไรของหนวยธุรกิจ
รวมทั้งมีผลกระทบตอการกําหนดสวนผสมทางการตลาดที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน การตั้งราคา การ
โฆษณา เกรดสิน ค า (ภูดินัน ท อดิทิพยางกูร 2555) หรือ การกระจายสิน คาเปน กิจ กรรมที่
เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวสินคา จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรมการ
ขนสงและการเก็บรักษาตัวสินคา ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและระบบชองทางการจัดจําหนาย
ของธุรกิจนั้น (ชานนท รุงเรือง 2555)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่เนนทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธสงเสริม
การขายและการตลาดโดยตรง ซึ่งสามารถเรียกวา 4P ซึ่งนําไปสูการไดครอบครองสวนแบง
ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ตามเปาหมายของกิจ การนั่น เอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุงเนน
ทางดานของการสรางประสบการณที่ดีนาประทับใจใหกับลูกคา ก็จะนําไปสูการสรางความ
ผูกพันทางดานอารมณที่แนบแนน ตอผูบริโภคแบบสนิทแนบแนน โดยผลลัพธที่คาดหวังจาก
กิจ การในการดํ าเนิ น กลยุ ทธ ทางการตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจ การจะสามารถมีสว นแบง
การตลาดในจิตใจของลูกคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับคูแขงขัน (ณัฐ อิรนพไพบูลย 2554) หรือ เปน
กิจกรรมติตอสื่อสารไปยังตลาดเปาหมายเพื่อเปนการใหคามรู ชักจูง หรือเปนการเตือน ความ
จําเปนของตลาดเปาหมายที่มีตอตราสินคาและผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ การโฆษณา การ
สงเสริมการขาย (ชานนท รุงเรือง 2555) หรือเปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริก ารความคิด ตอบุคคลโดยใชเพื่อจูงใจ ใหเกิดความตองการเพื่อเตือน
ความทรงจํา ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
(ชีวรรณ เจริญสุข 2547)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคมี
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้
ชิฟแมน และคานุค (Schiffman and Kanuk, 1994, อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550,
หนา 9) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การ
ซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ใน
ผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา
คอทเลอร(Kotler, 2000, p. 160) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง ผูบริโภคทั้งที่
เป น ส ว นบุ ค คล กลุ มและองค ก รนั้ น เลื อกซื้อ ใช และไม ชอบสิ น ค า บริ ก ารความคิด หรื อ
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ประสบการณที่สรางความพึงพอใจตามความตองการ และความปรารถนาของตนไดอยางไร
โซโลมอน (1996, p. 7 อางถึงในดารา ทีปะปาล. 2542, หนา 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคล หรือกลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพื่อ
ทําการเลือกซื้อ การใช การบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ความคิดประสบการณเพื่อสนอง
ความตองการและความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจอดุลย จาตุรงกุล (2543, หนา 5)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา
และบริก ารทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการตัด สิน คาซึ่งเกิด กอนและเปน
ตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น
ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 29) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการกระทําของ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดใหไดมา และการใชซึ่งสินคาและบริการ ตลอดจนรวมถึง
กระบวนการตัดสินใจและทําใหเปนสวนรวมในการการกําหนดใหมีการกระทํา
ดารา ทีปะปาล (2542, หนา 4) ไดกลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทํา
ใดๆ ของผูบริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใชสินคาและบริการ รวมทั้ง
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเปนตัวนําหรือการกระทําดังกลาวเพื่อสนองความจําเปนและความ
ตองการของผูบริโภคใหไดรับความพอใจ
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
เปนการศึกษาถึงเหตุจูงในที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโยเริ่มตนจากการเกิด
สิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดวามตองการ จากนั้นสิ่งกระตุนจะผานเขามาในความรูสึกของ
ผูซื้อ (Buyers black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ แลวจะมีการตอบสนอง
ของผูซื้อ หรือการตัดสินใจของผูซื้อที่ 2.2 โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน,
ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญลักษิตานนท, 2546, หนา 198) ในการที่ผูบริโภค
จะซื้อสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีก ระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ไดใ ช
สินคาแลว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโ ภคนั้นจะชวยใหนักการตลาดมองเห็นชองทางการ
เขาถึงผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังนี้
1. การมองเห็นปญหา (Perceived problems) คนเราเมื่อยามปกติสุข ใชชีวิตตามปกติ
มักไมมีปญหาใหคอยแกไข แตทวานักการตลาดตองพยายามชี้ใหผูบริโภคมองเห็นถึงปญหา
และมองวาปญหานั้นเกิดจากอะไร ทําใหมองถึงขอแตกตางระหวางสภาพในอุดมคติ (Ideal)
กับสภาพความเปนจริง (Reality) เชน ผูหญิงคนหนึ่งน้ําหนักปกติ 60 กก. สวนสูง 160 ซม. ซึ่ง
ตามคามาตรฐานหรืออุดมคติ ควรมีน้ําหนักอยูที่ 50 กิโลกรัม ดังนั้นจึงตองควรลดน้ําหนักหรือ
876

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

หาผลิตภัณฑที่ชวยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวจะกลายมาเปน
แรงจูงใจที่จะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนที่ 2
2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เมื่อเกิดปญหาตองการแกไขปญหา คนเราก็
มักจะแสวงหาในสิ่งที่ใกลตัว เชน ปญหาคือกระดาษที่ใชพิมพงานหมด ตองการซื้อกระดาษ
A4 สีขาว 1 รีม มาทํางาน ก็จะพยายามนึกยี่หอที่ตนเองรูจักวามียี่หออะไรบาง และเมื่อจดจําได
และรูสึกพึงพอใจในยี่หอที่นึกไดก็จะตัดสินใจซื้อทันที แตถาหากผูบริโภคจดจําได แตไมพอใจ
สิ่งที่จําได และปญหาที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง แกไขก็ไดไมแกไขก็ได กระบวนการ
ตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง การเปลี่ยนปรากฏการณอยางที่ 2 นี้ เกิดขึ้นจากการที่นักการตลาดไม
สามารถสรางปญหาอยางรุนแรงใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคได เชน ผูบริโภคมีน้ําหนักเกิน
ตองการเขาคอรสลดน้ําหนัก ลองมองหาสถาบันลดน้ําหนักหลายๆ ที่ แตวาราคาสูงเกินไป จึงมี
ความคิ ด ที่ ว า ออกกํ า ลั ง กาย ควบคุ ม อาหาร พั ก ผ อ นให เ พี ย งพอ ก็ น า จะลดน้ํ า หนั ก ได
กระบวนการจั ด สิ น ใจซื้ อคอร สลดน้ํ าหนัก จึง ไม เกิ ด ขึ้ น อย างไรก็ต ามถา ผูบ ริโ ภคไม ไ ด
ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความไมพอใจในยี่หอที่จําได ซึ่งปญหาดังกลาวจะกลายมาเปนแรงจูงใจที่
จะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนที่ 3
3. การแสวงหาภายนอก (External search) เมื่อขอมูลที่ผูบริโภคจําไดนั้นไมเพียงพอ
จึงเกิดการแสวงหา คือการหาขอมูลของสิน คาภายนอก โดยชองทางการแสวงหาขอมูลจะ
ประกอบไปดวย
3.1 โฆษณา ผู บริ โ ภคจะดูโ ฆษณาเพื่อดูวามีอะไรนาสนใจ ประกอบการ
ตัดสินใจ ดังนั้นนักการตลาดที่ดีควรเลือกชวงเวลาในการโฆษณาใหเหมาะสม เชนฤดูหนาวก็
โฆษณาเครื่องทําน้ําอุน ฤดูรอนก็โฆษณาเครื่องปรับอากาศ พัดลม เปนตน
3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุด ขายนั้นแปลวา ผูบริโภคตองการที่จ ะ
สัมผัส หรือทดลองเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑที่ตนสนใจ หรือตองการไปหาซื้อดูเนื่องจากไมพอใจใน
สิ่งที่ ตนเองจําได สิ่งที่สําคัญในขอนี้คือ ณ จุด ขายตองมีสินคา เนื่องจากทางผูบริโภคไดใ ห
โอกาสกับทางเราแลว การวางสินคาตองเดนชัด รวมถึงมารยาทและความรูความสามารถใน
เรื่องผลิตภัณฑของพนักงานขาย ก็เปนสิ่งสําคัญในการที่จะใหขอมูลกับผูบริโภค
3.3 การโทรศัพทหรือพูดคุยกับทางเจาของผลิตภัณฑทางบริษัทก็ตองฝกฝน
พนักงานรับโทรศัพท พนักงานฝายลูกคาสัมพันธ การตอบคําถามตางๆ เหลานี้จะตองชัดเจน
แจมแจง
3.4 การขอพบพนักงานขาย เมื่อทางผูบริโภคไมพอใจในผลิตภัณฑที่ตนเอง
จดจําได อาจมีการเรียกพนักงานขายเขาไปพบเพื่อใหคําปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา ทั้งนี้ ทาง
877

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

พนักงานขายตองมีความรู ความสามารถในการใหขอมูลกับทางผูบริโภครวมทั้งการตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบริโภค ไดอยางทันทวงที
3.5 การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตในกรณีนี้อาจจะเปนการสอบถามหรือ
คนหาขอมูลจากหนาเว็บไซตตางๆ ซึ่งในปจจุบันมีเว็บไซต รีวิว ประสบการณตรงจากผูใ ช
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ เราตองมั่นใจวาสินคาของเราดี มีคุณภาพ เนื่องจากบนโลกอินเตอรเน็ต เปน
โลกเสมือนที่ใครก็สามารถที่จ ะเขียนอะไรลงไปก็ได และมีการแพรกระจายขาวสารอยาง
รวดเร็วในลักษณะ ปากตอปาก (Viral Marketing) หลังจากที่ผูบริโภคไดแสวงหาดวยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีขางตนแลว ผูบริโภคก็จะดําเนินการขั้นตอนตอไปในกระบวนการ
การตัดสินใจ นั่นก็คือการประเมินทางเลือก
4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบริโภคไดรับรูสินคายี่หอตางๆ แลว ก็จ ะ
นํามาประเมินวา สินคาใดดีกวากันในแงใด ความสําคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ เราตองใหจุดเดนของ
สินคาของเรา (Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซื้อของผูบริโภค ถาหากจุดเดน
ของสินคานั้นไมใชจุดที่ผูบริโภคตองการ หรือใชเปนมาตรการในการตัดสินใจ สินคาเรายอม
ขายไมไดเชน ถาซื้อกระดาษสําหรับงานพิมพตองเลือกที่ผิวเรียบ แผนกระดาษไมติดกันตอน
พิมพ ราคาถูก เปนตนการที่เราไมศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผูบริโภค แลวสรางจุดเดน
ตามใจเรานั้น โอกาสในการจะไดัรับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะตองไป
เปลี่ยนใจผู บริ โ ภคให เปลี่ ยนมาตรการในการเลือกซื้อเพื่อสอดคลองกับจุด เดนที่เรามี เมื่อ
ผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึงขั้นตอนถัดไป ก็คือการตัดสินใจซื้อ
5. การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Decision making) ผูบริ โ ภคสว นใหญเ มื่อ ทําการหาข อมู ล
เรียบรอยแลวมักจะไมตัดสินใจซื้อในทันที เนื่องจากอาจจะลังเลวา สินคาที่ซื้อมานั้น จะดีอยาง
ที่โฆษณาไวหรือไม จะมีคุณภาพคุมคากับราคาที่ตองจายไปหรือไม ดังนั้นสินคาใหมๆ ที่จะ
นําเสนอตั ว เองแก ผูบ ริ โ ภคนั้ น ต องหาหนทางในการจะเรงรัด ใหผูบ ริโ ภคเปลี่ยนใจ และ
ตัดสินใจซื้อสินคาของตัวเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เ ก ว ลี ป ะ ตุ ล ะ ( 2 5 4 9 ) จ า ก ผ ลก า ร ศึ ก ษ า ก ลุ ม ตั ว อย า ง ที่ เ ป น นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 120 ราย สวนใหญ นักศึกษาใหความสําคัญกับเครื่องสําอางในระดับ
ปานกลางรอยละ 40.83 สําคัญมากรอยละ 26.67 สําคัญนอย รอยละ 20 สําคัญมากที่สุดรอยละ
6.67 และสําคัญนอยที่สุดรอยละ 5.83 มีเหตุผลที่ใชเครื่องสําอางคือสวนใหญใชเพื่อเพื่อเสริม
บุคลิกภาพเปนอันดับที่ 1 รอยละ 41.67 อันดับ 2 เพื่อเพิ่มความมั่นใจ รอยละ 37.53 และอันดับ
3 เพื่อเพิ่มความงาม รอยละ 20.83 ชนิดของเครื่องสําอางที่นักศึกษานิยมใชมากที่สุดอันดับที่ 1
คือแชมพูรอยละ 100 (หมวดเสนผม) อันดับที่ 2 คือ สบู / โฟม / ผลิตภัณฑลางหนา (หมวด
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ผิวหนา) รอยละ 90 อันดับที่ 3 คือสบู/ ครีมอาบน้ํา คิด เปน รอยละ 89.17 และในกลุมของ
เครื่องสําอางเพื่อความงามมีสัดสวนของเพศที่นิยมใชนอยมากเมื่อเทียบกับหมวดอื่นๆ จํานวน
ครั้งในการซื้อเครื่องสําอางเฉลี่ย /เดือน สวนใหญนักศึกษาซื้อ 1ครั้ง/เดือน มากที่สุด รอยละ
63.33 และซื้อมากกวา 5 ครั้ง/เดือน นอยที่สุด รอยละ 2.50 มีคาใชจายในการซื้อเครื่องสําอาง
เฉลี่ย / ครั้งมากที่สุดอยูในชวง 100- 399 บาท รอยละ 45.00 และในชวงนอยกวา 100 บาทกับ
มากกวา 1,000 บาทจํานวนนอยที่สุด มีคาเทากันคือรอยละ 10.00 บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษามากที่สุดคือกลุมเพื่อนคิดเปน รอยละ 36.00 และกลุม
ดารา นักรองจํานวนนอยที่สุด รอยละ 0.83 แหลงที่นิยมไปซื้อเครื่องสําอางมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือรานขายเครื่องสําอางโดยเฉพาะ รอยละ 33.33 ซูปเปอรสโตเชน โลตัส คารฟูร รอยละ
28.33 สหกรณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมรอยละ 20.00 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสํ าอางป จ จจั ยที่ มี ผลต อการเลือกซื้อเครื่อ งสําอางของผูบ ริโ ภคที่ เปน กลุม นัก ศึก ษา
มหาวิทยาลั ยเชี ยงใหมคื อด านผลิ ต ภัณฑ ผูบริโ ภคใหร ะดับความสําคัญของปจ จัยทางดาน
ผลิตภัณ ฑว ามีค วามสํ าคั ญ มากโดยใหค วามสําคัญ ในดาน คุณภาพของผลิตภัณ ฑมากที่สุด
รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของตรายี่หอ คุณลักษณะของผลิตภัณฑกลิ่น สี ขนาด
และปริมาณ และรูปรางลักษณะสีสันและการออกแบบของบรรจุภัณฑนอยที่สุดตามลําดับดาน
ราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานราคาวามีความสําคัญระดับปานกลางโดย
ใหความสําคัญในดานราคาเหมาะสมทั้งกับคุณภาพและปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือ ราคา
ปานกลางคุณภาพตามราคา ราคาถูกคุณภาพพอใช และราคาแพงคุณภาพสูงนอยที่สุดตามลําดับ
ดานสถานที่ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานสถานทีวามีความสําคัญระดับ
สําคัญมากโดยใหความสําคัญในดานจัดสินคาเปนระเบียบ แบงเปนสัดสวน สามารถหา สินคา
ไดงาย มากที่สุดรองลงมาคือ ภายในรานกวางขวาง สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน จัดตกแตงราน
ไดสวยงามและนาดึงดูดและใหความสําคัญกับดานมีที่จอดรถอยางเพียงพอนอยที่สุดดานการ
สงเสริก ารขาย ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของัจจัยทางดานสถานที่วามีความสําคัญปาน
กลางโดยใหความสําคัญในดานมีการลดราคาสินคามากที่สุดรองลงมาคือมีของแถมและของ
กํานัลมีการโฆษณาตามสื่อตางๆ มีก ารจัดทําบัต รสําหรับสมาชิก และไดรับสวนลดและให
ความสํ าคัญมี ก ารสะสมยอดเพื่ อแลกของรางวัลนอยที่สุด ดานบุค ลากร ผูบริโ ภคใหร ะดับ
ความสําคัญของปจจัยทางดานบุคลากรวามีความสําคัญสําคัญมากโดยใหความสําคัญในดาน
พนัก งานที่ มีอัธยาศัยที่ ดี สุภ าพ และยิ้มแยมแจมใส มากที่สุด รองลงมาคือพนัก งานมีค วาม
นาเชื่อถือและไวว างใจไดและพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดตอบคําถามแกลูกคานอย
ที่สุด
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พิไลลัก ษณ ชื่นสุขศรีและคณะ (2556) ดานข อมูลพฤติกรรมในการใชเครื่องสําอาง
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชเครื่องสําอางเปนประจําทุกวัน เพื่อสรางความมั่นใจ
ซื้อเครื่องสําอางในแตละครั้งตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป จะซื้อเครื่องสําอางที่หางสรรพสินคา และ
เลือกซื้อเครื่องสําอางยี่หออื่นๆทั่วไปดาน1ปจจัยสวนประสมทางการตลาดพบวา 1 ในดาน
ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับการที่รองพื้นไมเปลี่ยนสีระหวาง
วันในดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับคุณภาพเมื่อเทียบกับราคา
ในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับการที่สินคา
มีวางจําหนายในรานเครื่องสําอางทั่วไปในดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ จ ะให ค วามสํ าคั ญ กั บการให สิน คาตั ว อย างเพื่อทดลองใช ดานการตัด สิ น ใจเลือ กซื้ อ
เครื่องสํ าอางพบว า ในด านการรั บรูถึงความตองการ ผูต อบแบบสอบถามสว นใหญจ ะให
ความสํ าคั ญกั บการซื้ อรองพื้น เพื่อใชแตงหนาเสริมสรางความมั่น ใจในตัว เอง ในดานการ
แสวงหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน นิตยสาร Internet
การรีวิวตางๆ ในดานการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญกับ
การเลือกจากคุณภาพที่ตรงตามความตองการ ในดานการตัดสินใจซื้อ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ จ ะให ค วามสํ า คั ญ กั บ งบประมาณที่ มี ในด า นการประเมิ น ผลหลั ง การซื้ อ ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญจะกลับไปซื้อสินคาซํ้าถาพอใจในสินคา
พชร บุ ด ดาโจม (2547) ได ทํา การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริโ ภคเครื่อ งสํ าอางของ
นักศึกษาหญิงในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต พบวานักศึกษาหญิงสวน
ใหญอายุระหวาง 18-20 ปมีรายไดอยูระหวาง 1,000-3,000 บาท ตอเดือน พักอาศัยอยูกับบิดา
มารดามีขนาดครอบครัว 4-6 คน นักศึกษาสวนใหญใชเครื่องสําอางที่เกี่ยวกับเสนผมคือยาสระ
ผมเครื่องสําอางที่ใชกําใบหนาสว นใหญ คือ แปงทาหนา และเครื่องสําอางในชองปากสว น
ใหญคือยาสีฟน เครื่ องสําอางเกี่ ยวกับผิวกายสว นใหญคือแปงโรยตัว สว นสถานที่ซื้อซื้อที่
หางสรรพสินคาและไปกับเพื่อนโดยเฉลี่ยซื้อเครื่องสําอาง 1-2 ครั้งตอเดือน ครั้งละไมเกิน 200
บาทและนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ส ว นใหญ ไ ม เคยแพ เ ครื่ อ งสํ าอาง ในส ว นที่ แพ ส ว นใหญ เ ลิ ก ใช
เครื่องสําอางนั้นถาวร
วิทัตรา มาศธนวัฒ นกุล และคณะ (2548) ไดทําการศึกษา “พฤติกรรมการเลื อกใช
เครื่องสําอางบนใบหน าของสตรี” พบวากลุมตัว อยางจํานวน 210 ตัว อยาง มีค วามเห็น วา
เครื่องสําอางมีความจําเปนปานกลางรอยละ 63.8 มากรอยละ 26.7 และนอยรอยละ 9.5 โดยที
วัตถุประสงคในการเลือกใชสวนใหญเพื่อเสริมบุคลิกภาพรอยละ 34.7 เพื่อเพิ่มความสวยงาม
รอยละ 25.7 สวนการใชเนื่องจากเพื่อนๆ รอยละ 0.5 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีการใช
ลิปสติก ครีมบํารุงผิวหนาและแปงผัดหนาในปริมาณมากพอๆกัน คือรอยละ 91.4, 85.7 และ
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88.1 ตามลําดับ สวนอายชาโดวมีปริมาณการใชนอยที่สุดคือรอยละ 49.5 ปจจัยกลุมตัวอยาง
คํานึงถึงในการเลือกใชลิปสติกมากที่สุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ รอยละ 61.91 มีหลากสี
และมีราคาเหมาะสม สวนการซื้อโดยดูจากโฆษณาเปนปจจัยที่คํานึงนอยที่สุด ปจจัยที่คํานึงถึง
ในการเลือกซื้อครีมบํารุงผิวมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑตองมีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น เพศหญิ ง ที่ อ าศั ย อยู ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร มาแลว ไมต่ํากวา 12 เดือน โดยกําหนดสุมกลุมตัว อยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ระดับรายได และอาชีพ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณ
จํานวน และคารอยละ
สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมในการซื้อครีมรองพื้น ไดแก เหตุผลในการใช ความถี่ใน
การซื้อ ลั ก ษณะการใช ค าใช จ ายในการซื้อ สถานที่ ซื้อ และยี่ห อครี มที่เ ลือ กซื้อ ซึ่ง เป น
แบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณจํานวน และคารอยละ
สว นที่ 3 แบบสอบถามป จ จัยสว นประสมการตลาด ประกอบดว ยดานผลิต ภัณ ฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 0 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่
10 มากที่สุด
ส ว นที่ 4 แบบสอบถามกระบวนการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม รองพื้ น
ประกอบดวย การรับรูถึงความตองการ การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และการประเมินผลหลังการซื้อ ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณ
คา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 0 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตบแบบสอบถาม 400 คน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเปน เพศหญิง สวนใหญมีอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 41.30 สว น
ใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 43.80 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง
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10,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.30 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
42.30 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 73.30
2. ผลการวิ เคราะหข อมู ล ปจจัย สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ
4P’S)
จากวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S) จาก
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 9.80 คาต่ําสุด
เทากับ 7.40 คาเฉลี่ยเทากับ 8.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52
ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 9.17 คาต่ําสุดเทากับ 7.17 คาเฉลี่ยเทากับ 8.50
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 9.33 คาต่ําสุดเทากับ 6.50 คาเฉลี่ย
เทากับ 8.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
การสง เสริม การตลาด (Promotion) มีค าสูงสุด เทากั บ 9.44 คา ต่ําสุด เทากับ 7.33
คาเฉลี่ยเทากับ 8.56 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49
3. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวากระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 7.20 คาเฉลี่ยเทากับ 8.59 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66
4. ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรม
จากการวิจัย ปจจัยดานพฤติกรรมการตัดสินใจสามารถสรุปผลได ดังนี้
กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น เพื่อใชเริ่มตนกอนแตงหนา มากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 28.2 ขณะที่กลุมตัวอยางใชเพื่อเพราะเห็นโฆษณาตางๆ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ที่ 10.00
กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น ในระยะเวลา 1-2 เดือน ซื้อ 1 ครั้ง มาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 40.9 ขณะที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น ในระยะเวลา 6 เดือน
ขึ้นไป ซื้อ 1 ครั้ง มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ที่ 1.2
กลุ มตั ว อย างทั้ งหมด 400 คน นิยมใชผลิต ภัณ ฑค รีมรองพื้น วัน ละ 1 ครั้ง โดยมี
คาเฉลี่ย 100.00
กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น ที่ราคา 500-1,000 บาท มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ที่ 30.8 ขณะที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อครีมรองพื้นที่ราคา 5,000 บาทขึ้นไป มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ที่
4.0
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กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัล มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ที่ 38.8 ขณะที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อครีมรองพื้นที่ตลาดนัด มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ที่ 3.5
กลุมตัวอยางนิยมซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น ยี่หอ Etude มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 19.3
ขณะที่กลุมตัวอยางนิยมซื้อครีมรองพื้นที่ ยี่หอ Chanel และ ยี่หอ Dior มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ที่ 2.5
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) อายุ (2) สถานภาพ
สมรส (3) ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได (5) อาชีพ ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี มรองพื้ น ของผู หญิ งในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ แตกต างกัน โดยใช สถิ ติ
วิเคราะหคา F-test (ANOVA) สําหรับตัวแปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน
Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวนประสมทางการตลาด (4 P)
ซึ่งมีทั้งหมด 5 ดาน ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได และ
อาชี พ สงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิต ผลิต ภัณ ฑครีมรองพื้น ของผูหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ
4P’S) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้น
ของผูหญิ งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชก ารวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis)
ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t

B
Std. Error
Beta
(Constant)
-1.364
0.230
-5.926
Product
-0.352
0.067
-0.306
-5.279
Price
1.032
0.035
0.812
29.426
Place
0.421
0.045
0.418
9.304
Promotion
0.061
0.070
0.045
0.866
R = 0.933 R2= 0.870 F = 66.06 Sig = 0.000
*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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Sig.

0.000
0.000
0.000
0.000
0.387
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สามารถนํ าค าสัมประสิ ทธิ์ ดานตัว แปรอิสระดานปจ จัยสว นประสมทางการตลาด
(Marketing mix หรือ 4P’S) ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้นขงผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เขียน
สมการพยากรณไดดังนี้
Y =
-1.364 + (-0.352)(Product)+ 1.032(Price) + 0.421(Place) +
0.061(Promotion)
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) และปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย (Place) เป นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจ จัยสวนประสมทางการตลาด
(Marketing mix หรือ 4P’S) ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑครีมรองพื้นของผูหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) อายุ (2) สถานภาพ
สมรส (3) ระดับการศึกษา (4) ระดับรายได (5) อาชีพ ทีแ่ ตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี มรองพื้ น ของผู หญิง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่แตกตางกัน โดยใชสถิ ติ
วิเคราะหคา F-test (ANOVA) สําหรับตัวแปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน
Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวนประสมทางการตลาด (4 P)
เมื่อพิ จ ารณาพบว ามี ทั้งหมด 5 ด าน ที่เ ปน ไปตามสมมติฐ านที่ตั้ง ไว ไดแ ก อายุ ที่
แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพื้น
ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน สถานภาพสมรสที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัย
ที่มี ผ ลผลต อ การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ าอางประเภทผลิต ภั ณ ฑ ค รีม รองพื้ น ของผู ห ญิง ในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลผลตอการ
เลือกซื้ อเครื่ องสํ าอางประเภทผลิ ต ภัณ ฑค รีมรองพื้น ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกตางกัน ระดับรายไดที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอาง
ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี มรองพื้ น ของผูห ญิงในเขตกรุ งเทพมหานครที่แ ตกต างกั น อาชีพ ที่
แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางประเภทผลิตภัณฑครีมรองพื้น
ของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลสอดคลองกับงานวิจัยของ 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 นัก ศึ กษาส ว นใหญ ใ ช เครื่ องสํ าอางที่เกี่ยวกับเสน ผมคือยาสระผมเครื่องสําอางที่ใ ชกํา
ใบหน า ส ว นใหญ คื อ แป ง ทาหน า และเครื่ อ งสํ า อางในช อ งปากส ว นใหญ คื อ ยาสี ฟ น
เครื่องสําอางเกี่ยวกับผิวกายสวนใหญคือแปงโรยตัว สวนสถานที่ซื้อซื้อที่หางสรรพสินคาและ
ไปกับเพื่ อนโดยเฉลี่ ยซื้ อเครื่องสํ าอาง 1-2 ครั้งตอเดือน ครั้งละไมเกินคนละ 200 บาทและ
นักศึกษาหญิงสวนใหญไมเคยแพเครื่องสําอาง ในสวนที่แพสวนใหญเลิกใชเครื่องสําอางนั้น
ถาวร
สมมติ ฐ านที่ 2 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S)
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพัน ธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑครีมรองพื้น ของ
ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมี 3 ดานที่มีความสัมพันธกับกระบวนการตัดสินใจซื้อตามสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) และ ชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลาวคือ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S) ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับปจจัยที่มิ
ทธิ พ ลต อ การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ ค รี ม รองพื้ น ของผู ห ญิ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้ งนี้ เ นื่ องจากผู ต อบแบบสอบถามสว นใหญ ใ หค วามสํ าคัญ กับตั ว ของ
ผลิต ภัณ ฑ มากกว าด านอื่ นๆ ไม ว าจะเปน คุณสมบัติข องผลิตภัณ ฑภ ายนอก ซึ่งไดแกค วาม
สวยงามของบรรจุภัณฑ หรือความเหมาะสมของตัวบรรจุภัณฑ ที่สามารถใชงานไดงาย สะดวก
หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑภายใน ไมวาจะเปนดานการปกปดริ้วรอย จุดดางดํา คุณสมบัติที่
ไมทําใหเกิดสิว ไมแพ และไมกอใหเกิดการอุดตัน หรือในเรื่องการติดทนของรองพื้นระหวาง
วัน ซึ่งคุณ สมบัติของผลิตภัณฑดังกลาว เปนคุณสมบัติหลักๆ ที่ทําใหผูบริโภคพิจ ารณาเปน
อันดับแรก กอนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑครีมรองพื้นของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนดานราคา (Price) ผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑทีมี
ความเหมาะสมกั บคุ ณ ภาพของสิ น คา เปน หลัก ส ว นด านชอ งทางการจัด จํ าหนา ย (Place)
ผูบริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑในสถานที่จัดจําหนายที่ซื้องาย มีความนาเชื่อถือ จําหนายสินคา
อยางทั่วถึง ภายในรานกวางขวาง สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน จัดตกแตงรานไดสวยงามและนา
ดึงดูดและใหความสําคัญกับดานมีที่จอดรถอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกวลี
ปะตุละ (2549) ปจ จัยที่ มีอิทธิ พลต อการเลือกซื้อเครื่องสําอางปจ จัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางของผูบริโภคที่เปนกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมคือดานผลิตภัณฑ ผูบริโภค
ใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานผลิตภัณฑวามีความสําคัญมากโดยใหความสําคัญใน
ดานคุณภาพของผลิ ต ภัณ ฑมากที่สุด รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงของตรายี่หอ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑกลิ่น สี ขนาดและปริมาณ และรูปรางลักษณะสีสันและการออกแบบ
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ของบรรจุภัณฑนอยที่สุดตามลําดับดานราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดาน
ราคาวามีความสําคัญระดับปานกลางโดยใหความสําคัญในดานราคาเหมาะสมทั้งกับคุณภาพ
และปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือ ราคาปานกลางคุณภาพตามราคา ราคาถูกคุณภาพพอใช และ
ราคาแพงคุณภาพสูงนอยที่สุดตามลําดับดานสถานที่ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัย
ทางดานสถานที วามี ค วามสํ าคั ญระดับสําคัญ มากโดยใหค วามสําคัญ ในดานจัด สิน คาเปน
ระเบียบ แบงเปนสัดสวน สามารถหา สินคาไดงาย มากที่สุดรองลงมาคือ ภายในรานกวางขวาง
สะอาด บรรยากาศดีนาเดิน จัดตกแตงรานไดสวยงามและนาดึงดูดและใหความสําคัญกับดานมี
ที่จอดรถอยางเพียงพอนอยที่สุดดานการสงเสริการขาย ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัย
ทางดานสถานที่วามีความสําคัญปานกลางโดยใหความสําคัญในดานมีการลดราคาสินคามาก
ที่สุดรองลงมาคือมีของแถมและของกํานัลมีการโฆษณาตามสื่อตางๆ มีการจัดทําบัตรสําหรับ
สมาชิกและไดรับสวนลดและใหความสําคัญมีการสะสมยอดเพื่อแลกของรางวัลนอยที่สุดดาน
บุคลากร ผูบริโภคใหระดับความสําคัญของปจจัยทางดานบุคลากรวามีความสําคัญสําคัญมาก
โดยให ค วามสํ า คั ญ ในด านพนั ก งานที่ มีอั ธ ยาศั ย ที่ดี สุ ภ าพ และยิ้ ม แยม แจม ใส มากที่ สุ ด
รองลงมาคือพนักงานมีความนาเชื่อถือและไววางใจไดและพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียด
ตอบคําถามแกลูกคานอยที่สุด
ขอเสนอแนะ
1. รองพื้ น ที่ มีร าคาแพงแต ไม ไดแปลวา จะมีคุณ ภาพดีเสมอไป ควรเน น ไปที่ดา น
คุณภาพมากกวา
2. การใหสินคาตัวอยางเพื่อใหลูกคาไดทดลองใชกอนเปนการเปดโอกาสใหลูกคาไดมี
โอกาสเลือกผลิตภัณฑที่เขากับหนามากที่สุด
3. ตองมีการกระจายสินคาใหทั่วถึง เพื่อใหผูบริโภคหาซื้อไดงาย
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางในประเทศไทย แตเปนภูมิภาคอื่น
2. การทําการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาผลิตภัณฑที่ขายในรานขายยาดวย
3. การทํ า การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ก ลุ ม ตั ว อย า งเป น เพศหญิ ง เพี ย งกลุ ม เดี ย ว ดั ง นั้ น การ
ทําการศึกษาครั้งหนาควรศึกษากลุมอื่นดวย เพราะคนที่ใชผลิตภัณฑครีมรองพื้นไมไดมีแตเพศ
หญิงเพศเดียว
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ความพึงพอใจของผูบ ริโภคที่มีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ
16 – 25 ป
THE SATISFACTION OF CONSUMERS, AFFECTING THE SERVICES OF THE
DREAM WORLD IN ADOLESCENTS AGED 16-25 YEARS
ณัฐพล วงศาขจรกิจ* ชมพูนุช สาวงศตยุ *
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่
สงผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด (2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
กับการใหบริก ารของสวนสนุก ดรีมเวิ ลด กลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการศึก ษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ผูใชบริการสวนสนุกดรีมเวิลด จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนาหาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คา
ต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.8 มีอายุ
ระหวาง 22-25 ป คิดเปนรอยละ 42.8 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิด เปนรอยละ 76.3และ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.58 โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจ คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย
ด า นการส ง เสริ ม การขาย ด า นบุ ค คล ด า นกระบวนการ และการส ง เสริ ม การตลาดมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด
ยกเวนเพียงดานกายภาพ ที่ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ของผูบริโภคที่มีผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด คือ ความพึงพอใจในดานการ
อํานวยความสะดวกและตามดวย ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สวนสนุกดรีมเวิลด

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต 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

การทองเที่ยวของประเทศไทยในปจจุบันไดเดินทางมาถึงจุดที่เรียกไดวาเติบโตเต็มที่
แลว เชน กั น ดั งนั้ น ภารกิ จ ที่ เราจะทําจากนี้ จะตองทําใหก ารเติบโตของการทองเที่ยวไทย
เปนไปอย างยั่งยืน โดยเราต องพยายาม Elevate Thailand Higher on the World Map หรือ
ยกระดับประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพที่มีตําแหนงทางการตลาดในระดับสูงขึ้น
หลายๆ ปที่ผานมานี้ เรามักตองทําแผนเพื่อฝาฟนวิกฤตการณตางๆ ไมวาจะเปนวิกฤตการณ
การเมืองภายในประเทศ หรือภัยพิบัติตางๆ ที่สงผลตอความเชื่อมั่นของชาวตางชาติคอนขางสูง
ทําใหเกิดการชะลอหรือเลื่อนการเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย แตในปนี้ความทาทาย
ที่เราพบกลับกลายเปนความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องของการพัฒนาการทองเที่ยวและ
สถานภาพของตลาดการท องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงมีความจําเปน ที่ภาคธุรกิจตลอดจน
อุต สาหกรรมท องเที่ ยวจะต องปรั บตัว เพื่อขยายฐานตลาดใหก วางขึ้น ไมเพียงเจาะเฉพาะ
นัก ทองเที่ ยวชาวต างชาติ แต จะตองขยายไปสูนัก ทองเที่ยวคนไทยในภูมิภ าคอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และภาคธุรกิจทองเที่ยวในพื้นที่เองจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองเรงสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองไทยที่เปนอยูในปจจุบัน และสราง
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ความเชื่ อมั่ น ให เกิ ด ขึ้ น โดยเร็ ว คู ข นานกั บ การสรา งภาพลั ก ษณก ารท องเที่ ย วที่ ดีเ พื่อ ให
นักทองเที่ยวเกิดการจดจํา และการประชาสัมพันธสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวผานสื่อตางๆ
ทั่วโลก เพื่อสรางการรับรูและดึงดูดนักทองเที่ยวกลับคืนมาในเร็ววัน
การทองเที่ยวเชิงสันทนาการและบันเทิงเปนการทองเที่ยวที่ใหความสนุกสนานเพื่อ
การพั ก ผ อ นหย อ นใจและคลายเครี ย ดเหมาะสมสํ า หรั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย จึ ง ควรได รั บ การ
สนับสนุนใหมีตลาดที่กวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งในประเทศไทย มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงสันทนาการ
และบัน เทิ งอยู มากมายแต ที่น าสนใจและนาจับตามองคือสวนสนุก ที่ไดรับความนิยมจาก
นัก ทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติอยางเชน สวนสนุก ดรีมเวิลด สถานที่พัก ผอนซึ่งมีความ
บันเทิงหลากหลายอยาง สวนสนุกแหงนี้เปนโลกแหงความฝนมี 4 ดินแดนในสวนสนุก เชน
ดรีมเวิลด พลาซา ดรีมการเดน แฟนตาซีแลนด และแอดเวนเจอรแลนด เปนตน และมีขบวน
พาเหรดนานาชาติ เปนโลกแหงความสุขที่สามารถสนุกสนานกับเครื่องเลน หนูลมกรด วอ
เตอรฟน ทอรนาโด รถไฟตะลุยจักรวาล เอเลี่ยน โมโนเรล ปราสาทผีสิง เมืองหิมะ เฮอริเคน
ไวกิ้งส แรพเตอร สกายโคสเตอร ซูเปอรสแปลซ 4Dแอดเวนเจอร แกรนดแคนยอน เปนตน
แลวเพลิดเพลินไปกับการเดินเที่ยวชมและถายรูปตลอดทั้งวัน นอกจากความสนุกสนานของ
เครื่องเลนตางๆแลวดรีมเวิลดยังไดจัดบริการรานอาหารและเครื่องดื่มไวตามจุดตางๆรอบๆ
สวนสนุกสําหรับคอยบริการใหกับผูมาใชบริการอยางทั่วถึง
สวนสนุกดรีมเวิลดสถานที่ใหความสนุกสนานดินแดนแหงความสุขที่เปดใหบริการมา
เปนเวลานานกวา 20 ป ซึ่งเปนสวนสนุกชั้นนําของประเทศไทยที่ใครๆ จะตองนึกถึงเปนอันดับ
แรกเมื่อตองการเดินทางไปเที่ยวสวนสนุก จึงทําใหเราเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิจัยวาสวน
สนุกดรีมเวิลดมีการจัดทําการสงเสริมการขายอยางไรที่ทําใหสวนสนุก ดรีมเวิลดเปนสวนสนุก
ที่ครองตลาดความนิยมและความชื่นชอบที่ผูบริโภคตัดสินใจมาใชบริการ ดวยเหตุผลที่กลาว
มาจึงทําใหมีความสนใจในการทําวิจัยความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการใหบริการของ
สวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม
เวิลด
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ที่มีความแตกตางกันมี
ผลการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในประเทศไทย
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2. ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสรางและนําลักษณะ
ทางดานกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการมีความสัมพันธตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม
เวิลด
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย “ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวนสนุกดรีม
เวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป” จะทําการศึกษาบริเวณสวนสนุกดรีมเวิลด ซึ่งตั้งอยูบน
กิโ ลเมตรที่ 7 เส น ทางสายรั งสิ ต -นครนายก บริเวณคลองสาม ตําบลบึงยี่โ ถ อําเภอธัญ บุรี
จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุมประชากรที่ทําการศึกษาเปนกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป จํานวน
400 คน ที่เดินทางมาใชบริการสวนสนุกดรีมเวิลด
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ

ความพึงพอใจของผูบ ริโภคตอการ
ใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดใน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
(7P’s)
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัด
จําหนาย
- ดานการสงเสริมการขาย
- ดานบุคคล
- ดานการสรางและนํา
ลักษณะทางกายภาพ
- ดานกระบวนการ

กลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. นําขอมูลนี้ไปเปนประโยชนกับสวนสนุกดรีมเวิลด ในการวางแผนการใหบริการใน
อนาคต
2. ขอมูลพื้นฐานเพื่อใหคนอื่นๆ ไดศึกษาหาความรูตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความพึงพอใจ : ความสามารถขององคกรในการตอบสนองความตองการทางดาน
จิตใจและดาน กายภาพของลูกคาใหบรรลุวัตถุประสงคที่คาดหวัง
2. ผูบริโภค : ผูซื้อหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจ หรือผูซึ่งไดรับการเสนอ
หรือชักชวนจากผูประกอบธุรกิจ เพื่อใหสินคาหรือบริการรวมถึงผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการ
จากผูประกอบธุรกิจโดยชอบ แมมิไดเปนผูเสียคาตอบแทนก็ตาม
3. การสงเสริมการขาย : กิจกรรมทางการตลาดใดๆ ก็ตามที่นอกเหนือจากการขายโดย
ใช บุ ค คล การโฆษณาและการประชาสั ม พั น ธ ที่ ช ว ยกระตุ น การซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคและ
ประสิทธิผลของผูขายเชน การจัดตั้งแสดงสินคาแสดงโชวนิทรรศการงานแสดงสิน คาการ
สาธิตและกิจกรรมทางดานการขายที่มิไดเกิดขึ้นเปนประจํา
4. สวนสนุก : สถานที่ที่รวบรวมบรรดาสิ่งที่ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไว
บริการประชาชน
5. ดรีมเวิลด : สวนสนุกและสถานที่พักผอนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเขาไว
ดวยกันมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 160 ไรตั้งอยูที่กม.7 รังสิตนครนายก (คลอง3) เปดใหบริการครั้ง
แรกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 สวนสนุกดรีมเวิลดประกอบดวยความบันเทิงตางๆ ที่ถูก
ออกแบบให มีบรรยากาศแห งความสุข สนุก สนานที่แตกตางกัน ออกไปไมวาจะเปน ความ
สนุกสนานจากเครื่ องเลน ต างๆ ความงดงามของสถาปตยกรรมอัน วิจิต รพิสดารรวมไปถึง
อุทยานสวนสวยที่ถูกตัดแตงไวเปนลวดลายงดงามวิจิตรตระการตาทามกลางความเย็นสบาย
จากเลคออฟพาราไดซ (LAKE OF PARADISE) ทะเลสาบขนาดใหญที่เนรมิต บรรยากาศ
โดยรอบไวอยางงดงามรวมไปถึงดินแดนแหงความสุขที่ทุกทานจะไดเพลิดเพลินจากการเดิน
เที่ยวชมและถายรูปเพื่อเก็บไวเปนที่ระลึกไดตลอดทั้งวัน
6. วัยรุน : วัยรุน เปน วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคมจึงนั บว าเป นวิ ก ฤติ ชว งหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเปน ชว งตอของวัยเด็ก และผูใ หญ
ในชวงอายุ 16 – 25 ป
การทบทวนวรรณกรรม
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การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรทั้งนี้เพราะคํา
วา“Demo” หมายถึง“People” ซึ่งแปลวา“ประชาชน” หรือ“ประชากร” สวนคําวา “Graphy”
หมายถึง “Writing Up” หรือ“Description” ซึ่งแปลวา “ลักษณะ” ดังนั้นเมื่อแยกพิจารณาจาก
รากศัพทคําวา “Demography” นาจะมีความหมายตามที่กลาวขางตนคือวิชาที่เกี่ยวกับประชากร
นั่นเอง (ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสง, 2521, หนา 2)
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้เป น
ทฤษฏี ที่ใ ชหลั ก การของความความเปนเหตุเป น ผลกลาวคือพฤติก รรมพฤติก รรมต างของ
มนุษยเกิ ดขึ้ น ตามแรงบั งคั บจากภายนอกมากระตุ นเปน ความเชื่อที่ วาคนที่มีคุ ณสมบั ติทาง
ประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมที่แตกตางไปดวย ซึ่งแนวความคิดนี้ตรงกับทฤษฎีกลุม
สังคม (Social Categories Theory) ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายวา
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวของกับลักษณะตางๆ บุคคล หรือลักษณะทางประชากรซึ่งลักษณะ
เหลานี้สามารถอธิบายเปน กลุมๆได คือ บุค คลที่มีพฤติก รรมคลายคลึงกัน มัก จะอยูใ นกลุม
เดียวกัน ดังนั้นบุคคลที่อยูในลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองตอเนื้อหา
ขาวสาร ในแบบเดียวกัน และทษฎีความแตกตางระหวางบุคคลซึ่งทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาจาก
แนวความคิดเรื่องสิ่งเราตอบสนอง หรือทฤษฎีเอา-อาร ในสมัยกอนและไดนํามาประยุกตใช
อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารวา ผูรับสารที่มีลักษณะที่แตกตางกัน จะมีความสนใจตอขาวสารที่
แตกตาง
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมการตลาด
กฤษณา รัตนพฤกษ (2539) ไดกลาวถึงรายละเอียดของสวนประสมการตลาดบริการ
ไวดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งนาเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูก คาให พึ่ ง พอใจ ผลิ ต ภั ณ ฑ เสนอขายอาจจะมีตั ว ตนหรือไม มีตัว ตนก็ได ผลิต ภัณ ฑ จึ ง
ประกอบดวย สินคา บริการความคิดสถานที่องคการหรือบุคคล
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัว เงิน เชน ราคาที่ยืดหยุนได
ระดับราคา ความแตกตางของราคาคูแขงขัน อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม เปนตน
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3. การจัดจําหนาย (Place) โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม
ใชเพื่อเคลื่อยายผลิตภัณฑ หรือบริการจากองคการไปยังตลาด เชน ทําเลที่ตั้งของกิจการ ความ
สวยงามและความสะอาดของสถานที่ เปนตน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติด ตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ ไดแก
การโฆษณา การใหขาว การสงเสริมการขาย
5. คนหรือบุคลากร (People) หมายถึง ผูที่เกี่ยวของทั้งหมดในการนําเสนอการบริการ
ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา ไดแก พนักงานผูใหบริการ และลูกคา ในระบบการตลาด
บริการนอกนี้บุคลิกภาพ ทัศนคติ
6. สิ่ งที่ นํ าเสนอทางกายภาพ (physical Evidence and Presentation) หมายถึ ง
สภาพแวดลอมทั้งหมด ในการนําเสนอบริการและสถานที่ซึ่งกิจการกับลูกคามีปฏิสัมพันธกัน
รวมถึงสวนประกอบใดก็ตามที่เห็นไดชัดเจนซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน
การสื่อบริการ และสามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของบริการ
7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธี กลไก และการเคลื่อนยาย ของกิจกรรม
ซึ่ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ งในระบบการนํ า เสนอและระบบปฏิ บัติ ง านบริ ก าร เพื่ อ ให ก ารทํ า งานของ
กระบวนการเปนไปโดยราบรื่นสามารถตอบสนองความตองการตามคุณภาพที่ลูกคาคาดหวัง
ได
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ดิเรก (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุข
ของบุ ค คลอั น เกิ ด จากการปฏิ บัติ งานและไดรั บผลเป น ที่ พึง พอใจ ทํา ให บุค คลเกิด ความ
กระตือรื อร น มี ค วามสุ ข ความมุ ง มั่น ที่ จ ะทํ างาน มี ข วัญ และมีกํา ลังใจ มี ค วามผูก พัน กั บ
หน ว ยงาน มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความสํ า เร็ จ ของงานที่ ทํ า และสิ่ ง เหล า นี้ จ ะส ง ผลต อ
ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จของ
องคการอีกดวย
วิ รุ ฬ (2542) กล าวว า ความพึง พอใจเป น ความรูสึ ก ภายในจิต ใจของมนุ ษ ย ที่ไ ม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกัน
ขามอาจผิดหวังหรือไมพงึ พอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือนอยสอดคลองกับ ฉัตรชัย (2535) กลาววา ความพึง
พอใจหมายถึ งความรู สึก หรื อทั ศนคติข องบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจ จัยตางๆที่เกี่ยวของ
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ความรู สึ ก พอใจจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ความต อ งการของบุค คลได รั บ การตอบสนองหรื อ บรรลุ
จุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิด ขึ้น หากความตองการหรือ
จุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ
วีรพงษ เฉลิมวิระรัตน (2542. หนา 7) ไดใหความหมายของการบริการวา เปนสิ่งที่จับ
สัมผัส แตะตองไดยาก และเปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้น (โดย/
จากบริการ) และสงมอบสูผูรับบริการ (ลูกคา) เพื่อใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลา
เกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการนั้น
จิตตินันท เดชะคุปต (2549. หนา 7) ไดไวกลาววา การบริการไมใชสิ่งที่มีตัวตน แต
เปนกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิสัมพันธระหวางผูที่ตองการใชบริการ
(ผูบริโภค/ลูกคา/ผูรับ บริการ) กับ ผูใหบริการ (เจาของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการ
จัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการ ในอันที่จะตอบสนอง
ความตองการอยางใดอยางหนึ่ง ใหบรรลุผลสําเร็จ ความแตกตางระหวางสินคาและการบริการ
ตางก็กอใหเกิดประโยชนและความพึงพอใจแกลูกคาที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุงเนนการ
กระทําที่ ต อบสนองความต องการของลู ก คา อัน นําไปสูค วามพึงพอใจที่ไดรับ บริก ารนั้ น
ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไป มุงขายสินคาที่ลูกคาชอบและทําใหเกิดความพึงพอใจที่ไดเปนเจาของ
สินคานั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โศภิ ต สุ ภ างค กุ ณ วงศ (2556) ได ศึก ษาถึ งป จ จัย สว นประสมการตลาดที่ มีผ ลต อ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจใชบริการสวนสนุก ของผูบริโภค กรณีศึกษาในประเทศไทย
ผลการศึกษาพบวา ในการใชทฤษฎีสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่ตัดสินใจใชบริการสวนสนุกในประเทศไทย นักทองเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นในภาพรวม
อยู ใ นระดั บมาก ในเรื่ อ งป จ จั ย ด า นลัก ษณะทางกายภาพปจ จั ย ดา นผลิต ภั ณ ฑ ป จ จั ย ด า น
กระบวนการ ตามลําดับ เปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการสวนสนุกจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยตรวจสอบความเที่ยง และวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติพื้นฐาน มีประสิทธิผลในภาพรวมเบื้องตนพบวาเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และรายได เฉลี่ยแตกตางกั น มีค วามคิด เห็น ในการตัด สิน ใจเดิน ทางมาใชบริก ารสวนสนุก
แตกตางกัน
ศิริรัตน สะหุนิล (2556) ไดการศึกษาความพึงพอใจในการใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส
ของผูบริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว น
ใหญเป น เพศหญิ ง มี อายุ ร ะหว าง 31-40 ปมีก ารศึก ษาสูงสุด ระดับปริญ ญาตรี มีอาชีพเปน
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พนักงานบริษัทเอกชนพนักงานธนาคาร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท
และมีสถานภาพโสด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดใน
ดานตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑและบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานการ ใหบริการโดยรวมมาก
ที่สุด ดานชองทางจัดจําหนายใหความสําคัญกับปจจัยดานจํานวนและการกระจายตัวพืน้ ทีต่ า งๆ
ของสถานีรถไฟฟามากที่สุด และดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยดานการ
จัดการกิกรรมสงเสริมการขายรูปแบบตางๆ มากที่สุด เปนตน สําหรับปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน
ดานจิตวิทยาใหความสําคัญกับปจจัยดานการเรียนรูจากประสบการณถึงความสะดวกสบายจาก
ที่เคยใชบริการรถไฟฟามากอนมากที่สุด ดานเศรษฐกิจและการเมืองใหความสําคัญกับปจจัย
ดาน
รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) ทําศึกษา การตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของผูบริโภค กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง มีอายุเฉลี่ยอยูในชวง อายุ 20-29 ป สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 15,001 –20,000 บาท
และเลือกรูปแบบการใชบริการรับประทานที่รานและซื้อไปรับประทานที่บาน ผูรวมใชบริการ
รานอาหาร คือ 2-3 คนโดยวั น ที่ชอบมาใชบริการคือวัน หยุดเสาร –อาทิต ย เวลา ที่ เลื อกใช
บริการรานอาหารชวงเวลา 19.01 -22.00 น.ความถี่ในการใชบริการ คือ จํานวน 1 -2 ครั้ง โดยมี
จํานวนเงินตอครั้งที่รับประทานอาหาร นอยกวา 500 บาท /ครั้ง และสื่อที่ทําใหทานทราบขอมูล
ขาวสารของรานอาหารคือปายหนารานโดยมีเหตุผลที่เลือกใชบริการรานอาหาร คือ เดินทาง
สะดวกสบาย
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโ ภคที่มีผลตอการใหบริการของสวนสนุก ดรีม
เวิลดบริเวณสวนสนุกดรีมเวิลด โดยสุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
สวนที่ 2 ระดับความสําคัญที่มีผลตอการใหบริการสวนสนุกดรีมเวิลดในดานสวนผสม
ทางการตลาด
สวนที่ 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 คาเฉลี่ยเทากับ 7.89 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.44 ราคา (Price) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.33 คาเฉลี่ยเทากับ
7.82 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.49 ชองทางจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุด 10.00 คา
ต่ําสุด 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.64 การสงเสริมการตลาด
(Promotion) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.67 คาเฉลี่ยเทากับ 7.47 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.58 บุคคล (People) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 3.33 คาเฉลี่ยเทากับ 7.78 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.38 กระบวน (Process) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.75 คาเฉลี่ย
เทากับ 7.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) มีคาสูงสุด 10.00 คาต่ําสุด 2.00 คาเฉลี่ยเทากับ
7.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.59
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับริการ
จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ผลตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป พบวา ความพึงพอใจ
ของผู บริโ ภคที่มีผลตอการใหบริการ มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.40 คาเฉลี่ ย
เทากับ 7.81 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.24
สรุปผลการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 การวิ เ คราะห ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที่ ป ระกอบด ว ย (1).เพศ (2).อายุ
(3).การศึกษา (4).อาชีพ ที่ตางกันสงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของ
สวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป โดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) สรุปไดดังนี้
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ANOVA
Sum of Squares df
เพศ

อายุ

Mean Square F

Sig.

.798

.760

.895

.622

.914

.595

1.123

.307

Between Groups 5.678

28

.203

Within Groups

94.299

371

.254

Total

99.977

399

Between Groups 13.258

28

.473

Within Groups

196.180

371

.529

Total

209.438

399

การศึกษา Between Groups 16.851

28

.602

Within Groups

244.346

371

.659

Total

261.198

399

อาชีพ

Between Groups 5.660

28

.202

Within Groups

66.777

371

.180

Total

72.438

399

*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
เฉพาะด าน อายุ การศึก ษา และอาชีพเปน ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ เพศที่
แตกตางกัน อายุที่แตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน และอาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอ
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 –
25 ป ซึ่งมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 ผลการวิ เคราะหป จ จั ย สว นประสมการตลาด (Marketing Mix)
หรื อ 7Ps ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ (Product), ด า นราคา (Price), ด า นช อ งทางการจั ด
จํ า หน า ย (Place), ด า นส ง เสริ ม การตลาด (Promotion), ด า นบุ ค คล (People), ด า น
กระบวนการ (Process), ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ประสมการตลาด

Unstandardized Coefficients
B
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Collinearity Statistics

Std. Error

t

Sig.

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

*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนํ า ค า สั ม ประสิ ท ธ ข องตั ว แปรอิ ส ระด า นป จ จั ย ส ว นประสมการตลาด
(Marketing Mix) หรือ 7Ps ทั้ง 7 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 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.)
มีเฉพาะดานราคาที่ ไม เป นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจ จัยสว นประสม
การตลาด(Marketing Mix) หรื อ 7Ps ด า นการสร า งและนํ า ลั ก ษณะทางกายภาพไม มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดใน
กลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดใน
กลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังตอไปนี้
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค ลที่ มี ผ ลต อความพึ งพอใจของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ การ
ใหบริการของสวนสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป ประกอบดวย อายุ การศึกษา
และอาชีพ ความพึงพอใจของผูบริโ ภคที่มีตอการใหบริก ารของสวนสนุก ดรีมเวิลดในกลุม
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วัยรุนอายุ 16 – 25 ป เนื่องจากผูที่มีอายุในชวง22-25ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี นิยม
เขาใชบริการของสวนสนุกดรีมเวิลด ซึ่งตางจากชวงอายุ อาชีพ และระดับการศึกษาอื่นๆ
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps
ด า น
ผลิตภัณฑ (Product), ด านราคา (Price), ด านชองทางการจัดจําหนาย (Place), ดานสงเสริม
การตลาด (Promotion), ดานบุคคล (People), ดานกระบวนการ (Process), ลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใหบริการของสวน
สนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป ยกเวนทางดานการสรางและนําลักษณะทาง
กายภาพไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของสวนสนุกด
รีมเวิลดในกลุมวัยรุนอายุ 16 – 25 ป เนื่องจากปจจัยที่ผูบริโภคที่ใหความสําคัญมาก คือ สิ่ง
อํานวยความสะดวกในสวนสนุกดรีมเวิลด และพนักงานควรมีการแนะนําเครื่องเลนที่นาสนใจ
ใหกับผูเขาใชบริการ
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาวิจั ยเรื่ อง “ความพึงพอใจของผูบริโ ภคตอการใหบริการของสวน
สนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป” สามารถนําผลที่ไดมาประยุกตใช และเปน
แนวทางในการพัฒนาการใหบริการองคกร โดยเปนขอเสนอแนะเฉพาะปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการสนุกดรีมเวิลดในกลุมวัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป ดังตอไปนี้
1. ควรใหความสนใจการตลาดบริการดานชองทางการจัดจาหนาย บุคลากร ลักษณะ
ทางกายภาพเปนหลัก แตสวนประกอบอื่นๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริม
ทางการตลาด ดานกระบวนการ และดานผลิตภาพ ก็มีความสําคัญในการชวยสรางความพึง
พอใจของผูใชบริการใหเกิดขึ้นไดเชนกัน ดังนั้นสนุกดรีมเวิลด ควรวางกลยุทธทางการตลาด
ใหครอบคลุมเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอผูใชบริการ
2. ควรสรางความภักดีตอตราสินคาใหเกิดขึ้น ตอผูใชบริการสนุก ดรีมเวิลดเปนการ
สร างทัศนคติที่ดีข องผูใ ชบริก ารใหเกิดขึ้นตอการบริการ และเกิด การใชซ้ําตอเนื่อง ดังนั้น
สนุ ก ดรี ม เวิ ล ด จึ ง ควรสร า งความภัก ดี ต อตราสิ น ค า เพื่อ ให เกิ ด ความพึง พอใจสู งสุ ด ต อ
ผูใชบริการ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยไดทําการศึก ษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนผูใชบริก ารสนุกดรีมเวิลดใ นกลุม
วัยรุนชวงอายุ 16 – 25 ป ดังนั้นผูที่จะศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาโดยเนนกลุมตัวอยางของอายุ
ที่มากกวานี้ เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุม และเปนประโยชนตอองคกรในการวางกลยุทธ
ทางการตลาดในอนาคต
901

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

2. ผูวิจัยไดใชตัวแปรอิสระคือ ปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดบริการ (7P’s) จึงควรทาการศึกษาเจาะลึกไปยังชองทางการจัดจําหนาย บุค ลากร
ลั ก ษณะทางกายภาพ และความภั ก ดี ใ นตราสิ น ค า เพื่ อ ประโยชน ใ นแง ข องการสร า ง
ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ลู ก ค า โดยการศึ ก ษาในเรื่ อ ง CRM (Customer Relationship
Management)
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ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมแมหลังคลอดในโรงพยาบาลเด็ก
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) เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอ
การเลี้ยงลูก ดวยนมแมของแมหลังคลอดที่โ รงพยาบาลเด็ก และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพัน ธ
ระหวาง วิธีการเลี้ยง และประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่มีตอปฏิบัติตนในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ มารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเด็ก จํานวน
400 ตัวอยาง ทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค (Cronbach Alpha
Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลการทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.799 วิเคราะหผล
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต างโดยใชสถิติ แบบ F–Test ทดสอบค าเฉลี่ ย
ความแตกต างรายคูโ ดยวิธี LSD และทดสอบวิเคราะหค วามสัมพัน ธใช วิธีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบ
คัด เลือกเขา (Enter Regression) ที่ ร ะดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ลั ก ษณะสว นบุ ค คล พบวา สว นใหญมีอ ายุร ะหวาง 25 – 34 ป
รองลงมา อายุม ากกว า 34 ป และมีร ะดั บการศึก ษาปริ ญ ญาตรี มากสุ ด รองลงมา ระดั บ
มัธยมศึกษา มีอาชีพพนักงานบริษัท มากสุด รองลงมา ขาราชการ/รัชวิสาหกิจและธุรกิจสวนตัว
รายไดตอเดือน มากสุด 15,001-30,000 บาท
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลั กสู ต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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สวนใหญกลุมมารดามีความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชน
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ที่ถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้ง
ที่ลูกตองการ” และมีความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกในระดับมากที่สุด โดย
สูงสุด ทารกที่เลี้ยงดวยนมแมจะมีโอกาสที่จะไดรับการปอนนมเกินมากวาทารกที่เลี้ยงดวยนม
ผสม
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงผลตอ
การปฏิบัติตนในการใหน มลูกโดยดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา ดาน
ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม 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 breastfeeding 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 1500130000 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 breastfeeding 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 breastfeeding differently.
KEYWORDS : KNOWLEDGE AND PRACTICES, BREAST FEEDING AFTER
PREGNANT
บทนํา

นมแมมีสารอาหารที่จําเปนและเพียงพอสําหรับ การเจริญเติบโตของทารก มีความ
ปลอดภัยและภูมิคุมกัน ที่ชวยปกปองทารกจากการเจ็บปวย ทําใหทารกมีสุขภาพ สมบูรณ
แข็งแรงในป พ.ศ. 2543 องคการอนามัยโลก และ องคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชา ชาติ
ไดรวมมือกัน ประกาศรับรอง “The innocenti declaration” เพื่อปกปอง สงเสริม และสนับสนุน
การเลี้ยงบุตรดวยนมแม สาระสําคัญ ของประกาศนี้เรียกรองใหทุกๆ ประเทศพัฒนานโยบาย
ระดับ ชาติเรื่องการเลี้ยงบุตรดวยนมแม กําหนดเปาหมายอยางเหมาะสม และจัดวางระบบการ
ติดตามและผลการปฏิบัติงาน อยางมีระบบ พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด เชน อัตราการเลี้ยง ทารก
ดวยนมแมเพียงอยางเดียวเมื่อออกจากโรงพยาบาล
ตั้งแตป พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีนโยบายใหมารดาเลี้ยง บุตรดวยนมแมเพียง ตาม
นโยบายของ องคการอนามัยโลก ในป พ.ศ.2548 มีการสํารวจสถานการณ การเลี้ยงบุตรดวย
นมแมของประเทศไทย โดยองคการกองทุน เพื่อเด็กแหงสหประชาชาติพบวา อัตราการเลี้ยง
บุตรดวยนม แมมีเพียงรอยละ 5.4 ซึ่งนอยที่สุด เปนลําดับที่ 3 จากทุกประเทศทั่วโลกในป
พ.ศ.2550 จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 4 พบวาทารก ที่ไดรับนมมารดาอยางเดียวมี
เพียงรอยละ 16.3 ซึ่งต่ําที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษา ใน
มารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดี 5 พบวา มีมารดาใหนมบุตร คิดเปนรอยละ 8.6
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ซึ่งต่ํากวา ที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) คือ
รอยละ 30 มีการศึกษาในประเทศไทยที่พบวาปจจัยที่มีผลตอ การเลี้ยงลูกดวยนมแม คือความรู
ของมารดาเรื่องประโยชนของนมแมและวิธีการใหนม ที่ถูกตองนอกจากนี้การศึกษาความรู
เรื่องนมแมในมารดา ชาวจีนในประเทศไอรแลนด พบวา มารดาบางสวนมีความ เขาใจผิดที่ไม
ถูกตองตอการเลี้ยงบุตรดวยนมแม ซึ่งมีผลทําใหการเลี้ยงบุตรดวยนมแม ไมประสบผลสําเร็จ
ในโรงพยาบาลเด็ กมีการใหค วามรูเรื่องการใหนมแมในมารดาที่มาคลอดบุต ร โดย
แพทย นักศึกษาแพทย และพยาบาล รวมทั้งมีการประเมินความรูและความเขาใจของมารดา
กอนกลับบาน แตจากขอมูลในป พ.ศ. 2554 พบวามารดาที่เลี้ยงบุตรดวยนมแมเพียงอยาง คิด
เป น ร อ ยละ 30.8 ซึ่ ง ยั ง ไม บ รรลุ เ ป า หมายของโรงพยาบาลตามตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ ข อง
ขบวนการสรางเสริมสุขภาพที่กําหนดไวรอยละ 80 คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความรู
เรื่องนมแมของมารดา เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุงหัวขอการใหความรูและเกิดประสิทธิผลใน
ดานความสําเร็จในการเลี้ยงบุตรดวยนมแมไปใหมากที่สุด
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล ที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ของแมหลังคลอดที่โรงพยาบาลเด็ก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง วิธีการเลี้ยง และประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนม
แมที่มีตอปฏิบัติตนในการเลี้ยงลุกดวยนมแม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม มีประโยชนตอบุตรและ มารดา ความรูเรื่องนมแมของมารดาเปนปจจัย
สําคัญตอระยะเวลาในการเลี้ยงลูกดวยนมแม การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู
และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องนมแมของมารดาที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลเด็ก
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่
แตกตางกันสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
2. วิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแมนั้นสงผลตอการ
ปฏิบัติตนในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาจากการทําแบบสอบถามและสังเกตการณ ในดานความรู
และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหนมลูกหลังคลอด โดยเลือกกลุมประชากรที่จะศึกษา ตั้งแต 1 –
31 เมษายน 2558
1. แม ห ลั ง คลอดทุ ก รายที่ ท ารกแรกเกิด มี ชีพ บนหอผู ป ว ยในแผนกสู ติก รรม ณ
โรงพยาบาลเด็ก
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2. แมหลังคลอดที่สามารถใหนมลูกและอยูดวยกันบนหอผูปวยในแผนกสูติกรรม
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
1. อายุ
2.ระดับการศึกษา
3. อาชีพ
4. รายได

- ความสําคัญของนมแม
- มารดาและทารกที่จะได
ประโยชนจากการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
- การปฏิบัติตัวในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม

- ความรูเรื่องนมแม
- วิธีการเลีย้ งลูกดวยนม
แม
- ประโยชนของการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อประเมินความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมหลังคลอด ใน
โรงพยาบาลเด็กชี้แจงใหหญิงตั้งครรภทุกคน ทราบถึงประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
1. ผลการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงประชากรศาสตรที่สงผลตอวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2. ผลการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
3. ผลการวิจัยนี้ ทําใหทราบถึงการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความรูเรื่องนมแม นมแมและการใหนมแมแกเด็กทารก 0-1 ป นมแม เปน นมที่
เหมาะสมกับทารกตั้งแรกเกิด เพราะมีสารอาหารที่เหมาะสมพรอมทั้งภูมิตานทานที่ชวยใหลูก
มีสุขภาพที่แข็งแรงไมเจ็บปวยบอย อีกทั้งชวยคุณแมประหยัด ไมเสียเวลาในการชง สามารถเขา
ปากลูกและดูดกลืนน้ํานมไดทันที นมแมที่เรียกไดวาอุดมสมบูรณดวยสารอาหารครบถวนทีส่ ดุ
คือ ชวงหลังคลอดที่จะมีน้ํานมเหลืองออกมาเรียกวา โคลอสครัม (Colostrum) ถือเปนหัวน้ํานม
ชั้นยอดของลูก เนื่องจากให สารอาหารพลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแรครบถวนใน
สัดสวนที่พอดี และสรางภูมิตานทานตอเนื่องจากในครรภไดอีกดวย
สวนใหญ แลวนมแมจะมาประมาณ 3-4 วันหลังคลอด ซึ่งก็จะเปนชวงที่ทารกกําลัง
นอนขี้เซาและปรับตัวกับโลกใบใหมอยูพอดี จากนั้นเขาสูวันที่ 7 ฮอรโมนของคุณแมก็จะหลั่ง
ชวยเรงสรางน้ํานมใหมากขึ้นเพื่อใหทันกับความตองการของลูก และการใหลูกดูดนมเร็วหรือ
ชาคอนขางมีผลในการกระตุน เพราะหากคุณแมใหลูกดูดนมบอยก็จะถือเปนการกระตุนใหเตา
นมผลิตน้ํานมสําหรับมื้อตอไปเยอะขึ้น อีกทั้งลูกก็จะคุนเคยกับหัวนมเร็วขึ้นดวยคุณแมควรให
ลูกอมดูดนมตั้งแตหัวนมจนถึงลานนม เพื่อใหลูกชวยกระตุนตอมน้ํานมที่กระจายอยูทั่วเตานม
ซึ่งจะชวยลดปญหาหัวนมแตกไดดวย และการใหนมที่ดีควรใหทุก 4 ชั่วโมงโดยสามารถสลับ
เตาได เพราะปริมาณน้ํานมจะผลิตออกมาเพียงพอ และเมื่อลูกไดดูดเต็มอิ่มก็จะนอนหลับยาว
2. มารดาหลังคลอด ระยะหลังคลอด (Postpartum period) ระยะเวลาตั้งแตหลังคลอด
ทารกและรกเสร็จสิ้น ไปจนถึงระยะ 6 สัปดาหหลังคลอด (ใชเกณฑเดียวกันทั้งการคลอดปกติ
ทางชองคลอดและการผาทองคลอด) ซึ่งในชวงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสรีระและ
ฮอรโมนของสตรีหลังคลอดเพื่อกลับคืนสูสภาพปกติหลังการคลอดเสร็จสิ้น หากทารกแข็งแรง
ปกติดี เจาหนาที่จะนําทารกมาดูดนมแมทันทีหลังจากเช็ดตัวทารกใหแหงแลว เพื่อสรางสาย
สัมพันธ ความรัก และความผูกพันระหวางแม-ลูก
3. โรงพยาบาลเด็ก หรือโรงพยาบาลราชวิถีถือกําเนิดครั้งแรกมาจากโรงพยาบาลที่มีชื่อ
วา "โรงพยาบาลหญิง" เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2494 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เพื่อให เปน โรงพยาบาลเฉพาะสตรีและเด็ก เปน แหงแรกของประเทศไทย มี
นายแพทย ประพนธ เสรี รั ต น ดํ า รงตํา แหน ง รัก ษาการผูอํ า นวยการ และอี ก เดื อ นต อ มา
นายแพทยเสม พริ้งพวงแกว ได รั บแตงตั้งใหเปน ผูอํานวยการโรงพยาบาล ทานไดพัฒ นา
โรงพยาบาลหญิง จนไดรับความนิยม และไววางใจจากประชาชน เขารับการรักษาเปนจํานวน
มาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการผาตัดแฝดสยาม วันดี ศรีวัน แยกออกจากกันสําเร็จ เปนครั้ง
แรกในประเทศไทย สรางชื่อเสียงใหกับ โรงพยาบาลหญิงเปนอยางมาก
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
ภาวะโภชนาการของเด็กเปนสิ่งสะทอนใหเห็น ถึงสุขภาพโดยรวมของเด็ก เมื่อเด็ก
ไดรับอาหารที่เหมาะสมอยางเพียงพอตามชวงวัยอายุ ไมเจ็บปวยบอยๆ และไดรับการดูแลอยาง
ดี เด็กจะมีการเจริญเติบโตอยางสมสวน มีการพัฒนาโครงสรางและการทํางานของสมอง ซึ่งจะ
ชวยกระบวนการเรียนรูและอารมณไดเปนอยางดี พรอมที่จะพัฒนาตอไปจนเปนผูใหญ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนรากฐานเริ่มตนของการสงเสริมสุขภาพของเด็กในชวงระยะ
2-3 ปแรกของชีวิต เพราะนมแมเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่สมดุลและดีที่สุดสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก เหมาะสมตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการของรางกาย สมอง จอประสาท
ตา และอวัยวะอื่นๆ ที่รางกายยังพัฒนาไมเต็มที่ รวมทั้งปองกันการเกิดโรคตางๆ ที่พบบอยใน
ทารก เชนโรคอุจจาระรวง โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคภูมิแพ
นอกจากนี้นมแมยังมีผลตอสุขภาพในระยะยาวอีกมากมาย ทารกที่ไดรับนมแมจะมี
โอกาสเปนโรคอวน เบาหวาน นอยกวาทารกที่ไดรับนมผสม และยังชวยปองกันโรคเรื้อรังใน
วัยผูใหญ เชนโรคเบาหวาน และภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ดานเชาวปญญาและพัฒนาการ
พบวาทารกที่ไดรับนมแมอยางเดียว และไดรับนมแมตอเนื่องจนอายุครบ 12 เดือน ติดตามเชาว
ปญญาของเด็กเมื่ออายุ 6.5 ป พบวาระดับเชาวปญญาของเด็กที่ไดนมแมสูงกวาเด็กที่ไดนมผสม
5.9 จุด และระยะเวลาของการไดรับนมแมสัมพันธกับคาคะแนนเชาวปญญา
ดังนั้นองคการอนามัยโลกไดแนะนําวาเด็กควรไดรับนมแมอยางเดียว 6 เดือน และให
นมแมรวมกับอาหารตามวัยจนถึงขวบปที่สองหรือนานกวานั้น
สถานการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมในประเทศไทย
สถานการณก ารเลี้ ยงลู ก ดว ยนมแมในประเทศไทย จากรายงานการสํารวจสถานะ
สุขภาพเด็กไทย (Multiple Indicator Cluster Surveys: MICS)ในป 2555 โดย สํานักงานสถิติ
แหงชาติ ดวยการสนับสนุนขององคการ UNICEF แสดงจากกราฟแบบแผนการกินนมแมของ
ทารกตามชวงอายุ ของประเทศไทย 2555 พบวา อัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในชวง
อายุ 0-1, 3 และ 6 เดือนอยูที่รอยละ 30, 15 และ12.3 ตามลําดับเปรียบเทียบกับป 2549 ในชวง
อายุเดีย วกัน อยูที่ร อยละ 11.6, 7.6 และ 5.4 ซึ่งเปน การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในระดับหนึ่ง
ภาพรวมของทารกที่ไดรับนมแม ในชวงอายุ 6-7 เดือนแรกยังอยูในระดับที่ดี คือรอยละ55 แต
ยังไมบรรลุเปาหมายอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในทารกอายุนอยกวา 6 เดือนของ
กรมอนามัย ในป 2556 ไมนอยกวารอยละ 50 องคการอนามัยโลกกําหนดไวที่รอยละ 35
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภัทรพร ชูประพันธ ,วีณา เที่ยงธรรม ,ปาหนัน พิชยภิญโญ (2557) ผลการศึกษา
สอดคลองกับแนวคิด PRECEDE-PROCEED Framework ซึ่งเปนแนวคิดในการวิเคราะหและ
วินิจฉัยปญหาที่สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก สหปจจัย มีทั้งปจจัยภายใน
และภายนอกตัวบุคคล ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ปจจัยนํา ซึ่ง เปนปจจัยภายในตัวแมที่เปน
พื้น ฐานและกอใหเกิด แรงจู งใจในการเลี้ยงลูก ดว ยนมแมอยางเดียว ปจจัยเอื้อ เปน แหลง
ทรัพยากรที่ จํ าเป น รวมถึ งความสามารถในการเขาถึงแหลงทรัพยากรหรือสถานบริก าร
สาธารณสุข ปจจัยเสริม เปนการเสริมแรงใหกระทํา ที่มาจากบุคคลที่มีอิทธิพลตอบุคคลนั้นๆ
จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยนํา คือ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาที่หยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
หลังคลอด ประสบการณ ทัศนคติและอุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนปจจัยภายใน
ตัวแม และมีอิทธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือน โดยแมมีวุฒิภาวะและ
ระดับการศึกษาสูง ยอมมีการแสวงหาขอมูล เพื่อพัฒนาความรู วิเคราะหถึงผลดีของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม ไมมีอุปสรรคขัดขวางดานรางกายในเรื่องเตานม หัวนม และดานจิตใจ มีทัศนคติเชิง
บวก คือ ความรูสึก นึกคิดที่ดีตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมเคยมีประสบการณในเลี้ยงลูกดวยนมแม
มากอน ตลอดจนแมไมไดทํางานทําใหมีระยะเวลาหยุดงานมากเพียงพอในการเลี้ยงลูกดวยนม
แม จึงเปนแรงจูงใจในสนับสนุนใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวตอเนื่องจนครบ 6
เดือนได สวนปจจัยเอื้อ มีอิทธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม กลาวคือ แมสามารถเขาถึง และรับ
บริการจากสถานบริการสาธารณสุขไดงาย
โดยใชเวลาในการเดินทางนอย มีชวงเวลาเปดใหบริการที่สะดวก สถานที่เอื้ออํานวย
ตอการใหนมแม จึงสนับสนุนใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนได ถึงแมวาดานปจจัย
เสริม ซึ่งเปนการเสริมแรงสนับสนุนจากบุคคลอื่นๆ แตก็ไมมีความสัมพันธเพียงพอที่จะสงผล
ใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวจนครบ 6 เดือนได อาจเนื่องจากแมสวนใหญไมไดทํางาน
รอยละ 42.6 จึงมี เวลาในการเลี้ ยงดูลูก อยางเต็มที่ มีวุฒิภ าวะและการศึก ษาระดับสูง มี
ประสบการณในการเลี้ยงลูกดวยนมแมมากอน ทําใหแมสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางดียิ่ง
กอปรดวยมีทัศนคติที่ดีตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว และเขาถึงบริการสาธารณสุขไดงาย
จึงสงผลใหแมเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือนประสบผลสําเร็จได แมวาจะไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมไมเพียงพอก็ตาม
นิตยา โปสาวาท (2556) ลักษณะทั่วไปของหญิงหลังคลอด พบวาการเลี้ยงลูกดวยนม
แมเพียงอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนพบมากในประชาการกลุมอายุต่ํากวา 20 ป มีระดับ BMI
ปกติ มีสถานภาพสมรสและอยูดวยกัน สวนใหญมีอาชีพแมบาน สถานที่ทางานในปจจุบันเปน
ที่เดียวกันกับบานที่อาศัยอยู พบ รายไดเฉลี่ยของครอบครัวมากกวา 10,000 บาท ,การศึกษา
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ระดับอนุปริญญาและ มีบุตรจํานวน 1-2 คน เพราะ ไมตองออกไปทางานนอกบาน มีรายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนเพียงพอกับคาใชจายพบนอยที่สุดในประชากรกลุมอายุ 20 – 30 ป,
ระดับ BMI เกิน, อาชีพคาขาย และทํางานตางจังหวัด ไมพบเลยในกลุมที่มีสถานภาพสมรสแต
แยกกันอยู กลุมที่ไม ได เรี ยนหนังสือ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะเปนกลุม
ประชากรที่ตองออกไปทางานนอกบาน รายไดไมเพียงพอกับคาใชจายตองปลอยลูกใหยาย
และตาเลี้ยงที่บาน ซึ่งสอดคลองกับ ไสววรรณ ไผประเสริฐ (2548) ไดศึกษาอัตราการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางเดียว นาน 6 เดือน พบวาระดับของการศึกษา และการประกอบอาชีพของ
มารดา ซึ่งเหตุผลของการที่เลี้ยงลูกดวยนมแมไมยั่งยืน เปนปญหาที่เกี่ยวของกับมารดา และ
ปญหาสภาพแวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจ คือ การประกอบอาชีพนอกบาน ไมสะดวกใน
การใหนมแม
ปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมดานมารดา พบวาสวนใหญไมมีปญหาการเลี้ยงเลี้ยงดวย
นมแมดานมารดาปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่พบมากที่สุดคือมารดาหัวนมสั้น สวนใหญไม
มีปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมดานลูก ปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมดานลูกพบมากที่สุดคือ
ทารกตัวเหลือง สวนมารดาไมมีปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม เลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว
อยางนอย 6 เดือน พบรอยละ 26.6 เลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวไมครบ 6 เดือน พบรอยละ
73.4 สวนในรายไมมีปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแมดานลูก มีการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงนอย 6
เดือน รอยละ 33.3 เลี้ยงลูกดวยนมแมไมครบ 6 เดือน รอยละ 66.7 เพราะปญหาการเลี้ยงลูกดวย
นมแมไมวาจะเปนดานมารดา หรือดานลูกนั้นสวนใหญเปนปญหาที่สามารถแกไขได มารดา
และทารกตองไดรับการแกไขปญหามารดามีความมั่นใจวาตนเองสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได
กอนกลับบาน และควรมีการติดตามเปนระยะ สอดคลองกับ กาญจนา เอกปชฌาย (2541)
ศึกษาอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย 4 เดือน และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
ดังกลาวพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ครบ 4 เดือน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก สถานที่ฝากครรภ การไดรับคาแนะนาจากเจาหนาที่สาธารณสุข ในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม การที่แมไดรับการดูแลหลังคลอด โดยเจาหนาที่ การที่ลูกไดดูดหัวยาง หรือหัวนม
ปลอม การที่แมมีปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม และความพึงพอใจของแม ในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ยในครั้งนี้ คือ การเลี้ยงลูก ดว ยนมแม ที่โ รงพยาบาลเด็ก โดย
กําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปตัวอยาง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ซึ่ง
เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณ จํานวน และคารอยละ
สวนที่ 2 แบบสอบถามวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน
ตอบ ใช , ไมใช คิดเปนคะแนน 0-10 คะแนน
สวนที่ 3 แบบสอบถาม ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเปนแบบสอบถามมี
ลักษณะเปน ตอบ ใช , ไมใช คิดเปนคะแนน 0-10 คะแนน
สวนที่ 4 แบบสอบถาม ปฏิบัติตนในการใหนมลูก ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรฐานประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับความคิดเห็นจากนอยไปหามาก ลําดับที่ 0 เห็น
ดวยนอยที่สุด และ ระดับที่ 10 เห็นดวยมากที่สุด
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
ส ว นน อ ย คื อ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 22 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 5.50 น อ ยสุ ด ระดั บ
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 และรับจางทั่วไป 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
สรุปผลดังในตารางที่ 1
สวนที่ 2 ความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชนของการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม
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จากการศึกษาความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชนของการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง ดังตารางที่ 2 ซึ่งสามารถสรุป
รายดานดังนี้
2.1 ความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งที่ลูกตองการ” มี
จํานวน 395 คน คิดเปน รอยละ 98.75 รองลงมา “ไมควรใหลูกดูดหัวนมยางและหัวนมหลอก
หรือหัวนมปลอม” จํ านวน 393 คน คิดเปน รอยละ 98.25 และ “ไมใ หน้ําหรือนมผสม หรือ
อาหารอื่นแกทารกแรกคลอดนอกจากนมแม เวนแตจะมีขอยกเวนทางการแพทย” จํานวน 392
คน คิดเปน รอยละ 98.00 โดยประเด็นที่มีความรูความเขาใจไมถูกตองสูงสุด “ถามีหัวนมสั้น
แบน หรือบอดบุม แกไขโดยดึงหัวนมบอยๆ ก็สามารถใหนมลูกได” จํานวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 11.00
2.2 ความรู ความเขาใจในประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา สว น
ใหญมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งที่
ลูกตองการ” จํานวน 395 คน คิดเปน รอยละ 98.75 รองลงมา “นมแมชวยใหลูกถายอุจจาระได
สะดวก” จํานวน 390 คน คิดเปน รอยละ 97.50 และ “นมแมมีภูมิคุมกันซึ่งชวยปองกันการเกิด
การเจ็บปวยของลูกได”, “นมแมชวยเสริมสรางและพัฒนาระดับสติปญญาของลูก” จํานวน 387
คน คิดเปน รอยละ96.75 โดยประเด็นที่มีความรูความเขาใจไมถูกตองสูงสุด “นมแมเปนอาหาร
ที่ดีที่สุดและมีสารอาหารพอเพียงสําหรับทารกแรกเกิดถึง4เดือน” จํานวน 119 คน คิดเปน รอย
ละ 29.75
สวนที่ 3 การปฏิบัติตนในการใหนมลูก
ผลการศึกษา ความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ในภาพรวม พบวา มี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.57 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ในรายดาน มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 5 ดาน โดยสูงสุด ทารกที่เลี้ยงดวยนมแมจะมีโ อกาสที่จ ะ
ไดรับการปอนนมเกินมากวาทารกที่เลี้ยงดวยนมผสม มีคาเฉลี่ย 9.82 รองลงมา ทารกดื่มนมแม
ประหยัดวานมผสม ( x = 9.72), มารดาที่เลี้ยงทารกดวยนมผสมจะพลาดโอกาสในการมี
ความสุขจากความรูสึกของการเปนแม ( x = 9.61), การเลี้ยงลูกดวยนมผสมเปนทางเลือกที่ดี
สําหรับมารดาที่ทํางานนอกบาน( x = 8.57) และ การเลี้ยงลุกดวยนมแมสะดวกกวาการเลี้ยง
ลูกดวยนมผสม ( x = 8.53) และมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 1 ดาน คือ มารดาไม
ควรเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานที่สาธารณะ ( x = 7.87) และมีความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง จํานวน 1 ดาน คือ บิดาจะรูสึกถูกทอดทิ้ง หากมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแม ( x = 5.87)
ตามลําดับ สรุปดังตารางที่ 3
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สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตาง

H0 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไมมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
H1 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ การปฏิบัติตนใน
การใหนมลูก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 2.383, Sig. = 0.069 > 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ที่ตางกัน มีผล
ตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา
กับ การปฏิบัติตนในการใหนมลูกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 1.598,
Sig. = 0.189 > 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ที่
ตางกัน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลัก ษณะสว นบุคคล ดาน
อาชี พ กับ การปฏิบัติต นในการใหนมลูกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา มีคาเฉลี่ย
ความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมมารดาที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัวจะมีการปฏิบัติตนใน
การใหนมลูก ต่ํากวา กลุมมารดาอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
2) กลุมมารดาที่มีอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ จะมีการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
สูงกวา กลุมมารดาอาชีพพนักงานบริษัท
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือนกับ
การปฏิบัติตนในการใหนมลูกที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test = 8.595, Sig. =
0.000 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน ที่
ตางกัน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
นํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอ
เดือน กับ การปฏิบัติตนในการใหน มลูก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา มีคาเฉลี่ย
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
สมมติฐานที่ 2 ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการ
ใหนมลูก
H0 = ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมไมสงผลตอการปฏิบัติตนในการให
นมลูก
H1 = ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนม
ลูก
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับการ
ปฏิบัติตนในการใหนมลูกพบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานวิธีการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมและดานประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม เทากับ 0.266 < 0.80 แสดงให
เห็นวาตัวแปรอิสระมีความเปนอิสระตอกันไมมีความสัมพันธกันมากไมมีการควบคุมตัวแปร
ใดๆ ไว จึงนํามาเขาโมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัย
สวนประสมการตลาดมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา
(Enter Regression)
ผลการวิเคราะหการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธความรูความเขาใจ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมกับการปฏิบัติตนในการใหนมลูก พบวา มีคาความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามระดับไมสูงมากโดย มีคา R เทากับ 0.256 และ มีคา Adjusted R
Square เทากับ 0.061 อธิบายไดว าความรูค วามเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีอิทธิผลตอการ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรตามหรือการปฏิบัติตนในการใหนมลูก รอยละ 6.10 โดยมีคา F-statistics
เทากับ 13.893 และคา sig. เทากับ 0.000 < 0.05 แสดงใหเห็นวาความรูความเขาใจการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมมีอิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนในการใหนมลูกอยางนอยหนึ่งตัวแปร
ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อน พบวา มีคาของ Durbin-Watson เทากับ 2.040 > 1.5 แสดงวา
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ เ ป น อิ ส ระต อ กั น ในระดั บ สู ง ไม มี ป ญ หาสหสั ม พั น ธ ใ นตั ว แปร
(Autocorrelation) จึงทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพื่อคา
สัมประสิทธิ์
ผลการทดสอบสภาพที่เกิดสหสัมพันธระหวางความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนม
แม กับการปฏิบัติต นในการใหน มลูก พบวา มี คา Tolerance 0.929 > 0.10 และ คา VIF
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(Variance Inflation Factor) 1.076 < 10.0 เปนไปตามเกณฑจึงไมเกิดปญหาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระ (Multi collinearity)
สรุปผลการวิเคราะหความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีผลตอการปฏิบัติตนใน
การใหนมลูกพบวา คาคงที่ 7.232 คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.255 โดยมีคา t – test = 28.312,
sig. = 0.000 โดยผลการวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
พบวา การปฏิบัติตนในการใหนมลูก มีคา Sig. < 0.05 ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานวิธีการเลี้ยงลูกดวย
นมแมและดานประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม สรุปผลรายดาน ไดดังนี้
ดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา คา t. = 3.463, Sig. = 0.001 < 0.05, Beta = 0.174
กลาวไดวา ดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการปฏิบัติตนในการให
นมลูกโดยการเปลี่ยนแปลง ดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผล
ตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.174 หนวยมาตรฐาน
ดานประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา คา t. = 2.908, Sig. = 0.004 < 0.05,
Beta = 0.146 กลาวไดวา ดานประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอ
การปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยการเปลี่ยนแปลง ดานประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
0.146 หนวยมาตรฐาน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดวา ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงผล
ตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา ดาน
ประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถสรุปผลงานวิจัยไดดังนี้
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
รับจางทั่วไป มีรายไดตอเดือน มากสุด 15,001-30,000 บาท รอยละ 54.00 รองลงมา 30,00150,000 บาท นอยสุด มากกวา 50,000 บาท ตามลําดับ
2. ผลการศึกษา ความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแมและประโยชนของการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูก
ควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งที่ลูกตองการ” รอยละ 98.75 รองลงมา “ไมควรใหลูกดูดหัวนม
ยางและหัวนมหลอกหรือหัวนมปลอม” และ “ไมใหน้ําหรือนมผสม หรืออาหารอื่นแกทารก
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แรกคลอดนอกจากนมแม เวนแตจะมีขอยกเวนทางการแพทย” โดยประเด็นที่มีความรูความ
เขาใจไมถูกตองสูงสุด “ถามีหัวนมสั้นแบน หรือบอดบุม แกไขโดยดึงหัวนมบอยๆก็สามารถ
ใหนมลูกได” และความรูความเขาใจในประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม พบวา สวนใหญมี
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยสูงสุด ในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูดนมแมทุกครั้งที่ลูก
ตองการ” รองลงมา “นมแมชวยใหลูกถายอุจจาระไดสะดวก” และ “นมแมมีภูมิคุมกันซึ่งชวย
ปองกันการเกิดการเจ็บปวยของลูกได”, “นมแมชวยเสริมสรางและพัฒนาระดับสติปญญาของ
ลูก ” โดยประเด็น ที่ มีค วามรู ค วามเขาใจไมถูก ตองสูงสุด “นมแม เปน อาหารที่ ดี ที่สุด และมี
สารอาหารพอเพียงสําหรับทารกแรกเกิดถึง4เดือน”
3. ผลการศึกษา ความคิ ด เห็น ที่มีตอการปฏิบัติต นในการใหน มลูก พบวา มีค วาม
คิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.57 โดยสูงสุด ทารกที่เลี้ยงดวยนมแมจะมีโอกาสที่จ ะ
ไดรับการปอนนมเกินมากวาทารกที่เลี้ยงดวยนมผสม มีคาเฉลี่ย 9.82 รองลงมา ทารกดื่มนมแม
ประหยัด วานมผสม, มารดาที่ เลี้ยงทารกดวยนมผสมจะพลาดโอกาสในการมีความสุข จาก
ความรูสึกของการเปนแม, การเลี้ยงลูกดวยนมผสมเปนทางเลือกที่ดีสําหรับมารดาที่ทํางานนอก
บานและ การเลี้ยงลุก ดวยนมแมสะดวกกวาการเลี้ยงลูก ดว ยนมผสม และมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก จํานวน 1 ดาน คือ มารดาไมควรเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานที่สาธารณะ และมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ บิดาจะรูสึกถูกทอดทิ้ง หากมารดาเลี้ยงลูกดวยนม
แม ตามลําดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาชีพ
และ รายไดตอเดือน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน อยางมีนับสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
4.1 ด านอาชี พ มี ผลต อการปฏิบัติต นในการใหน มลูก แตกตางกัน ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมมารดาที่มี
อาชีพธุรกิจสวนตัวจะมการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ต่ํากวา กลุมมารดาอาชีพขาราชการและ
รัฐวิสาหกิจ และ 2) กลุมมารดาที่มีอาชีพขาราชการและรัฐวิสาหกิจ จะมีการปฏิบัติตนในการ
ใหนมลูก สูงกวา กลุมมารดาอาชีพพนักงานบริษัท
4.2 ดานรายไดตอเดือน มีผลตอการปฏิบัติตนในการใหน มลูกแตกตางกัน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุ ม
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. ผลการวิเคราะหค วามสั มพันธ พบวา ความรูค วามเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม
สงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา
ดานประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยความรูความ
เขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแมมีอิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตนในการใหนมลูก รอยละ
6.10
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษา พบวา กลุมมารดามีความรูความเขาใจในวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม
และประโยชนของการเลี้ยงลูกดวยนมแม ที่ถูกตอง โดยสูงสุดในประเด็น “ลูกควรไดรับการดูด
นมแมทุกครั้งที่ลูกตองการ” และมีความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูกในระดับ
มากที่สุด โดยสูงสุด ทารกที่เลี้ยงดวยนมแมจะมีโอกาสที่จะไดรับการปอนนมเกินมากวาทารก
ที่เลี้ยงดวยนมผสม
2. จากการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงผลตอการปฏิบัติ
ตนในการใหนมลูกโดยดานวิธีการเลี้ยงลูกดวยนมแม มีผลสูงสุด รองลงมา ดานประโยชนของ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม และปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อาชีพ และ รายไดตอเดือน มีผลตอ
การปฏิบัติตนในการใหนมลูกแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดานวิธีการเลี้ยงลูก
ดว ยนมแม สงผลตอการปฏิบัติ ตนในการใหนมลูกสูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญ กับการ
สงเสริมใหขอมูลและใหความรูของมารดาเรื่องประโยชนของนมแมและวิธีการใหนมบุตรที่
ถูกตอง และควรสงเสริมและการใหความรูเรื่องประโยชนของนมแมในแงคุณคาทางอาหาร
การเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมองและพฤติกรรมและการปองกันการติดเชื้อของทารก
2. จากการศึกษา พบวา ความรูความเขาใจการเลี้ยงลูกดวยนมแม ดานประโยชนของ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมสงผลตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก ดังนั้นควรมีการใหคําแนะนํา
และการเตรียมตัวของมารดา โดยการควรเริ่มจากซักประวัติเกี่ยวกับความรูความเขาใจและ
ทัศนคติการเลี้ยงลูกดวยนมแม ประวัติเลี้ยงลูกดวยนมแมในครรภกอน ประวัติสุขภาพ ประเมิน
ความเสี่ยงขณะตั้งครรภ ตรวจลักษณะหัวนมและเตานมในการฝากครรภครั้งแรกและอีกครั้ง
เมื่อใกลคลอด เปนตน
3. จากการศึกษา พบวา กลุมมารดามีความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
ในระดับมากที่สุด ดังนั้นควรใหคําแนะนําตอมารดาใหมีการเตรียมความพรอมแมทั้งรางกาย
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และจิตใจ และสงเสริมใหมารดามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชนและวิธีการเลี้ยงลูกดวย
นมแมที่ถูกตองและสรางความมั่นใจวาจะสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติของมารดาตอการปฏิบัติตนในการใหนม
ลูกเพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการวางแผนและใหขอมูลการปฏิบัติตนในการใหนม
ลูกไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนในการใหนมลูก
จําแนกตามลักษณะอาชีพหรือจําแนกเฉพาะกลุมอาชีพ รายไดของมารดา เพื่อผลการศึกษาจะ
ทําใหเกิ ด ความรู ค วามเข าใจการปฏิบัติต นในการใหน มลูก ของมารดาที่มีสภาพแวดลอ ม
แตกตางกัน เพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
การสงเสริมการปฏิบัติตนในการใหนมลูกไดดียิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
FACTORS EFFECTING DORMITORY SELECTION OF RANGSIT UNIVERSITY
STUDENT
นีรนุช ความหมั่น* วรรณพร หนูประสิทธิ์*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของ
นักศึกษมหาวิทยาลัยรังสิต โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกับกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งทําการศึกษาในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 2558 และสถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานที่ใชคือ t-Test,F-Test (Oneway ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติรอยละ
5
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 65.8 เปอรเซนต และเพศหญิงรอยละ
34.2 เปอรเซนต มีอายุอยูในชวง 17-19 ป สวนใหญเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 - 15,000 บาทตอเดือน ปจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 7
ดานไดแกดานผลิตภัณฑและดานบริการ ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด ดาน
กระบวนการใหบริการและดานสภาพแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตเปนอยางมาก
คําสําคัญ: การเลือกหอพัก, มหาวิทยาลัยรังสิต

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
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, FTest (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

ที่อยูอาศัย เปนหนึ่งในปจ จัยสี่ ที่จําเปนในการดํารงชีวิต ของมนุษ ย นอกเหนือจาก
อาหาร เครื่องนุงหม และยารักษาโรคมนุษยจะแสวงหาถิ่นฐานที่อยูอาศัยที่มีความปลอดภัยและ
เอื้ออํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิต มากที่สุด ซึ่งลักษณะที่อยูอาศัยของแตละคนนั้น จะมี
ความแตกตางกันไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิตเปนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีก ารเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา
โดยในปการศึกษา 2556 มีจํานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 24,385 ราย และมีแนวโนม
ที่เพิ่ งขึ้ น ทุ ก ป ส ง ผลให เ กิ ด สาธารณู ปโภค และสาธารณู ปการเพิ่ มมากขึ้ น ดว ย เนื่องจาก
มหาวิทยาลั ยแห งนี้ ตั้ งอยู ใ นหมู บานเมืองเอก จังหวัด ปทุมธานี ทําใหก ารเดิน ทางไมคอ ย
สะดวก บริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิตมีที่พักอาศัยจํานวนมากที่คอยรองรับนักศึกษาและทาง
เจาของที่พักตางๆ ก็มีการแขงขันกันคอนขางสูงเพื่อดึงดูดความสนใจของนักศึกษา ผูที่สนใจจะ
ทําธุรกิจ หอพักในบริเวณนี้ จึงควรศึกษาความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อ
พัฒนาที่พักอาศัยใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษามากที่สุด
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วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มอี ิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ รายไดตอเดือน ระดับชั้นป และประเภท
หอพักปจจุบันของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งสงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกอยูหอพัก
แตกตางกัน โดยใชการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งใชคาสถิติ t-test (Independent sample)
2. ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด ประกอบดวย ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ทางดานราคา ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยทางดานการสงเสริมทางการตลาดมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร
- กลุมประชากรที่เปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีความตองการเชา
หอพัก
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
- ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา
- ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่
ใหบริการ การสงเสริมการตลาด
3. ขอบเขตดานระยะเวลา
- ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง เมษายน พ.ศ. 2558
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่พกั อาศัย
อยูในหอพักเอกชน
- เพศ
- อายุ
- ระดับและชั้น ป
- รายไดตอเดือน

3. การตัดสินใจเชาหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
- หอพักอยูใกลมหาวิทยาลัย
- สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่
เพียบพรอม
- ความปลอดภัย
- มีเพื่อนอยูรวมกันในหองพักหรือภายใน
หอพัก
- การเดินทางที่สะดวก
- ขนาดของหองพัก
- การตกแตงภายในหองพัก
- สภาพแวดลอมรอบๆ หอพักมีความ
สวยงาม สงบและเปนสวนตัว
- ราคาหนวยของคาน้ําและคาไฟ

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงความตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต วามีความตองการหอพัก
แบบใด
2. ทราบถึงปจจัยทีมีอิทธิพลตออุปสงคของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตมีตอหอพัก
3. ทราบถึงทัศนคติของนักศึกมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีตอการเลือกหอพัก
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปจจัยที่มีอิทธิพลความตอการเลือกหอพัก หมายถึง ปจจัยทางพฤติกรรมผูบริโภค
และปจจัยทางสังคม ตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกหอพักมหาวิทยาลัยรังสิต
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะของผูบริโภค
3. หอพัก หมายถึง หอพักที่ตั้งอยูบริเวณภายนอกของพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต
4. คาเชาหองพัก หมายถึง ราคาเชาหองพักตอเดือนโดยไมรวมคาบริการอื่นๆ
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5. ส วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง ป จ จั ยทางด านการตลาด 4 ด า น คื อ ด า น
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ใหบริการ ดานการสงเสริมทางการตลาด
6. ผลิตภัณฑ หมายถึง ตัวหองพักของหอพัก
7. ราคา หมายถึง ราคาของคาเชาหองพักของหอพัก
8. สถานที่ ใ ห บ ริ ก าร สภาพแวดล อ มของที่ ตั้ ง หอพั ก ความสะดวกสบายในการ
ใหบริการ
9. การสงเสริมทางการตลาด หมายถึง การโฆษณาทั้งสื่อออนไลนและออฟไลน การ
ประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการสงเสริมการขาย
10. การตัดสินใจเชา หมายถึง การที่ลูกคาไดเชาหอพักนั้นและไดมีการจายเพื่อใหได
สินคามาโดยมีตัวเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
การแนวคิดและทฤษฎีตางๆ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
เชื่อวาผูบริโภคมีความตองการในการบริโภคสินคาและบริการอยาง หลากหลายแตเนื่องจากผบู
ริโภคแตละรายมีขอจํากัดในเรื่องของทรัพยากร ดังนั้นผูบริโภคจะมีลําดับการบริโภคกอน-หลัง
แตกตางกันโดยคํานึงถึงอรรถประโยชนสูงสุดที่ตนจะไดรับ สําหรับการบริโภคสินคา คงทน
ซึ่งสว นใหญจะมีการใชงานที่ยาวนานและมีราคาคอนขางแพงผูบริโภคจําเปนตองคํานึงถึง
ผลประโยชน ห รื อ ความพึ ง พอใจที่ ต นเองจะได รั บ เป น อย า งมากก อ นตั ด สิ น ใจซื้ อ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสินคาอื่นที่ตองซื้อใชเปนประจําพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง “การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหา ใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ
ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมากอนแลวและมีสวน ในการกําหนดใหมีการ
กระทําดังกลาว” การศึกษาแบบจําลอง พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา SR Theory เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทํา ใหเกิดการซื้อสินคาโดยมี
จุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่งกระตุน ที่ผานเขาไปใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) และทํา ใหเกิดความตองการกอนแลวจึงมีผลทํา
ใหเกิดการปฏิบัติตอบสนอง (R-Response)

926

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

สิ่งกระตุน (S-Stimulus) สามารถเกิดขึ้น เองจากภายในรางกายและจากสิ่งกระตุน
ภายนอกซึ่งถือวา เปนเหตุจูงใจใหเกิดการบริโภคสินคา (Consumer Motive) สําหรับสิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1. สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนความตองการซื้อที่เกี่ยวของกับ สวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ซึ่งประกอบดวย
1.1) ผลิ ตภั ณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่สามารถเสนอขายใหกับตลาดเพื่อ
เรียกรองความสนใจและ ความเปนเจาของผลิตภัณฑก ารใชหรือเพื่อบริโภคเปนสิ่งที่สนอง
ความจําเปนและความตองการของมนุษย ไดผลิตภัณฑเปนสิ่งที่แตะตองไดและแตะตองไมได
สวนประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย ตัวสินคา และบริการ ตราสัญลักษณ คุณภาพการ
บรรจุหีบหอการใชเทคโนโลยี
1.2) ราคา (Price) คื อมูลคาของสิ นคาและบริก ารที่ แสดงออกมาในรู ปของ
จํานวนเงิน การกําหนดราคามีวิธีการดังนี้
- การตั้งราคาต่ํากวาราคาตลาด
- การตั้งราคาสูงกวาราคาตลาด
- การตั้งราคาเทากับราคาตลาดทั่วๆ ไป
1.3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมการนําผลิตภณัฑที่กําหนด
ไวออกสูตลาด เปาหมายในสวนประสมนี้ไมไดหมายถึงเฉพาะสถานที่จําหนายอยางเดียวแต
เปนการพิจารณาวา จะจําหนายผานคนกลางตางๆ อยางไรและมีการเคลื่อนยายสินคาอยางไร
สวนประสมในการจัดจําหนายประกอบดวย
- ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution)
- การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution)
1.4) การส งเสริ ม ตลาด (Promotion) เป น การติด ต อสื่ อสารระหว า งผู จั ด
จําหนายและตลาดเปาหมาย เกี่ยวกับผลิตภณัฑโดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงให
เกิดทศันคติและพฤติกรรมการซื้อการสงเสริมตลาดอาจทําได 4แบบดวยกันเรียกวาสวนประ
สมการสงเสริมตลาด หรือสวนประสมในการ ติดตอสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย
- การโฆษณา (Advertising)
- การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling)
- การสงเสริมการขาย (Sale Promotion)
- การให ข าวสารและการประชาสัมพั น ธ (Publicity and Public
Relation)
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2. สิ่ งกระตุ นอื่ นๆ เป นสิ่ งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับภาวะ
เศรษฐกิจซึ่งอยูภายนอกองคกรและผูผลิตไมสามารถควบคุมไดสิ่งกระตุนเหลานี้คือรายไดของ
ผูบริโภคกฎหมายและวัฒนธรรมกลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s Black
Box) เปนสิ่งที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งประกอบดวย
ลักษณะของผูบริโภคเกิดจากอิทธิพลของปจจัยตางๆดังนี้
- ปจจัยทางดานวัฒนธรรม
- ปจจัยทางดานสังคม
- ปจจัยสวนบุคคล
- ลักษณะทางจิตวิทยา
ทําใหทราบความสนใจของผูซื้อเพื่อนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑการตัดสินใจดานราคา
การจัดชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการจําหนายตอไป กระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภค ผูบริโภคจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่ยากงาย แตกตางกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชนิดของสินคาและสภาวการณในขณะตัดสินใจซื้อการตัดสินใจซื้อของผูบรโภคแต
ละครั้งจะเปนกระบวนการซึ่งประกอบดวยกิจกรรมหลายๆอยางแตเมื่อพดูถึงการซื้อคนมักนึก
ถึงการตัดสินใจซื้อซึ่งเปนสวนหนึ่งของการซื้อเทานั้นกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ประกอบดวยขั้น ตอนดังตอไปนี้
- ความรูสึกตองการ
- พฤติกรรมกอนซื้อ
- การตัดสินใจซื้อ
- พฤติกรรมการใช
- ความรูสึกหลังการซื้อ
การตอบสนองของผูบริโภค (Response) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ
ดังนี้
- การเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ
- การเลือกดานระดับราคา
- การเลือกดานสถานที่จัดจําหนาย
- 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) โดยสวนประกอบทุกปจ จัยมีความเกี่ยวพันและเทาเทียมกัน
ขึ้นอยูกับผูบริหารจะวางกลยุทธโดยใหความสําคัญกับปจจัยใดมากกวา ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผูใหบริการไดจัดเตรียมไวเพื่อนําเสนอตอลูกคา
โดยผลิตภัณฑที่เสนอขายใหกับลูกคาอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบ
ไปดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกร ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน มีคุณคา ใน
สายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกาหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ
ตอ งพยายามคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งของผลิ ต ภัณ ฑ การแข งขั น องค ป ระกอบผลิ ต ภั ณ ฑ
ประกอบดวย ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ บรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน (พิษณุ
จงสถิตวัฒนา, 2544 : 10-16)
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน ทั้งหมดที่
ลูกคาตองจายเพื่อการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ ทั้งนี้รวมถึงเวลาและแรงงานที่ลูกคาตองใชไป
ราคาเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหกิจการมีรายได ราคาจึงอยูในรูปของจํานวนเงิน ที่ผูซื้อ
สินคาจายเพื่อใหไดสินคานั้นมา ราคาถูกกาหนดขึ้นจากมูลคาสินคา หากผูซื้อและผูขายกําหนด
ราคาสินคาใกลเคียงกันการซื้อขายก็ยอมเกิดขึ้น ดวยเหตุนี้อาจถือวาราคาเปนตัวกลางที่ทําให
เกิด การเปลี่ยนแปลงความเป นเจ าของสิน คา อยางไรก็ตาม ในการกําหนดราคาสินคาตอง
คํานึงถึงความตองการของผูบริโภคดวยวามีความตองการมากนอยเพียงใด รวมทั้งตนทุนการ
ผลิตสภาพการแขงขันในตลาดประกอบดวย สําหรับธุรกิจทั่ว ไป มีกลยุทธการกําหนดราคา
ดังนี้
2.1 การตั้งราคาโดยการกาหนดสวนลด (Discount Price) เปนการนําสวนลด
มา ปรับกับราคาพื้ น ฐาน เช น ส วนลดการคา สว นลดปริมาณ สวนลดเงิน สด สว นลดตาม
ฤดูกาล สวนลดตามภูมิศาสตร และสวนลดเพื่อสงเสริมการขาย เปนตน
2.2 การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Price) เปนวิธีการตั้งราคาที่ทําให
ผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอสินคาแลวทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ ไดแก
การตั้งราคาพิเศษ การตั้งราคาที่ถือปฏิบัติหรือราคาเคยชิน การตั้งราคาเพื่อศักดิ์ศรี การตั้งราคา
เชิงระดับ เปนตน
2.3 การตั้งราคาเพื่อสงเสริมการขาย (Promotion Price) เปนการตั้งราคาให
ต่ําลงเพื่อจูงใจใหผูบริโภคมาซื้อสินคานั้น โดยปกติมักกําหนดระยะเวลาในการใชระดับราคาที่
ปรับใหต่ําลงเพื่อเรงการขายควบคูไปดวย เชน การตั้งราคาลอใจ การลดราคาขาย
เปนตน
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2.4 การตั้งราคาตามคูแขง (Competitive Price) เปน การตั้งราคาสินคาเมื่อ
คูแขงมี การเปลี่ยนแปลงราคาสินคา เพื่อใหราคาสินคาของตนสามารถแขงขันกับคูแขงที่อยูใน
ธุรกิจ เดียวกันได จึงจําเปนตองปรับราคาตาม เพราะหากไมมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามอาจมี
ผลกระทบตอยอดขาย กําไร และสวนแบงทางการตลาดของกิจการได จึงจําเปนตองมีการศึกษา
ราคาของคูแขง หลักเพื่อเปรียบเทียบราคากนอยูเสมอ และทางเลือกของกิจการเมื่อคูแขงขันมี
การเปลี่ยนแปลงราคา สินคา ไดแก การคงราคาเดิมเอาไว การลดราคา การเพิ่มราคา หรือการ
ตั้งราคาใหต่ํากวาสินคา ประเภทเดียวกน เปนตน
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กระบวนการทํางานที่จะทําใหสินคา หรือ
บริการไปสูตลาด เพื่อใหลูกคาไดบริโภคสินคาหรือบริการตามที่ตองการ ซึ่งรวมไปถึง การ
เลือกทําเลที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจ เนื่องจากทําเลที่ตั้งเปนกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขามา
เลือกซื้อผลิตภัณฑ ดังนั้นสถานที่ตั้งจึงตองสามารถครอบคลุมพื้นที่สอดคลองกบความตองการ
ของ กลุ ม เป า หมาย และจํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ทํ า เลที่ ตั้ ง ของคู แ ข ง ขั น ด ว ย อย า งไรก็ ต าม
ความสําคัญของทําเลที่ตั้งอาจมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจแตละ
ประเภท สถานที่ หรื อช องทางการจัดจําหนาย จึงเกี่ยวของกับสถานที่จําหนายสิน คาและ
กิจกรรมตางๆ ที่ทําใหผูบิริโภคหาซื้อผลิตภัณฑไดงาย ไมวาจะซื้อเมื่อใดหรือที่ใดก็ตาม ในการ
จําหนายสิ นคานอกจาก เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแลว ยังเกี่ยวกับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใน
การนําเสนอสิ น ค าที่ มีผลต อการรับรูข องผูบริโ ภคโดยตรง ซึ่งประกอบดว ยทําเลที่ตั้งและ
ชองทางในการนําเสนอสินคา ดังนี้
3.1 ทําเลที่ตั้ง (Location) ความสําคัญของแหลงที่ตั้งหรือสถานที่จัดจําหนาย
สินคา ขึ้นอยูกับการเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดสถานที่จําหนาย รวมถึงภาพลักษณขององคกร ซึ่
งไดแก สวนประกอบทางกายภาพของบริษัทหรือรานคาที่ผูบริโภคสามารถสัมผัสได และเปน
สวนที่เพิ่มความมั่นใจใหแกผูบริโภค การเลือกทําเลที่ตั้งจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่ งจะตอง
ตอบสนอง ผูบริโภคในดานความสะดวกสบาย สามารถครอบคลุมพื้นที่รองรับกลุมเปาหมาย
ไดมากที่สุด นอกจากทําเลที่ตั้งในความหมายของแหลงที่ตั้งแลวยังหมายรวมถึงการมีสถานที่
จัดจําหนายสินคา ในรูปหางรานหรือบริษัทซึ่งเปนเครือขายสาขาดวย เนื่องจากการมีสาขาเปน
จํานวนมากและครอบคลุมพื้นที่มากเทาใดแลว ยอมสงผลดีตอกิจการเปนอยางมาก
3.2 ชองทางการจัดจําหนาย (Channels) คือเสนทางที่สินคาเคลื่อนยายไปยัง
ตลาดในการกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 สวน ไดแก ลักษณะ
ของการ จําหนาย ความจําเปนในการใชคนกลางในการจัดจําหนาย และลูกคาเปาหมายของ
ธุรกิจนั้น ซึ่งชองทางการจัดจําหนายโดยทัวไปมี 4 ชองทาง ไดแก
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- การจําหนายโดยตรง (Direct Sales) เปนการจําหนายสินคาใหแก ผูบริโภค
โดยตรงซึ่งไมผานคนกลาง
- ผานตัวแทน (Agent or Broker) เปนการจําหนายสินคาผานคนกลางซึ่ง เปน
ตัวแทน เชน บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทนายหนา
- ผานตัวแทนของทั้งสองฝาย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) เปน
การจําหนายสินคาโดยฝายผูจัดจําหนายและผูบริโภคตางมีคนกลางของตนเองและท าหนาที่ตก
ลงกัน
- การเขารวมระบบการจําหนายโดยการซื้อสิทธิ์จากบริษัทแมรวมถึง สัญญา
การจัดจําหนาย (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผูบริโภคติดตอผานทางธุรกิจ
ที่ไดรับสิทธิ์ และมีสัญญาการจัดจําหนายจากบริษัทแม
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารการตลาดที่เพื่อ สราง
การรับรูใหกับลูกคาและใหคุณคาแกสิ่งที่เสนอขาย เปนการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางผูขาย
กับผูบริ โ ภค เพื่ อสร างทั ศนคติ และพฤติก รรมการซื้อการติด ตอสื่อสารอาจทําไดใ นหลาย
ลักษณะ อาทิการใชพนักงานขายและการใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสารซึ่งมีหลายประเภท
โดยจะเลือกใช ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายๆ ประเภทรวมกันก็ได ที่สําคัญก็คือตอง
เลือกใชเครื่องสื่อสารแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication – IMC) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับผูบริโภคและผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
ได สําหรับเครื่องมือในการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ไดแก การโฆษณา (Advertising) การ
สงเสริมการขาย (Sales Promotion) การขาย โดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) และการ
บอกกลาวแบบปากตอปาก (Word of Mouth) เปน ตน ดังนั้น จึงกลาวไดวา การสงเสริม
การตลาดเปนกระบวนการติดตอสื่อสารทางการตลาดโดยใชคนหรือใชสื่อทั้งนี้เพื่อเตือนความ
ทรงจําแจงขาวสารและจูงใจผูซื้อที่มีศักยภาพเกี่ยวกับสินคาของตน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) ไดแก สิ่งตีพิมพและสื่อกระจายเสียงโฆษณาที่
ติดอยูภายนอกบรรจุภัณฑ ปายโฆษณา เปนตน
4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) ไดแก การเสนอขายการจัด
แสดงตัวอยางสินคาที่จะขาย เปนตน
4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) ไดแก การแขงขันเกมชิงโชคของ
แถมรางวัลการแจกตัวอยาง การสาธิตสินคาการใหความบันเทิง เปนตน
4.4 การใหขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation)
ไดแก การใหสัมภาษณ การสัมมนา การบริจาคเพื่อการกุศล การสรางความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน เปนตน
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4.5 การบอกกลาวแบบปากตอปาก (Word of Mouth) ไดแก การบอกกลาว
การถายทอดประสบการณตอไปยังผูอื่นเพื่อแนะนําใหใชสินคา
4.6 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ไดแก จดหมายตรงการเลือกซื้อทาง
โทรทัศน การเลือกซื้อทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
5. บุคคล (People) หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทั้งหมดรวมไปถึงลูกคา
บุคลากรที่จําหนาย และบุคลากรที่ใหบริการหลังการขาย บุคลากรผูใหบริการจําเปนตองอาศัย
การคัดเลือก การฝกอบรมและการจูงใจ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกบลูกคาไดแตกตางจากคู
แขงขัน โดยบุคลากรผูใหบริการจะสรางความประทับใจใหกับลูกคา การทักทายลูกคาแสดง
ความยิ้มแยมแจมใส ความกระตือรือรนที่จะใหคําแนะนําชวยเหลือลูกคามีความเปนกันเองและ
การเอาใจใสกับลูกคา ตลอดจนตองสามารถคนหาความตองการ และความจําเปนของลูกคา ซึ่ง
สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ชวยใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดี รูสึกประทับใจในการบริการของกิจการ อีก
ทั้งยังเปนการรักษาลูกคาในระยะยาวใหมีความจงรักภักดีตอกิจการ
6. กระบวนการบริการ (Process) เปน ขั้นตอนในการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการไดอยางรวดเร็วและประทับใจลูกคา ซึ่งจะพิจารณาจาก
การใหบริการนั้น ใชเครื่องมือหรือพนักงานเปนกุญแจสําคัญ โดยถาใชพนักงานเปนหลักใน
การใหบริการลูกคาจะมีสวนรวมในขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยตรงมากกวาการใช เครื่องมือ
ดังนั้นการออกแบบกระบวนการก็จะตองมีความแตกตางกันตามความเหมาะสมกัน นอกจากนี้
รูปแบบของการใหบริการจะตองมีความหลากหลาย (Divergence) แตคงซึ่งมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งหมดทุกครั้ง และในดานของความซับซอน (Complexity) จะตองพิจารณาถึงขั้นตอนและ
ความตอเนื่องของงานในกระบวนการ ดังนั้นกระบวนการใหบริการจึงสามารถนํามาใชเปนกล
ยุทธในการสรางความไดเปรียบใหกับธุรกิจ
7. ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การสรางสภาพแวดลอมใน
สถานที่ขององคกร การออกแบบตกแตง การแบงสว นหรือแผนกของพื้นที่และลักษณะทาง
กายภาพอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภค
และทําใหมองเห็นภาพลักษณขององคกรที่เหนือกวาคูแขงขันไดอยางชัดเจน นอกจากนี้การ
สรางลักษณะ ทางกายภาพยังหมายรวมถึง สิ่งแวดลอมทางกายภาพที่บริการนั้นเกิดขึ้น และที่
ซึ่งผูใหบริการและลูกคามีปฏิสัมพันธกัน รวมถึงองคประกอบตางๆ ที่สามารถจับตองไดอีก
ดวย การสรางลักษณะทางกายภาพเปนการสรางความเชื่อมันแกลูกคาใหสามารถมองเห็นเปน
รูปธรรมมากที่สุดเพื่อเปนสัญลักษณแทนการบริการที่ไมอาจจับตองได เนื่องจากการบริการ
เปน สิ่งที่ ไม สามารถจั บตองได จึ งทํ าใหผูบริโ ภคเกิดความเสี่ ยงและความไมมั่นใจในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการ ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนตองสรางหลักฐานทางกายภาพ โดยการ
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สรางและนําเสนอสิ่งที่เปนรูปธรรม เปนสัญลักษณ แทนการบริการที่ไมสามารถจับตองได
ทั้งนี้เพื่อสร างความแตกต างให กับบริการ และสรางความมั่นใจใหกับลูกคา หลักฐานทาง
กายภาพแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
7.1 หลั ก ฐานที่ จํ า เป น (Essential Evidence) ได แ ก อาคารสถานที่ การ
ออกแบบ ตกแตงภายในอาคาร ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณตางๆ
7.2 หลั ก ฐานประกอบ (Peripheral Evidence) แมเ ปน สิ่ง ที่มีคุ ณ ค าเพีย ง
เล็กนอยแต ก็ใชเสริมสรางความมีตัวตนของบริการได
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศจี ปทุมวงศ (2546) ไดทําการศึ กษาถึ งปจจยั ที่มีอิทธิ พลตอการเลือกหอพัก ในของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมชั้นปที่ 2-4 เปนการสํารวจเชิงวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยรอยละ
โดยทําการศึกษาจาก นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ศึกษาอยูในมหาวทิยาลัยเชียงใหมตั้งแต
ระดับชั้นปที่ 2-4 ที่พักอยูในหอพัก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้ง 15 อาคารรวมทั้งนักศึกษา
หญิงที่ พักอยูใ นหอพั กสี ชมพู เป นการเลือกตัว อยาง ทั้งสิ้น 150 ตัวอยางโดยแบงออกเปน
นักศึกษาที่พักในหอพักใน 75 ตัวอยางและหอพักเอกชน 75 ตัวอยางจากผลการวิจัยสรุปวา
นัก ศึก ษาให ความสําคั ญ กั บป จจั ยดานคาเชาหอพัก มากที่สุด รองลงมาคือ ความปลอดภัย
ตามมาด ว ยรายไดข องนัก ศึ กษา ความสะดวกในการเดิน ทาง เพื่อน สภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวก ตามลําดับ
ศิริวัฒณ เปยงเถิน (2546)ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักเอกชน
ของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหมโดยทําการสํารวจประชากรทั้งหมด 80
ตัว อยาง ใช วิ ธีก ารสุ มตั ว อย างอย างงายไดทําการศึกษาถึงปจ จัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความ
ตองการของนัก ศึ ก ษาที่ มีต อหอพั ก เอกชน แลว ทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาและ
วิเคราะหความสัมพันธของปจจยัตางๆ โดยคาความถี่ และคาอัตรารอยละผลการศึกษาปรากฏ
วา ปจจัยทางดานทําเลที่ตั้งที่นักศึกษาตองการมากที่สุดคือ ใกลสถานศึกษารองลงมาคือความ
ใกลตลาดใกลโรงพยาบาลใกลกับสถานีตํารวจใกลกับธนาคาร ตามลําดับ ปจจัยทางดานบริการ
ของหอพักที่นักศึกษาตองการมากที่สุดคือ รานอาหาร รองลงมา คือ มินิมารท บริการ ซัก อบ
รีด บริการรักษาความปลอดภัย บริการเสริมสวย บริการโทรศัพท อินเตอรเน็ตและที่จอดรถ
ตามลําดับ ปจ จัยทางดานการบริการภายในหองพักที่ศึก ษาตองการมากที่สุด คือ เตียงนอน
รองลงมา คือ เครื่องทําน้ําอุน ตูเสื้อผา บริการโทรศัพท โตะทํางาน UBC เครื่องปรับอากาศ
โตะเครื่องแปง พัดลม ตูเย็น สวมชักโครก น้ําประปา ตามลําดับ
สุ ภิ ด า ผดุ ง ขวั ญ (2551) ได วิ จัยเรื่อ งปจ จัย ที่สง ผลตอการตัด สิ น ใจเช าหอพัก ของ
พนักงานในนิคมอุสาหกรรมสหรัตนนคร อําเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พบวา
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1. ปจจัยแวดลอมของหอพักที่พนักงานตองการเชาพบวาสวนใหญตองการใหหอพักใกลรานคา
สะดวกซื้ อ รองลงมาคื อ ให มีแสงสวางบริเวณรอบหอพัก ไมมีค วามแออัดของชุมชน ไมมี
มลภาวะทางอากาศ มีแมบานดูแลรักษาความสะอาด ไมมีมลภาวะทางเสียง ใหมีความรักษาการ
ปลอดภัย มีรถโดยสารผานอยูใกลสวนยอม สนามกีฬา และมีหองพักผอนรวม หองรับแขก
หองดูทีวีต ามลํ าดั บ 2. ระดั บการตั ด สินใจเชาหอพัก ของพนักงานในภาพรวม มีร ะดับการ
ตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหโดยละเอียด พบวาดานทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม มี
ระดับการตักสินใจอยูระดับมากที่สุด สวนดานระดับหอพัก ดานราคา และดานการบริการ มี
ระดับการตัดสินใจในระดับมาก แตดานการสงเสริมการตลาด มีระดับการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง 3. พนักงานที่เปนเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจไมตางกัน สวนพนักงาน
ที่มัอายุระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส แตกตางกันมีระดับการ
ตัดสินใจแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่มีความตองการที่จะ
เชาหอพัก โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ
ถึง เมษายน2558
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได
สว นที่ 2 แบบสอบถามป จ จัยสว นประสมการตลาด ประกอบดว ยดาน ผลิตภัณ ฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 0 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่
10 มากที่สุด
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางดานการตัดสินใจหอพัก และการประเมินผลหลังการ
ซื้อ ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก
ระดับที่ 0 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
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ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตบแบบสอบถาม 400 คน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดเป นเพศหญิ งและชาย สวนใหญมีอายุตั้งแต 17-19 ป คิดเปน รอยละ
45.4% สว นใหญเปน นัก ศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้น ปที่1 คิด เปนรอยละ 45.4 สว นใหญ มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 87.5
2. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การเลื อ กหอพั ก ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
จากการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิตแบบสอบถาม 400 คน พบวา ลักษณะหอพักที่นักศึกษาเลือกเปนหอพักแยกหญิง/ชายคิด
เปน22.4% และหอพั กรวมคิด เป น 79.3% สวนใหญคาเชาหอพัก ที่นักศึกษาเลือกจายไดอยู
ระหวาง 4,000-6,000บาท คิดเปนรอยละ 57.4% สวนใหญระยะเวลาในการเดินทางจากหอพัก
ถึงมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษาเวลา 5-10 นาที คิดเปนรอยละ
44.1% สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามาก
ที่สุดคื อเตียง คิดเปนรอยละ 73.1% และสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตางๆภายนอก
หอพักที่มีอิทธพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษามากที่สุดคือลิฟต คือ 69.6%
3. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ( Marketing mix หรื อ
4P’S)
จากวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S) จาก
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 1.00 มีคาต่ําสุด
เทากับ 0.50 คาเฉลี่ยเทากับ 0.79 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17
ผลิตภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 1.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 0.50 คาเฉลี่ยเทากับ 0.79
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.17
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 1.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.50 คาเฉลี่ย
เทากับ 0.86 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.16
การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 4.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.67
คาเฉลี่ยเทากับ 3.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48
4. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสิน ใจเลือ กเชาหอพัก ของนัก ศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต
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จากการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
พบวากระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต มีคาสูงสุดเทากับ
9.90 คาต่ําสุดเทากับ 7.20 คาเฉลี่ยเทากับ 9.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3)
ระดับการศึ ก ษา (4) ระดั บรายได ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัด สิน ใจเลือกเชาหอพัก ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา F-test (Anova) สําหรับตัว
แปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวน
ประสมทางการตลาด (4P)
ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 4 ด า น ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระดั บ รายได ส ง ผลต อ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ
4P’S) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สามารถนํ าค าสัมประสิ ทธิ์ ดานตัว แปรอิสระดานปจ จัยสว นประสมทางการตลาด
(Marketing mix หรือ 4P’S) ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เขียนสมการพยากรณได
ดังนี้
Y = 5.769 + 0.000 (Product) + 0.299 (Price) + 0.990 (Place) +
0.694(Promotion)
มีเฉพาะดานผลิตภัณฑ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S) ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับกับปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัด สินใจเลือกเชาหอพักของนัก ศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุค คลที่ประกอบดว ย (1) เพศ (2) อายุ (3)
ระดับการศึ ก ษา (4) ระดั บรายได ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัด สิน ใจเลือกเชาหอพัก ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา F-test (Anova) สําหรับตัว
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แปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวน
ประสมทางการตลาด (4 P)
เมื่ อพิ จารณาพบว ามี ทั้งหมด 4 ดาน ที่เปน ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก เพศที่
แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลผลตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่
แตกตางกั น อายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอปจ จัยที่มีผลผลตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตที่แตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีผลผลตอการ
เลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่แตกตางกัน ระดับรายไดที่แตกตางกัน สงผล
ตอปจจัยที่มีผลผลตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่แตกตางกัน ซึ่งมี
ผลสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภิดา ผดุงขวัญ (2551) ไดวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เชาหอพักของพนักงานในนิคมอุสาหกรรมสหรัตนนคร อําเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
พบวา 1. ปจจัยแวดลอมของหอพักที่พนักงานตองการเชาพบวาสวนใหญตองการใหหอพักใกล
รานคาสะดวกซื้อ รองลงมาคือใหมีแสงสวางบริเวณรอบหอพักไมมีความแออัดของชุมชน ไมมี
มลภาวะทางอากาศ มีแมบานดูแลรักษาความสะอาด ไมมีมลภาวะทางเสียง ใหมีความรักษาการ
ปลอดภัย มีรถโดยสารผานอยูใกล สวนย อม สนามกีฬา และมี หองพั กผอนรวม หองรั บแขก
หองดูทีวีต ามลํ าดั บ 2. ระดั บการตั ด สินใจเชาหอพัก ของพนักงานในภาพรวม มีร ะดับการ
ตัดสินใจอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหโดยละเอียด พบวาดานทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม มี
ระดับการตักสินใจอยูระดับมากที่สุด สวนดานระดับหอพัก ดานราคา และดานการบริการ มี
ระดับการตัดสินใจในระดับมาก แตดานการสงเสริมการตลาด มีระดับการตัดสินใจในระดับ
ปานกลาง 3. พนักงานที่เปนเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจไมตางกัน สวนพนักงาน
ที่มัอายุระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน และสถานะภาพสมรส แตกตางกันมีระดับการ
ตัดสินใจแตกตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S)
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า หอพั ก ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ซึ่งมีเฉพาะดานผลิตภัณฑที่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’S) ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกเชาหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม ากกว า ด า นอื่ น ๆ ไม ว าจะเป น คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิต ภัณ ฑ ภ ายนอก ซึ่ งได แก ความโปรง อากาศถายเทไดดี มีมินิมารท รานคาสะดวกซื้อ
ใหบริการ มีบริการที่จอดรถ มีระบบคียการดในการเขาออกหอง หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
937

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ภายใน ไมวาจะเปน ดานขนาดของหอง ความแข็งแรงของประตูและผนัง และภายในหองมี
เฟอรนิเจอรให เชน โตะเครื่องแปง,ตูเสื้อผา,เตียงนอน ความใหมของหอพัก ซึ่งคุณสมบัติของ
ผลิต ภัณ ฑ ดั งกล าว เป น คุ ณ สมบั ติ ห ลัก ๆที่ ทําใหผู บริ โ ภคพิจ ารณาเปน อัน ดับแรก กอ น
ตั ด สิ น ใจเลื อ กเช า หอพั ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของศิ ริ วั ฒ ณ เป ย งเถิ น (2546) ได
ทําการศึก ษาปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักเอกชนของนัก ศึก ษา คณะเศรษฐศาสตร
มหาวทิยาลัยเชียงใหมโดยทําการสํารวจประชากรทั้งหมด 80 ตัวอยาง ใชวิธีการสุม ตัวอยาง
อยางงายไดทําการศึกษาถึงปจจยัตางๆที่มีอิทธิพลตอความตองการของนักศึกษาที่มีตอหอพัก
เอกชน แลวทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณนาและวิเคราะหความสัมพันธของปจจยัตางๆ
โดยคาความถี่ และคาอัตรารอยละผลการศึกษาปรากฏวา ปจจัยทางดานทําเลที่ตั้งที่นักศึกษา
ตองการมากที่สุดคือ ใกลสถานศึก ษารองลงมาคื อความใกลต ลาดใกลโ รงพยาบาลใกล กั บ
สถานีตํารวจใกลกับธนาคาร ตามลําดับ ปจจัยทางดานบริการของหอพักที่นักศึกษาตองการมาก
ที่สุดคือ รานอาหาร รองลงมา คือ มินิมารท บริการ ซัก อบ รีด บริการรักษาความปลอดภัย
บริการเสริมสวย บริก ารโทรศัพท อินเตอรเน็ต และที่จอดรถ ตามลําดับ ปจจัยทางดานการ
บริการภายในหองพักที่ศึกษาตองการมากที่สุด คือ เตียงนอน รองลงมา คือ เครื่องทําน้ําอุน ตู
เสื้อผาบริการโทรศัพทโตะทํางาน UBC เครื่องปรับอากาศ โตะเครื่องแปง พัดลม ตูเย็น สวมชัก
โครก น้ําประปา ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึก ษามหาวิทยาลัย
รังสิต ผูวิจัยขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. หอพักควรใหความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษามากที่สุดเนื่องจากเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักของนักศึกษา
2. หอพักควรจัดสภาพแวดลอมใหนาอยูเหมาะแกการพักผอน และสรางบรรยากาศ
ของที่พักอาศัยใหรมรื่น ซึ่งจะทําใหแตกตางจากหอพักทั่วไป
3. สิ่งอํานวยความสะดวกภายนอกบริเวณหอพักที่มีอิทธิพลตอการเลือกหอพักคือลิฟต
หอพักในปจจุบันควรจะมีลิฟคเพื่ออํานวนความสะดวกแกนักศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดใจเชาหอพัก
ของบุคคลในแตละชวงวัย เชน นักเรียน นิสิย/นักศึกษา ผูใหญวัยทํางาน
2. ควรศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาปจจัยสวนผสมทางการตลาดของหอพัก
เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูที่ตองการเชาหอพักเพื่ออยูอาศัยไดดียิ่งขึ้น
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING THE PURCHASING DECISION OF DIETARY
SUPPLEMENT OF CONSUMERS IN BANGKOK
วรพรรณ บูรณศิลปน* อุไรวรรณ กองเกตุใหญ*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวน
บุ ค คลที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และใชการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 9,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.8
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยเพศ ทางดานประชากรศาสตร ปจจัยดานราคา
ชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ทางดานสวนประสมการตลาดมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คําสําคัญ: การตัดสินใจ, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต 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 การมีเวลาที่จํากัดจึงตองเนนความสะดวก รวดเร็วซึ่งอาจทําใหไมสามารถ
รับประทานอาหารมื้อสําคัญไดอยางครบถวนและถูกหลักโภชนาการที่ดีได การออกกําลังกาย
และการพักผอนนอนหลับที่ไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย รวมถึงสภาพแวดลอมที่
เปนพิษจากปญหาการจราจรที่แออัดในทุกวัน ทําใหคนในเมืองมักมีปญหาเรื่องสุขภาพมากกวา
คนในชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในกรุงเทพมหานครที่ตองเผชิญกับปญหาดังกลาวอยาง
หลีกเลี่ยงไมได การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการจะทําใหมีสุข ภาพดี รางกายแข็งแรง
อาหารการกินจึงเปนเรื่องที่มนุษยทุกคนตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก ดวยเหตุนี้จึงทําให
คนหันมาสนใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น
ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจของชาติและคนไทยสวนใหญย่ําแย สินคาตางๆในทองตลาด
พากันลดราคาเพื่อจูงใจผูบริโภคใหสนใจซื้อแตก็ดูจะไมคอยไดผลเทาไรนักเพราะผูบริโภค
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สวนใหญตองคิดกอนการใชจายกันทุกครั้ง คงจะมีแตสินคาที่จําเปนตอชีวิตประจําวันเทานั้นที่
ยังสามารถขายไดในทองตลาด แตมีสินคาที่มีราคาคอนขางสูงกลุมหนึ่งที่กลับมีการขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า อาหารเสริ ม ซึ่ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช
รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ เพื่อเสริมสารอาหาร
บางอยางซึ่งผลิตออกมาในรูปแบบที่สะดวก งายตอการพกพาและการบริ โภค มีทั้งแบบเม็ ด
แคปซูล ผง และอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑที่ตองตอบสนองความตองการในดานการ
ดูแลสุขภาพของผูบริโภค ซึ่งมีสวนผสมที่เปนที่นิยมของผูบริโภค เชน สารโปรตีนในสาหราย
เบต า แคโรที น ในพื ช ผั ก ใยอาหาร กรดไลโนเลอิ ก ในน้ํ า มั น ปลา เป น ต น โดยผู ที่ นิ ย ม
รับประทานมักจะเปนกลุมที่คิดวาตนเองขาดสารอาหารบางชนิด หรือตองการเพิ่มสารอาหาร
เพื่อใหตนเองมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ไมเกิดโรคภัยไขเจ็บอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไมเหมาะสม
ดังนั้ น ผู ทําวิ จัยจึ งสนใจที่ จะศึก ษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นใน
ยุคปจจุบัน โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมในการวิจัยเปนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจาก
เปนผูที่ใชชีวิตรีบเรงในสังคมเมืองและตองการดูแลรักษาสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่
สามารถนํ าไปใช กับการปรับกลยุ ทธในการจําหนายผลิตภัณฑโ ดยสามารถที่จะตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ป จ จั ยสว นประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อผลิต ภัณ ฑเสริม
อาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย แบงออกเปน 3 ขอบเขต คือ ดานเนื้อหา ดานประชากร และดาน
ระยะเวลา ดังนี้
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1. ดานเนื้อหา เลือกศึกษาเฉพาะปจจัยลักษณะสวนบุคคล และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
2. ดานประชากร เลือกศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ทั้งเพศชาย เพศหญิง ที่มีอายุ
20-69 ป ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ดานระยะเวลา ทําการศึกษาตั้งแต 1 มีนาคม-30 เมษายน 2558
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได

การตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ (Product)
- ราคา (Price)
- ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
- การสงเสริมการตลาด (Promotion)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ าให ทราบถึ งป จ จั ยส ว นบุค คลที่มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อผลิต ภัณฑเสริม
อาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ทราบทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปเปนแนวทางสําหรับผู
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ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารในการตัดสินใจดาน 4Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานโดยตรงนอกเหนือจาก
การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการตามปกติเพื่อเสริมสารบางอยาง มักอยูในรูปของเม็ด
แคปซูล ของเหลวพรอมดื่ม หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุงหมายสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพ
ปกติ (มิใชสําหรับผูปวย)
2. การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป
พฤติก รรมผูบริโ ภคจะ พิจ ารณาในสวนที่เกี่ยวของกับกระบวนการตัด สินใจ ทั้งดานจิต ใจ
(ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจ และกายภาพซึ่ง
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ทําใหเกิดการซื้อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตาม
บุคคลอื่น
3. ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ใหสามารถตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่ง
ทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ แบงออกเปน
กลุมได 4 กลุม คือ “4Ps” ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price)
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion)
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2533: 112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้
1. เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน
นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีค วามแตกตางกัน อยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และ
ทัศนคติ ทั้ งนี้ เพราะวัฒ นธรรม และสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว
ตางกัน
2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม
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3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตาง

4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคม
ของบุค คล มี อิทธิ พลอยางสํ าคั ญ ตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมี
วัฒนธรรม ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด
เปนตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได 4 ประการ โดยนํามาใชรวมกันอยาง
เหมาะสม เพื่ อ สนองความต อ งการของตลาดเป า หมายโดยส ว นประสมทางการตลาด
ประกอบดวย (สุดาดวง เรืองรุจิระ 2543: 29)
1. ผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการของ
มนุษย โดยทั่วไปการผลิตผลิตภัณฑตองพิจารณาถึงคุณภาพสินคา ลักษณะ การออกแบบ ขนาด
การรับประกัน เปนตน ซึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจได
2. ราคา (Price) เปนสิ่งกําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยน หรือการใหบริการในรูปของ
เงินตรา ราคาจึงเปนตนทุนในการใชบริการของลูกคา ที่จะทําการเปรียบเทียบระหวางคุณคา
ผลิ ตภั ณฑกับราคาผลิต ภัณ ฑ ถาคุณ คาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาแลวลูก คาจะตัด สิน ใจซื้อ
ดังนั้นผูผลิตตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรูโดยผูบริโภค ซึ่งผูผลิตตองพิจารณาวาการยอมรับของ
ลูกคาในคุณคาผลิตภัณฑตองสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้นๆ
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่ใหบริการและเสนทางในการจัด
จําหน าย ตองคํานึงถึง การเลือกทําเลที่ตั้ง การกําหนดชองทางการจัดจําหนายตองคํานึงถึง
องคประกอบ 3 สวน ไดแกลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลางในการจัด
จําหนาย และลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริการ
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติด ตอสื่อสารขอมูลระหวางผู
จําหนายและลูกคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติ ด ต อสื่ อ สาร มี ห ลายประการ ซึ่ ง อาจเลื อ กใช หนึ่ ง หรื อ หลายเครื่อ งมือ ก็ ไ ด
เครื่องมือที่ใชสงเสริมการตลาดที่สําคัญ เชน การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ (Buying decision process) เปน ลํา ดับขั้น ตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค โดยผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตนและคณะ, 2543: 85-86)
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1. การรั บรู ถึงความต องการ (Need recognition) หรือการรับ รูปญ หา (Problem
recognition) การที่บุคคลรับรูถึงความตองการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากสิ่ง
กระตุ น จากภายในและภายนอก บุ ค คลจะเรี ย นรู ถึ ง วิ ธี ที่ จ ะจั ด การกั บ สิ่ ง กระตุ น จาก
ประสบการณในอดีต เพื่อทําใหรูวาจะตอบสนองตอสิ่งกระตุนอยางไร
2. การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่งที่
สามารถตอบสนองความตองการอยูใ กลกับผูบริโ ภค ผูบริโภคจะดําเนิน การคนหาขอมูลที่
เกี่ยวของมากขึ้น แตในบางครั้งความตองการที่เกิดขึ้นไมสามารถไดรับการตอบสนองไดทันที
ความตองการจะถูกจดจําไว เพื่อหาทางสนองความตองการในภายหลัง เมื่อความตองการถูก
กระตุนไดถูกสะสมไวมากจะทําใหเกิดการปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไดรับ
การตอบสนองความตองการ โดยจะพยายามคนหาขอมูลใหไดมากขึ้น โดยแหลงที่มาขอมูล
ของผูบริโภค ประกอบดวย แหลงบุคคล แหลงการคา แหลงประสบการณ แหลงชุมชนและ
แหลงทดลอง
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบริโภคไดขอมูลมาแลว
จากแหล งข อมู ล ผูบริ โ ภคจะเกิด ความเขาใจ และประเมิน ผลทางเลือกตางๆ กระบวนการ
ประเมินผล มีดังนี้
3.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ จะตองมีพื้นฐาน ดังนี้ ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได มีคุณคาในความรูสึกและคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับในสินคานั้น มากกวาตัว
ราคาที่แสดงไว
3.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน
3.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา
3.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) เกิดขึ้นภายหลังจากการประเมินผลทางเลือก
โดยผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบมากที่สุด ปจจัยที่เกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซื้อ
และการตัดสินใจซื้อ มี 3 ปจจัย ดังนี้
4.1 ทัศนคติของบุคคลอื่น แบงเปนทัศนคติดานบวก และดานลบ ซึ่งตางก็มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค
4.2 ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนไว
4.3 ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไว การตัดสินใจของผูบริโภคแตละ
บุคคลสามารถมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) หลังจากการซื้อ และทดลองใช
ในการบริการไปแลว ผูบริโ ภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจ หรือไมพอใจในการ
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บริการ ซึ่งนักการตลาดจะตองพยามยามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการเขา
ใชบริ การ ถาการบริก ารสามารถตอบสนองไดเปน ไปอยางที่ค าดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความ
พอใจภายหลังการเขาใชบริการ นัน่ คือหลังจากการเขาใชบริการแลวพบวา มีการบริการที่ดี ซึ่ง
ก็จะเกิดการเขาใชบริการซ้ํา หรือบอกตอใหผูอื่นรับทราบ
ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
นฤมล โกมลเสวิน (2541: 40) ไดใหคําจํากัดความของผลิตภัณฑเสริมอาหารไววา
หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ช รับ ประทานโดยตรงนอกเหนื อจากการรับ ประทานอาหารหลั ก
ตามปกติ เพื่อเสริมสารอาหารบางอยาง ซึ่งมักจะอยูในรูปผง เม็ด แคปซูล ของเหลวพรอมดื่ม
หรือลักษณะอื่น และขอสําคัญเปนอาหารที่มีจุดมุงหมายสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ
(มิใชสําหรับผูปวย)
สมภพ ลาภวิบูลยสุข (2542: 29) ไดใหคําจํากัดความของผลิตภัณฑเสริมอาหารไววา
เปนผลิตภัณฑที่มีสารอาหารอยางนอยหนึ่งอยาง เชน วิตามิน เกลือแร สมุนไพร กรดอะมิโน
สารสกัดหรือสารผสมของสารอาหารดังกลาว ดังนั้น อาจใหคําจํากัด ความของอาหารเสริม
สุขภาพไวกวางๆ วาเปนผลิตภัณฑที่รับประทานเพื่อเสริมการรับประทานอาหารหลัก 5 หมู
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการเกิดโรคในคนที่มีสุขภาพปกติ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ออมใจ รอดบุญ (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญ
เป น เพศหญิ ง อายุ ร ะหว า ง 20-25 ป การศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี สถานภาพโสด อาชี พ
รัฐวิสาหกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท ภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง และ
เมื่อแยกพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดาน
ผลิตภัณฑและบริการ และดานสงเสริมการตลาด โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุข ภาพอยูในระดับปานกลาง สว นปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ เงินเดือน
ภาวิณี ตันติผาติและคณะ (2554) ศึกษาเรื่องการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ทุกปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง
กัน มีผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อผลิต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ มเพื่ อสุ ข ภาพของผู บ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกั น พฤติ ก รรมการบริโ ภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประกอบดว ย
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ยวกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑอ าหารเสริม เพื่อสุ ข ภาพ เหตุผลในการรับประทาน
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ผลิต ภัณ ฑ อ าหารเสริ มเพื่ อสุ ข ภาพ และประเภทของผลิต ภัณ ฑอาหารเสริมที่เ ลือกซื้อมา
รับประทานบอยที่สุด มีผลและความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สุกัญญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 30-39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และ
พบวากลุมตัวอยางใหค วามสําคัญกับปจ จัยสว นประสมทางการตลาด คือ ผลิต ภัณ ฑตองมี
มาตรฐานการผลิต ที่ ดี ได รั บการรั บรองคุณ ภาพจากองคกรที่นาเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ และดานการสงแสริมการตลาดใหความสําคัญกับการมีพนักงานขายแนะนําสินคามาก
ที่สุด การตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับตัวเองเปนสําคัญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาผูบริโภคที่มี
ปจ จัยส ว นบุ ค คลต างกั น มี การตัด สิ นใจซื้อผลิต ภัณฑอาหารเสริมกระชับสัด สว น Wealthy
แตกตางกัน และปจ จัยสว นประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสิน ใจซื้อ ดังนั้น
แนวโนมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy จะมีการตัดสินใจ
เพิ่มขึ้นตามความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปดานี ศรีศักดิ์และคณะ (2557) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมที่มี
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 จํ านวน 232 คน คิดเปน รอยละ 58.0 สวนใหญประกอบอาชีพเปน ขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.2 สวนใหญรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.5 รายไดระหวาง 20,00130,000 บาท จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผสม
คอลลาเจน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ปจจัยดานราคาโดยภาพ
รวมอยูที่ระดับปานกลาง ปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูที่ร ะดับปานกลาง และ
ปจ จัยด านการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูที่ระดับเล็ก นอย สําหรับการตัด สินใจซื้อ
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ผลิตภัณฑอาหารเสริมที่มีสวนผสมคอลลาเจน พบวา โดยรวมอยูที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาแลว
พบวา ยี่หอและราคาอยูที่ระดับมากสุด
ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบวา ปจจัยสว นบุคคลที่แตกตางกัน มีก ารตัดสิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบริโภคที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัวแปร ที่มีความแตกตางกับตัวแปรตามที่มีคานัยสําคัญ
นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดปจจุบันตอ
เดือน
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมคอลลาเจนที่แตกตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผสมคอลลาเจนของผูบริโภคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติระดับ 0.05
ปจ จั ยส ว นประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัด สิน ใจซื้อผลิต ภัณฑอาหารเสริม
คอลลาเจนของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัว แปร ที่มี
ความสัมพันธตอตัวแปรตาม ที่มีคานัยสําคัญ นอยกวาหรือเทากับ 0.05 ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา
และสงเสริมการตลาด
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารที่ ทํ า งานอยู ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม
แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สว นที่ 1 ข อมู ล ทั่ ว ไปของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
สถานภาพ อาชีพ รายได ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List
สวนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร ซึ่ ง เป น
แบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List
สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกซื้อผลิต ภัณ ฑ
เสริมอาหาร ประกอบดว ยดาน ผลิต ภัณ ฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด จําหนาย
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรฐาน
สวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 0 นอย
ที่สุด
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สวนที่ 4 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไป
จนถึงระดับที่ 0 นอยที่สุด
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
เฉลี่ยตอเดือน 9,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.8
2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน
400 คน พบวา ผลิตภัณ ฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉลี่ ย
เทากับ 8.84 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.13 ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา
ต่ําสุดเทากับ 1.67 คาเฉลี่ยเทากับ 8.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.41 ชองทางการจัด
จําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.83 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.66 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา
ต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.71
3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว า การตั ด สิ น ใจเลือกซื้อผลิต ภัณฑเสริมอาหารของผูบริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบวา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 6.85 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.14
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสว นบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ รายได ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช สถิ ติ แ บบการวิเ คราะหค วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ สรุปไดดังนี้
950

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

มีเฉพาะดานเพศเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ เพศที่แตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐ านที่ 2 ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลตอ การตัด สิน ใจเลือ กซื้ อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด

Unstandardized
Coefficients

t

Sig.

B

Std. Error

(Constant)

0.582

0.776

0.750

0.454

Product

-0.021

0.103

-0.201

Price

0.271

0.089

Place

0.256

Promotion

0.269

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

0.841

0.641

1.560

3.055

0.002

0.554

1.807

0.080

3.205

0.001

0.494

2.024

0.089

3.025

0.003

0.373

2.684

*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 4
ตัวแปร มาเขียนเปน สมการเสนตรงแสดงความสัมพัน ธกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิต ภัณ ฑ
เสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้
Y = 0.582 + (-0.021) (Product) + 0.271 (Price) + 0.256 (Place) + 0.269 (Promotion)
มีดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริ มการตลาดมี ผลตอการตั ดสิ น ใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
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สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4)
สถานภาพ (5) อาชีพ และ (6) รายได ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาพบวา
มีเฉพาะดานเพศเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ เพศที่แตกตางกัน มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีผลสอดคลอง
กับงานวิจัยของออมใจ รอดบุญ (2548) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวน
ใหญเป นเพศหญิง อายุร ะหว าง 20-25 ป การศึก ษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-20,000 บาท ภาพรวมพบวาอยูในระดับสูง และ
เมื่อแยกพิจารณาคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดาน
ผลิตภัณฑและบริการ และดานสงเสริมการตลาด โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุข ภาพอยูในระดับปานกลาง สว นปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ เงินเดือน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดว ย ผลิต ภัณ ฑ (Product)
ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มีดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริ มการตลาดมี ผลตอการตั ดสิ น ใจเลือกซื้อผลิตภัณ ฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งมีผลสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของผูบริโภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อายุ 3039 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
20,000-30,000 บาท มี สถานภาพโสด และพบวากลุมตัวอยางใหค วามสําคั ญกับปจจัยสว น
ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑตองมีมาตรฐานการผลิตที่ดี ไดรับการรับรองคุณภาพจาก
องคกรที่นาเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และดานการสงแสริมการตลาดใหความสําคัญกับ
การมีพนักงานขายแนะนําสินคามากที่สุด การตัดสินใจซื้อขึ้นอยูกับตัวเองเปนสําคัญ จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวาผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีก ารตัด สินใจซื้อผลิตภัณ ฑ
อาหารเสริ มกระชั บสั ด สว น Wealthy แตกตางกัน และปจ จัยสวนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นแนวโนมในการตัด สินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
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กระชับสัดสวน Wealthy จะมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้นตามความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด
ขอเสนอแนะ
1. ดานราคา (Price) จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับราคา ดังนั้นผู
จัดจําหนายควรติดหรือแจงราคาไวอยางชัดเจน และควรตั้งราคาใหอยูในระดับที่เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับประโยชนที่ไดรับ
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับชองทางการจัด
จําหนายมาก ดังนั้นการจัดจําหนายตองกระจายอยางทั่วถึง และสถานที่จัดจําหนายควรมีการจัด
วางสิน ค าให งายต อการเลื อกซื้ อ เพื่อสรางความสะดวกสบายตอการเขามาใชบริก ารของ
ผูบริโภค
3. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการประกัน
สินคา การโฆษณา ดังนั้นผูจําหนายควรทําปายฉลากระบุใหชัดเจนและมีการจัดโปรโมชั่นอยาง
ตอเนื่อง เพื่อความไววางใจและกระตุนยอดขายตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ขยายขอบเขตการศึ ก ษาไปยังผูบริโภคที่เลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารที่อยูใ น
จังหวัดอื่นๆ เพื่อที่จะไดขอมูลที่มีความหลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อใชในการวางแผน
ดานกลยุทธและพัฒนาในดานอื่นๆตรงตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น
2. ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลที่เก็บขอมูลระหวาง 1 มีนาคม-30 เมษายน
2558 ซึ่งอาจไมไดครอบคลุมชวงเวลาอื่นๆ ในรอบป อาจสงผลกระทบตอลักษณะการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคที่แตกตางกัน ดังนั้น ควรขยายชวงเวลาการศึกษา เพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น
3. ทํ าการศึ ก ษาความต องการและปจ จัยของผูบริโ ภคใหชัด เจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให
สามารถนําขอมูลมาพัฒนาในประชากรศาสตรและเขาถึงตัวผูบริโภคมากขึ้น
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พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
BEHAVIOR AND FACTORS AFFECTING PURCHASE DECISION OF EYEBROW
PENCIL WOMEN IN BANGKOK THAILAND
ณราชล ทิตา* อรวรรณ บุญทองออน*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัย
ส ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ดิ น สอเขี ย นคิ้ ว ของสตรี ช าวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางในการวิจัยคือสตรีในกรุงเทพมหานครที่ใชดินสอเขียน
คิ้วจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูล
โดยใชเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว พบวา สวนใหญใชสินสอเขียน
คิ้วประเภท แบบหมุนหัว ปลายตัด รองลงมา แบบหมุ นหัว แหลม และ แบบเหลา บุ คคลที่ มี
อิทธิพลตอการซื้อดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือนักรอง รองลงมา เพื่อน ญาติพี่นอง สถานที่
ซื้อดินสอเขียนคิ้ว มากสุด หางสรรพสินคา รองลงมา อินเตอรเน็ต มีความถี่ในการซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว จํานวน 1 - 3 เดือน แหลงขอมูลเกี่ยวกับดิน สอเขียนคิ้ว มากสุด จากอินเตอรเน็ต
รองลงมา โทรทัศน และนิตยสาร และ ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อดินสอเขียนคิ้วในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ดานชองทางการจัด
จําหนาย รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย และใหความสําคัญในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ
และ ดานราคา ตามลําดับ

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสว นบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ และ
รายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว แตกตางกัน และปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว โดย ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียน
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.
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KEYWORDS : DECISION, EYEBROW PENCIL
บทนํา
เครื่องสําอางเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัยของผูบริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมผูบริโภคที่เปนสตรีในปจจุบันพบวาตลาดเครื่องสําอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องราคา
คุณภาพและตรายี่หอที่สามารถตองโจทยความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันและสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น และนําไปสูการแข็งขันเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาด
ที่มีมูลคามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศแมวาการประมาณการ
เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการเติบโตที่ชะลอลงแตผูบริโภคก็ยังใหความสําคัญกับการดูแล
ความสวยความงามกับสุขภาพอีกทั้งผูบริโภคยังมีทางเลือกในการบริโภคสินคาที่หลากหลาย
มากขึ้นจากการนําเขาสินคาประเภทเครื่องสําอางจากทั้งกลุมประเทศตะวันตกและกลุมประเทศ
เอเชียดวยกันเอง
การแตงหนานับเปนปจจัยสําคัญในชีวิตของผูหญิงจํานวนมาก ซึ่งพบวาหนึ่งในกิจวัตร
หลักอยางหนึ่งของสุภาพสตรีหลายๆ คนกอนออกจากบาน คือ การแตงหนา อาจจะเพื่อความ
สวยงาม ปกปดสิ่งที่ไมอยากเปดเผย เสริมความมั่นใจ และอีกเหตุผลหลายประการแตทั้งหมด
ทั้งปวงนั้น ก็ลว นแตทําใหการแตงหนากลายมาเปนรายการอัน ดับตนๆ ที่คุณผูหญิงตองทํา
นอกจากนี้ พบวา กลุมผูหญิงตัวอยาง 34% แตงหนาทุกวัน และ 37% แตงหนาเฉพาะวันทํางาน
โดยกลุมผูหญิงสว นใหญเชื่อวา การแตงหนามีประโยชนและมีความสําคัญ ในการชวยให
สวยงามและเสริมบุคลิกภาพ 28% รองลงมาชวยแกไขขอบกพรองและเสริมจุดเดนบนใบหนา
27% ถัดมาคือ ชวยลดวัยทําใหดูออนเยาวลงถึง 16% และยิ่งเปนการตอกย้ําวาการแตงหนามี
ความสําคัญตอชีวิตและจิตใจของผูหญิงมาก คือ ผลการสํารวจที่ระบุวากลุมตัวอยางถึง 67%
รูสึกไมมั่นใจเวลาไมแตงหนาออกจากบาน โดยในจํานวนนี้ 40% รูสึกขาดความมั่นใจเล็กนอย
12% รูสึกไมมั่นใจเลย และไมสามารถออกจากบานโดยไมแตงหนาได 8% ออกจากบานได แต
จะพยายามหลีก เลี่ยงสถานที่ที่อาจจะพบคนรูจัก และ 7% รูสึกเหมือนคนปว ยเวลาไมได
แตงหนา บางคนตองใชอุปกรณชวย เชน แวนตาดํา เพื่ออําพรางริ้วรอย เปนตน
สําหรับผูหญิงที่รักและชื่นชอบการแตงหนาจะปฏิเสธไมไดวาคิ้วเปนอีกองคประกอบ
หนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหใบหนามีความโดดเดนและเปนเอกลักษณของแตละบุคคล คิ้วที่สวย
จะชวยใหมีความมั่นใจมากขึ้น ดังที่มีคํากลาวไววา คิ้วเปนมงกุฎของใบหนา ดังนั้นการจะได
คิวที่สวยไดรูปจึงตองอาศัยปจจัยตางๆเชน อุปกรณในการแตงหนา ฝมือของผูแตง และการ
ออกแบบคิ้วใหเขากับใบหนาของตนเอง
หนึ่งในอุปกรณที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญที่ขาดไมไดในการเขียนคิ้วก็คือ ดินสอเขียนคิว
นั้นเอง ดวยนวัตกรรมเครื่องสําอางในปจจุบันมีการพัฒนาไปเปนอยางมากทําใหเราสามารถ
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พบเห็นดินสอเขียนคิ้วไดในหลายลักษณะประเภทไมวาจะเปนดินสอแบบเหลาดินสอบแบบ
สําเร็จรูป ที่เขียนคิ้วแบบฝุน เปนตน
ดังนั้นดว ยเหตุนี้เองผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
ดินสอเขียนคิ้วของผูบริโภคในกลุมสตรีชาวไทยในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมในการเลือ กซื้อ ดิ น สอเขี ย นคิ้ ว ของสตรี ชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว
ของสตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรไดแก อายุ อาชีพ และรายได มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อดินสอเขียนคิ้ว
2. พฤติกรรมที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว
3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียน
คิ้ว
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อดินสอเขียนคิวและ
ความจงรักภัคดีตอตราสินคาของสตรีชาวไทยใน ผูวิจัยจึงมีการกําหนดขอบเขตการวิจัยในครั้ง
นี้ออกเปน 3 สวนโดย
สวนที่ 1 เปนการศึกษาขอมูลสวนตัวของสตรีชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุม
ผูบริโภคเปาหมายที่ผูวิจัยมุงทําการศึกษา จึงจะเปนขอมูลเกี่ยวกับ อายุ อาชีพ กาศึกษา รายได
ตอเดือน
สวนที่ 2 เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว เชน รูปแบบ
ดินสอเขียนคิ้วที่ใช บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ สถานที่ซื้อ ความถี่ในการซื้อ
การรับรูเกี่ยวกับดินสอเขียนคิ้ว เปนตน
สวนที่ 3 เปนการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว อาทิเชน เลือกตาม
การรูปแบบการแตงตัว เลือกตามรูปแบบการแตงหนา เลือกตามรูปแบบการใชชีวิต เปนตน
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ดานประชากรศาสตร
- อายุ
- อาชีพ
- รายได

การตัดสินใจซื้อดินสอเขียนคิ้ว

- การมองเห็นปญหา

(Perceived problems)

- การแสวงหาภายใน
(Internal search)

-

- การแสวงหาภายนอก

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว

(External search)

ผลิตภัณฑ (Product)

- การประเมินทางเลือก

ราคา (Price)

(Evaluation)

การจัดจําหนาย (Place)

- การตัดสินใจซื้อ

การสงเสริมการตลาด (Promotion)

(Decision making)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิวของสตรีไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิวของสตรีไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดในการศึกษาใชในการเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูประกอบ การ
รายใหมหรือผูที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องสําอางตลอดจนนักวิจัยและนักศึกษานํามาดัดแปลง
ลงเพื่อประโยชนในการศึกษาในครั้งตอไป
นิยามศัพทเฉพาะ
1.ดินสอเขียนคิ้ว หมายถึง ดินสอที่ใชเฉพาะในการเขียนตกแตงคิ้ว
2. เครื่องสําอาง หมายถึง ผลิตภัณฑสิ่งปรุงเพื่อใชบนผิวหนัง หรือสวนใดสวนหึ่งของ
รางกาย โดยใชทา ถู นวด พน หรือโรย มีจุดประสงคเพื่อทําความสะอาด หรือสงเสริมใหเกิด
ความสวยงาม หรือเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ
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3. การเลือกซื้อ หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่เปนสิ่งกระตุนภายนอกไดแก
สิ่งกระตุน ทางการตลาด กระบวนการตัดสินใจ และการตอบสนองของผูซื้อ
4. ปจจัย หมายถึง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว เชน ผลิตภัณฑมีความ
หลากหลาย ผลิตภัณฑมีคุณภาพ ผลิตภัณฑมีบรรจุภัณฑมีความสวยงาม มีชื่อเสียง ไดรับการ
รับรองจากรัฐ ราคา เหมาะสม เปนตน
5. 4P หมายถึง สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอยูดวยกัน 4 ประการคือ
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และการสงเสริมการจําหนาย
(Promotion)
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
1. สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P
หลักการตลาด 4P หรือเรียกอีกอยางวา สวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอยู
ดวยกัน 4 ประการคือ
1. ผลิตภัณฑ (Product)
ธุรกิจมีองคประกอบซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการแรก คือ ผลิตภัณฑสินคา (Goods)
หรือบริการ (Services) สําหรับสินคานั้นจําแนกเปน สินคาที่จับตองได และสินคาที่จับตอง
ไมได สําหรับการบริการจําแนกเปน บริการแบบมีสวนรวม และบริการแบบไมมีสวนรวม ดง
นั้นสินคาและบริการจึงเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ โดยจะตองมีคุณลักษณะสําคัญ
คือ คุณภาพ (Quality) สําหรับคุณภาพนั้นยังมีความหมายรวมถึงความเหมาะสมในการใชงาน
คุณภาพจากการออกแบบ และคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนั้นคุณภาพยังเป น
เครื่องบงชี้ถึงภาพลักษณของธุรกิจอีกดวย
2. ราคา (Price)
การตั้งราคานับเปนกลยุทธสําคัญประการหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ มักขึ้นอยูกับปจจัย
ตาง ๆ เชน ขนาดของธุรกิจ ประเภทของสินคา คาใชจาย สิ่งแวดลอมทางการตลาด กฎหมาย
ความผันแปรของราคาวัตถุดิบ ระบบการจัดจําหนาย ตนทุน การผลิต การสงเสริมการขาย เปน
ตน
สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก การกําหนดราคาขายเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากราคาเปน
สิ่งเดียวที่ใชวัดคาและประโยชนของสินคา และเปนสิ่งที่จะกําหนดวาจะใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัด ไปในทิศทางใด จะขายสิน คาอยางไร จํานวนเทาใด ราคาจะเป น เครื่องบ งชี้
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ความสามารถในการทํากําไรของกิจการ ทั้งนี้เนื่องจากกําไรคิดจาก รายรับหักดวยตนทุน และ
รายรับไต จากปริมาณหน ว ยที่ ข ายคู ณ ดว ยราคาขายตอหนว ย อนึ่งกลยุทธก ารขายสิน คาที่
นํามาใชกัน อยางแพรหลาย ไดแก การใหสวนลด (Discount) การขายเชื่อ (Credit) และการฝาก
ขาย (Consignment)
3. ชองทางการจําหนาย (Place)
เปนกิจกรรมทางธุรกิจที่ทําใหสินคาที่ผลิต หรือขายถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย ทั้งโดย
ยึดหลักประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว เปนสําคัญ ธุรกิจ ที่
ประสบความสําเร็จสวนหนึ่งมาจากการบริหาร การจัดชองทางการจําหนายสินคาของกิจการ
อยางไดผล
4. การสงเสริมการจําหนาย (Promotion)
ความสําเร็จทางดานธุรกิจ คือ การขายสินคาหรือบริการใหไดจํานวนมาก ปญหาอยูที่
ทําอยางไร การสงเสริมการจํ าหนาย หรือการสงเสริมการขายจึงมีบทบาทสําคัญที่ชว ยให
ยอดขายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมตังกลาวจะประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจ
ทราบวาลูกคาตองการอะไร มีรสนิยมแบบไหน เพื่อที่จะสรางเครื่องมือใหเขาถึงจิตใจสนอง
ลูกค าไต โดยตรง อยางไรก็ตามการสงเสริมการขายมีความสั มพั นธใ กลชิดกั บงบประมาณ
คาใชจายที่จะตองพยายามใหใตผลอยางคุมคามากที่สุด ซึ่งมีหลายวิธีดังนี้
– การโฆษณา (Advertising) อาจใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน และความหมายที่จะทํา
ใหลูกคามีความรูสึกและภาพพจนที่ดีตอสินคานั้น รวมทั้งจูงใจใหเกิดความอยากจะทดลองใช
สินคาหรือบริการ
– การขายตรงโดยพนักงานขาย (Direct Sales) เปนการใชพนักงานขายเขาไปติดตอ
ถึงตวลูกคา โดยการอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ของสินคาใหลูกคาไดทราบ ซึ่งเรียกวาการ
นําเสนอ โดยจะตองอาศัยเทคนิคหรือวิธีการที่นาสนใจ
– การสงเสริมการขายทางดานลูกคา (Consumer Promotion) เปนรูปแบบของการสราง
สิ่งดึงดูดใจใหกับลูกคาโดยตรง เชน การลด แลก แจก แถม หรือการเลนเกมชิงรางวัล ทําให
เปนการกระตุนใหลูกคาเกิดความสนใจ หรือมีความหวังในประโยชนที่จะไดรับจากตัวสินคา
– การบริการ (Service) เปน รูปแบบการใหบริก ารทั้งกอนการขาย (การอธิบาย
คุณลักษณะที่ดีและการใชสินคากอนที่ลูกคาจะซื้อ เพื่อเปนการเชื้อเชิญ) การบริการขณะขาย
(การสาธิตใหลูกคาไดขมกอนที่จะตัดสินใจซื้อ หรืออาจเปนการใหลูกคาทดลองทําดูกอน) และ
การบริการหลังการขายสินคานั้นใหกับลูกคา
2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
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ในการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึง
ทัศนคติหลังจากที่ไดใชสินคาแลว การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคนั้นจะชวยใหนักการตลาด
มองเห็นชองทางการเขาถึงผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาเปนขั้นตอนไดดังนี้
1. การมองเห็นปญหา (Perceived problems) คนเราเมื่อยามปกติสุข ใชชีวิตตามปกติ
มักไมมีปญหาใหคอยแกไข แตทวานักการตลาดตองพยายามชี้ใหผูบริโภคมองเห็นถึงปญหา
และมองวาปญหานั้นเกิดจากอะไร ทําใหมองถึงขอแตกตางระหวางสภาพในอุดมคติ (Ideal)
กับสภาพความเปนจริง (Reality) เชน ผูหญิงคนหนึ่งน้ําหนักปกติ 60 กก. สวนสูง 160 ซม. ซึ่ง
ตามคามาตรฐานหรืออุดมคติ ควรมีน้ําหนักอยูที่ 50 กิโลกรัม ดังนั้นจึงตองควรลดน้ําหนักหรือ
หาผลิตภัณฑที่ชวยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนัก เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวจะกลายมาเปน
แรงจูงใจที่จะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนที่ 2
2. การแสวงหาภายใน (Internal search) เมื่อเกิดปญหาตองการแกไขปญหา คนเราก็
มักจะแสวงหาในสิ่งที่ใกลตัว เชน ปญหาคือกระดาษที่ใชพิมพงานหมด ตองการซื้อกระดาษ
A4 สีขาว 1 รีม มาทํางาน ก็จะพยายามนึกยี่หอที่ตนเองรูจักวามียี่หออะไรบาง และเมื่อจดจําได
และรูสึกพึงพอใจในยี่หอที่นึกไดก็จะตัดสินใจซื้อทันที แตถาหากผูบริโภคจดจําได แตไมพอใจ
สิ่งที่จําได และปญหาที่เกิดขึ้นนั้นดูเหมือนจะไมรุนแรง แกไขก็ไดไมแกไขก็ได กระบวนการ
ตัดสินใจนั้นก็จะหยุดลง การเปลี่ยนปรากฏการณอยางที่ 2 นี้ เกิดขึ้นจากการที่นักการตลาดไม
สามารถสรางปญหาอยางรุนแรงใหเกิดขึ้นในใจของผูบริโภคได เชน ผูบริโภคมีน้ําหนักเกิน
ตองการเขาคอรดสลดน้ําหนัก ลองมองหาสถาบันลดน้ําหนักหลายๆที่ แตวาราคาสูงเกินไป จึง
มีค วามคิด ที่วา ออกกําลังกาย ควบคุมอาหาร พักผอนใหเพียงพอ ก็ นาจะลดน้ํ าหนัก ได
กระบวนการจั ด สิน ใจซื้ อคอร ด สลดน้ําหนัก จึงไมเกิด ขึ้น อยางไรก็ต ามถาผูบริโ ภคไมได
ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความไมพอใจในยี่หอที่จําได ซึ่งปญหาดังกลาวจะกลายมาเปนแรงจูงใจที่
จะนําไปสูการแกปญหาในขั้นตอนที่ 3
3. การแสวงหาภายนอก (External search) เมื่อขอมูลที่ผูบริโภคจําไดนั้นไมเพียงพอ
จึงเกิด การแสวงหา คือการหาขอมู ลของสินคาภายนอก โดยช องทางการแสวงหาข อมูลจะ
ประกอบไปดวย
3.1 โฆษณา ผูบริโ ภคจะดูโฆษณาเพื่อดูวามีอะไรนาสนใจ ประกอบการ
ตัดสินใจ ดังนั้นนักการตลาดที่ดีควรเลือกชวงเวลาในการโฆษณาใหเหมาะสม เชนฤดูหนาวก็
โฆษณาเครื่องทําน้ําอุน ฤดูรอนก็โฆษณาเครื่องปรับอากาศ พัดลม เปนตน
3.2 การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้นแปลวา ผูบริโภคตองการที่จะ
สัมผัส หรือทดลองเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑที่ตนสนใจ หรือตองการไปหาซื้อดูเนื่องจากไมพอใจใน
สิ่งที่ตนเองจําได สิ่งที่สําคัญในขอนี้คือ ณ จุดขายตองมีสินคา เนื่องจากทางผูบริโภคไดให
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โอกาสกับทางเราแลว การวางสินคาตองเดนชัด รวมถึงมารยาทและความรูความสามารถใน
เรื่องผลิตภัณฑของพนักงานขาย ก็เปนสิ่งสําคัญในการที่จะใหขอมูลกับผูบริโภค
3.3 การโทรศัพทหรือพูดคุยกับทางเจาของผลิตภัณฑ ทางบริษัทก็ตองฝกฝน
พนักงานรับโทรศัพท พนักงานฝายลูกคาสัมพันธ การตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้จะตองชัดเจน
3.4 การขอพบพนักงานขาย เมื่อทางผูบริโภคไมพอใจในผลิตภัณฑที่ตนเอง
จดจําได อาจมีการเรียกพนักงานขายเขาไปพบเพื่อใหคําปรึกษา หรือ เสนอขายสินคา ทั้งนี้ ทาง
พนักงานขายตองมีความรู ความสามารถในการใหขอมูลกับทางผูบริโภครวมทั้งการตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบริโภค ไดอยางทันทวงที
3.5 การคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ในกรณีนี้อาจจะเปนการสอบถามหรือ
คนหาขอมูลจากหนาเว็บไซตตางๆ ซึ่งในปจจุบันมีเว็บไซต รีวิว ประสบการณตรงจากผูใช
ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ เราตองมั่นใจวาสินคาของเราดี มีคุณภาพ เนื่องจากบนโลกอินเตอรเน็ต เปน
โลกเสมือนที่ใ ครก็สามารถที่จ ะเขียนอะไรลงไปก็ได และมีก ารแพรกระจายขาวสารอยาง
รวดเร็วในลักษณะ ปากตอปาก (Viral Marketing) หลังจากที่ผูบริโภคไดแสวงหาดวยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีขางตนแลว ผูบริโภคก็จะดําเนินการขั้นตอนตอไปในกระบวนการ
การตัดสินใจ นั่นก็คือการประเมินทางเลือก
4. การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบริโภคไดรับรูสินคายี่หอตางๆ แลว ก็จะ
นํามาประเมินวา สินคาใดดีกวากันในแงใด ความสําคัญในขั้นตอนนี้ก็คือ เราตองใหจุดเดนของ
สินคาของเรา (Feature) ตรงกับมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซื้อของผูบริโภค ถาหากจุดเดน
ของสินคานั้นไมใชจุดที่ผูบริโภคตองการ หรือใชเปนมาตรการในการตัดสินใจ สินคาเรายอม
ขายไมได เชน ถาซื้อกระดาษสําหรับงานพิมพตองเลือกที่ผิวเรียบ แผนกระดาษไมติดกันตอน
พิมพ ราคาถูก เปนตน การที่เราไมศึกษามาตรการในการตัดสินใจของผูบริโภค แลวสราง
จุดเดนตามใจเรานั้น โอกาสในการจะไดรับเลือกก็จะยากขึ้น การขายก็จะยากขึ้น เพราะจะตอง
ไปเปลี่ยนใจผูบริโภคใหเปลี่ยนมาตรการในการเลือกซื้อเพื่อสอดคลองกับจุดเดนที่เรามี เมื่อ
ผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็จะถึงขั้นตอนถัดไป ก็คือการตัดสินใจซื้อ
5. การตั ดสิ น ใจซื้อ (Decision making) ผูบริโ ภคสว นใหญเมื่อทําการหาขอมูล
เรียบรอยแลวมักจะไมตัดสินใจซื้อในทันที เนื่องจากอาจจะลังเลวา สินคาที่ซื้อมานั้น จะดีอยาง
ที่โฆษณาไวหรือไม จะมีคุณภาพคุมคากับราคาที่ตองจายไปหรือไม ดังนั้นสินคาใหมๆ ที่จะ
นําเสนอตั ว เองแก ผูบริ โ ภคนั้ นต องหาหนทางในการจะเรงรัด ใหผูบริโ ภคเปลี่ยนใจ และ
ตัดสินใจซื้อสินคาของตัวเอง
วิธีการเรงรัดการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค นั้นมีมากมายหลายวิธี เชน
- สรางสิ่งลอใจ เชน การลด แลก แจก แถม (Sale Promotion)
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- สรางความแตกตาง เชน น้ําดื่มบรรจุขวดเหมือนกัน แตอีกขวดลดการใชพลาสติก ชวย
ลดโลกรอน ซึ่งนักการตลาดตองสรางความแตกตางจากคูแขงใหไดมากที่สุด ถาเราสรางความ
แตกตางไดชัดเจนเทาไร โอกาสในการที่จะเรงรัดในการตัดสินใจจะดีขึ้นเทานั้น
- การลดอัตราการเสี่ยงในความรูสึกของผูบริโภค วิธีการที่จะลดความเสี่ยง เชน ชื่อเสียง
ของบริ ษั ท อายุ ข องบริ ษั ท ภาพพจนข องสินคา การรับประกัน การขาย ภาพพจนข อง
กลุมเปาหมาย Customer Reference เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึก ษาป จ จั ย ที่ มี ผลต อพฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้ อเครื่อ งสํา อางนํา เขา จาก
ประเทศเกาหลีในกรุงเทพมหานคร โดย สุภาสินี โชคงาม และสุมนา ธีรกิตติกุล นักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบวา กลุมผูบริโภค
สวนใหญจ ะเลือกใชผลิตภัณฑสําหรับผิวนา และใหความสําคัญกับปจจัยสวนประเมินทาง
การตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสว นใหญ เปน ดานกระบวนการใชบริก าร ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน
จะมีพฤติกรรมการตัดสินใจ ซื้อเครื่องสําอางนําเขาจากประเทศเกาหลีที่แตกตางกัน และพบวา
ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัย
ดานบุค คลพนัก งาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัด สิน ใจซื้อเครื่องสําอางนําเขาจาก
ประเทศเกาหลี
ลลิ ลทิ พย สิ ว ะภิ ญ โญ (2550) ทําการศึก ษาเรื่อง “ปจ จัย ที่มีผลตอการเลือกซื้อ
เครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิตภัณฑแตงหนาสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาปจจัย
สว นบุคคล มี ผลต อชนิ ดและสิ่งที่ นึกถึงในการเลือกซื้อเครื่องสําอางตางประเทศประเภท
ผลิตภัณฑแตงหนาสวนระดับการศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือนจะมีผลตอสถานที่และยี่หอที่
จะซื้ออยางมีนัยสําคัญ สวนปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานวัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ การเรียนรู การแตงหนา จากคนรอบขาง
ปจจัยดานสังคมความตองการเปนคนรุนใหมทันสมัยตองการการยอมรับจากกลุมเพื่อนและ
จากสัง คมล ว นมี ผลต อการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้อ เครื่องสําอางตางประเทศประเภทผลิต ภัณ ฑ
แตงหนาสตรีในเขต กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ
กนตรวี สุนทรลักษณ (2546) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางของ
นักศึกษา หญิง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ขึ้นไปใชการสุม
แบบกระจายอยางงาย 10 ตัวอยางในการศึกษาใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
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แบงเปนการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ สถิติที่ใชในการวิจัยคือการใชตารางแจกแจง
ความถี่และการแสดงคารอยละ
จากการศึกษาพบวารายไดของนักศึกษาที่ถูกนําไปใชในการซื้อเครื่องสําอางอยูในชวง
ระหวาง 201-300 บาทตอครั้งจานวน 30 คน โดยปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางเชน
ราคาสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ซึ่งถือวามีอิทธิพลในการเลือกซื้ออยูในระดับที่มากรายไดของ
นักศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 1.40 มีอิทธิพลระดับมากความสะดวกในการซื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33
มีอิทธิพลในระดับปานกลางการบริการหลังการขายมีคาเฉลี่ยที่ 2.65 มีอิทธิพลในระดับปาน
กลางการมี ชื่อเสี ยงเป น ที่ รู จั ก มี ค าเฉลี่ยที่ 3.89 มีอิทธิพลในระดับมากความสวยงามของ
ผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยที่ 3.28 มีอิทธิพลในระดับปานกลางการโฆษณาสินคามีคาเฉลี่ยที่ 3.36 มี
อิทธิพลปานกลางการไดรับการรับรองความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐมีคาเฉลี่ยที่ 4.34
แสดงว ามี อิทธิ พลมาก การซื้อตามเพื่อนมีคาเฉลี่ยที่ 3.06 มีอิทธิพลปานกลางความเปน
ผลิตภัณฑจากตางประเทศมีคาเฉลี่ยที่ 2.76 มีอิทธิพลปานกลาง
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงโครงสราง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ อาชีพ รายได
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมการตลาด ประกอยดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวน
ประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 1 นอยสุด ไปถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามดานการตัดสินใจ ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐาน
สวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 1 นอยสุด ไปถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
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. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนพฤติกรรมการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว พบวา สวนใหญใชสินสอเขียนคิ้ว
ประเภท แบบหมุนหัวปลายตัด รอยละ 38.00 รองลงมา แบบหมุนหัวแหลม รอยละ 33.00 และ
แบบเหลา รอยละ 28.00 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือนักรอง
รอยละ 45.00 รองลงมา เพื่อน รอยละ 39.00 และ ญาติพี่นอง รอยละ 16.00 สถานที่ซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว มากสุด ห างสรรพสิน คา ร อยละ 48.00 รองลงมา อินเตอรเน็ต รอยละ 31.00 และ
ตลาดทั่วไป รอยละ 21.00 มีความถี่ในการซื้อดินสอเขียนคิ้ว 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 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว
ในภาพรวม พบว า ให ความสํ าคั ญในการตัดสินใจซื้อในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.27 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ในรายดาน ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด จํานวน 2 ดาน โดย
สูงสุด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลีย่ 8.81 รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย และให
ความสําคัญในระดับมากจํานวน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 ป จ จั ย ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลมี ผ ลต อ การเลื อ กซื้ อ ดิ น สอเขี ย นคิ้ ว
ประกอบดวยดานอายุ อาชีพ และรายได โดยใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับวิเคราะหตัวแปรอิสระอื่น สรุปไดคือ ปจจัย
ลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว แตกตางกัน
พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 5 คู ไดแก
1) กลุมสตรีอายุต่ํากวา 15 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี
อายุ 21 – 25 ป, อายุ 31 – 35 ป และ อายุ 36 – 40 ป
2) กลุมสตรีอายุ 15 – 20 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี
อายุ 21 – 25 ป, อายุ 31 – 35 ป และ อายุ 36 – 40 ป
3) กลุมสตรีอายุ 21 – 25 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี
อายุ 36 – 40 ป
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4) กลุมสตรีอายุ 26 – 30 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี
อายุ 36 – 40 ป
5) กลุมสตรีอายุ 31 – 35 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรี
อายุ 36 – 40 ป
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอาชีพ กับ การตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว พบวา มี
คาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก
1) กลุมสตรีที่เปนนักเรียนหรือนักศึกษาจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูง
กวา กลุมสตรีเปนพนักงานบริษัทและไมไดประกอบอาชีพ
2) กลุมสตรีที่เปนขาราชการ/พนัก งานรัฐวิสาหกิจ จะมีก ารตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้วสูงกวา กลุมสตรีเปนพนักงานบริษัทและไมไดประกอบอาชีพและต่ํากวากลุมสตรีที่ทํา
ธุรกิจสวนตัว
3) กลุมสตรีที่ทําธุรกิจสวนตัวจะมีการตัด สินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสูงกวา กลุม
สตรีเปนพนักงานบริษัท
4) กลุมสตรีที่เปนพนักงานบริษัทจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วต่ํากวากลุม
สตรีที่ไมไดประกอบอาชีพ
ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลัก ษณะสว นบุคคล ด าน
รายได ตอเดือน กั บ การตั ดสิ นใจเลื อกซื้อดิน สอเขียนคิ้ว ที่ร ะดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05
พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 5 คู ไดแก
1) กลุมสตรีรายไดตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียน
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 จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
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 จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน มากกวา 30,000 บาท และต่ํากวา กลุมสตรีรายไดตอ
เดือน 20,001 - 25,000 บาท และ 25,001 - 30,000 บาท
4) กลุมสตรีรายไดตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน 25,001 - 30,000 บาท และ มากกวา 30,000 บาท
5) กลุมสตรีรายไดตอเดือน 25,001 - 30,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว สูงกวา กลุมสตรีรายไดตอเดือน มากกวา 30,000 บาท
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียน
คิ้ว ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจ จัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ดินสอเขียนคิ้ว พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานสงเสริมการขาย
และดานชองทางการจัดจําหนายไว จึงนํามาเขาโมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตัวแปรอิสระการ
ทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว
ใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกตัวแปร
โดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ดังตาราง

Model

Unstandardized Standardized
t
Coefficients Coefficients
Std.
B
Beta
Error
6.730 0.540
12.474
0.006 0.040
0.007
0.139
0.167 0.040
0.257
4.146
-0.063 0.056
-0.068
-1.112

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

(Constant)
0.000
ดานผลิตภัณฑ
0.890
0.846
ดานราคา
0.000*
0.623
ดานสงเสริมการขาย
0.267
0.633
ดานชองทางการจัด
จําหนาย
0.123 0.051
0.142
2.396 0.017*
0.681
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสภาพที่เกิดสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว 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 สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วโดยดานราคา มี
ผลสูงสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพ
มหานคร พบวา สว นใหญใชสิน สอเขียนคิ้ว ประเภท แบบหมุนหัวปลายตัด รองลงมา แบบ
หมุนหัวแหลม และ แบบเหลา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อดินสอเขียนคิ้ว มากสุด ดาราหรือ
นักรอง รองลงมา เพื่อน และ ญาติพี่นอง สถานที่ซื้อดินสอเขียนคิ้ว มากสุด หางสรรพสินคา
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รองลงมา อินเตอรเน็ต และ ตลาดทั่วไป มีความถี่ในการซื้อดินสอเขียนคิ้ว จํานวน 1 - 3 เดือน
มากสุ ด รองลงมา จํ า นวน 4 – 6 เดื อ น แหลง ข อมู ลเกี่ย วกับ ดิน สอเขีย นคิ้ ว มากสุด จาก
อินเตอรเน็ต รองลงมา โทรทัศน และนิตยสาร
2. จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว
ของสตรี ชาวไทยในเขตกรงเทพมหานคร พบวา ปจ จัยสว นประสมการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย และใหความสําคัญในระดับมาก
ดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา ตามลําดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานราคา และ ดานชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้ว ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2521) ที่กลาววา
สวนประสมทางการตลาด นั้น เปน กลยุทธก ารตลาดที่ทําการคัดเลือกตลาดเปาหมายการตั้ง
วัต ถุประสงคและพัฒ นาสว นประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต องการของลูก ค า
เปาหมาย หรือเปนกุญแจที่จะนําไปสูความสําเร็จอันจะกอใหเกิดพฤติกรรมการบริโภค โดยผล
การศึกษา พบวา ปจจัยส วนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกซื้อดินสอ
เขียนคิ้วสูงสุด รองลงมา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. จากการศึกษาความแตกตางของปจจัยสว นบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ดินสอเขียนคิ้วของสตรีชาวไทยในเขตกรงเทพมหานคร พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก
อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว แตกตางกัน ผล
การศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิด พฤติกรรมของผูซื้อหรือผูบริโภคของ เสรี วงษมณฑา
(2542) ที่กลาววา ปจ จัยสวนบุค คลที่แตกตางกัน สงเปน สิ่งสําคัญที่สงผลใหพฤติกรรมการ
บริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคมสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ อดิ นสอเขียนคิ้ วสู งสุ ด ดั งนั้ นควรใหความสําคัญ ราคาดินสอเขียนคิ้วที่เหมาะสมกับ
คุณภาพและมีผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน มีหลากหลายราคาดินสอเขียนคิ้วใหเลือกซื้อ
2. จากการศึกษา พบวา สตรีกลุมตัว อยางมีการตัดสิน ใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วใน
ระดับมากที่สุด ดังนั้นควรใหค วามสําคัญ ดังนั้นควรใหความสําคัญกับการสรางภาพลักษณ
ผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้ว ควรมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อใหเกิดการรับรู
ขอมูลและทดสอบใชผลิตภัณ ฑดิน สอเขียนคิ้ว และควรมีการสร างความโดดเดน และความ
แตกตางของผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้วเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หออื่นๆ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
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1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้ว จําแนกตาม
ยี่หอหรือประเภทดินสอเขียนคิ้วเพื่อผลการศึกษาจะทําใหทราบพฤติกรรมการซื้อและใชเปน
ประโยชนในการวางกลยุทธการตลาดผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้วใหดียิ่งขึ้น
2. การศึกษาครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจากสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการศึกษา
ครั้งตอไปควรศึก ษาเปรียบเทียบการตัดสิน ใจเลือกซื้อดินสอเขียนคิ้วของสตรีที่มีพื้นที่ และ
สภาพสิ่งแวดลอมตางกันวามีการตัดสินใจตางกันอยางไร เพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนใน
การผลิตภัณฑดินสอเขียนคิ้วใหสอดคลองกับความตองการของผูใช
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภค กาแฟสตารบัคส ของผูบ ริโภคในเขตจตุจักร
FACTORS THAT INFLUENCE CUSTOMER SATISFACTION IN CONSUMER
SELECTION STARBUCKS COFFEE CONSUMERS IN CHATUCHAK
ชลธิชา อรุณสันติโรจน* พัทรวดี เพิ่มพูล*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางทีม่ ี
ผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร (2) เพื่อศึกษาถึง
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ
สตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภค
ในเขตจตุจักรที่บริโภคกาแฟสตารบัคสทั้งที่อาศัยและสัญจรผานไปมาบริเวณอาคาร 3 อาคาร
คือ อาคาร SUN TOWER อาคาร TST และอาคาร TMB จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนาหาคารอยละ
ความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ
เชิงอนุมาน
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.8 มี
อายุระหวาง 20– 29 ป คิดเปนรอยละ 40.3 มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
73.0 สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 68.8 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ
44.0 และมีรายไดเฉลี่ยสวนใหญอยูที่ 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 25.8 โดยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความพึงพอใจ คือ ดานผลิตภัณฑ ชอง
ทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือก
บริโ ภคกาแฟสตาร บัค ส ข องผู บริ โ ภคในเขตจตุจักร ยกเวน เพียงดานราคา (Price) ที่ ไม มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจ ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตาร
บัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร คือ ความพึงพอใจในการบริการดวยรอยยิ้มและมิตรภาพจาก
พนักงานสตารบัคส และการบริการที่รวดเร็วถูกตองมาเปนอันดับแรก
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวามีเฉพาะดาน อายุ การศึกษา และสถานภาพ สงผลตอ
ความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจัตุจักร ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดด านราคาไมมีค วามสั มพันธกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัค สของ
ผูบริโภคในเขตจตุจักรซึ่งมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 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

กาแฟเปนเครื่องดื่มที่มีกลิ่นและรสชาติเปนเอกลักษณ เปนที่ชื่นชอบของคนทั่วโลก
จํานวนมากมาชานาน ถึงแมวากาแฟจะไมไดเปนเครื่องดื่มที่มีถิ่น กําเนิดในประเทศไทย แต
กาแฟก็เปนเครื่องดื่มที่คนไทยบริโภคมาเปนเวลานาน ไมต่ํากวา 150 ปแลว ในสมัยกอนคน
ไทยนิยมบริโภคกาแฟที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว เชน โอเลี้ยง กาแฟเย็น หรือกาแฟโบราณที่ใชถุง
กาแฟชง แตในปจจุบัน รสนิยมการบริโภคกาแฟของคนไทยที่ไดเปลี่ยนไป โดยจะนิยมบริโภค
กาแฟที่มีระดับมากขึ้น เชน มอคคา คาปูชิโน เอสเปรซโซ ฯลฯ เนื่องมาจากการไดรับอิทธิพล
การดื่มกาแฟในรูปแบบของชาวยุโรป ซึ่งจะสังเกตไดจากจํานวนธุรกิจรานกาแฟสไตลยุโรปที่
เปดใหบริการในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และรานกาแฟที่เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับ
สวนใหญจัดอยูในระดับพรีเมี่ยม คือ มีราคาคอนขางสูง
ปจจุบันธุรกิจรานกาแฟมีอัตราการขยายตัวสูง ผูประกอบการขนาดยอมมีการปรับปรุง
ธุรกิจของตนเองรวมทั้งมีผูประกอบการรายใหมเขามาเปนจํานวนมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะราน
กาแฟเกรดพรีเมี่ยม จะเห็นวามีมูลคาตลาดประมาณหาพันหนึ่งรอยลานบาท อัตราการเติบโต
รอยละสี่จากปพ.ศ. 2550 ที่ผานมา ผูประกอบการรายใหญที่มีอัตราสินคาเปนของตนเองไดทํา
การตลาดอยางตอเนื่องเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมไว
รานกาแฟระดับพรีเมี่ยมที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในไทยมีอยูดวยกันหลายแบ
รนด โดยเฉพาะ แบรนดสตารบัคส รานกาแฟสัญชาติอเมริกา ซึ่งเปนกาแฟระดับพรีเมี่ยมที่มี
ราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับกาแฟในระดับเดียวกันหรือระดับใกลเคียง แตผูบริโภคยินดีที่จะ
ยอมจายในราคาที่สูงใหกับ สตารบัคส ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาถึงปจจัยตาง
ๆ ที่มีผลตอการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภค
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางที่มีผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟ
สตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร
974

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางมีผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัค ส
ของผูบริโภคในเขตจตุจักร
2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริโภค
กาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงปจจัยตางๆที่มีผลตอการเลือกบริโภค
กาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร
2. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา
2.1 ตั ว แปรด านประชากรศาสตร ประกอบดว ย เพศ อายุ อาชีพ รายได
การศึกษาและสถานภาพ
2.2. ตัวแปรดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด จําหนาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion)
3. ขอบเขตดานเวลา การวิจัยครั้งนี้ใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล ภายในเดือน มีนาคม
2558
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ อายุ
- ระดับการศึกษา - สถานภาพ
- อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน

-

2.ปจจัยสวนประสมการตลาด
[Marketing Mix (4P’s)]
การตัดสินใจดานผลิตภัณฑ
การตัดสินใจดานราคา
การตัดสินใจดานการจัดจําหนาย
การตัดสินใจดานการสงเสริม
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
- บริการรวดเร็วถูกตอง
- บริการดวยรอยยิ้มและ
มิตรภาพ
- การใหความชวยเหลือของ
พนักงานที่มตี อลูกคา
- พนักงานมีจํานวนมาก
เพียงพอตอการใหบริการ
ลูกคา
- พนักงานมีการแนะนําเมนู
ใหมๆ อยูเสมอ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การวิจัยครั้งนี้เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟสตาร
บัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หรือตัดสินใจประกอบธุรกิจรานกาแฟ
2. ทําใหทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคในเขตจตุจักรที่มีผลตอการ
บริโภคกาแฟสตารบัคสเพื่อใชเปนแนวทางในการเลือกทําการตลาดใหเหมาะสมกับกลุมลูกคา
เปาหมายของธุรกิจรานกาแฟตอไปในอนาคต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูบริโภคในเขตจตุจักร หมายถึง ประชากรที่สัญจรผานไปมารวมถึงผูที่ทํางานอยู
บริเวณ อาคาร 3 อาคาร คือ อาคารสํานักงานใหญ TMB อาคาร TST และอาคาร SUN TOWER
2. คุณภาพเครื่องดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑที่ลูกคาไดรับมีความสะอาด มีมาตรฐานดาน
รสชาติที่คงที่ ปริมาณที่สม่ําเสมอ
3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณ ฑอื่นๆ ที่รานกาแฟสตารบัค ส
จําหนายนอกเหนือจากกาแฟ เชน ชาเขียว ชามะนาว สมูทตี้ รวมถึงเบเกอรี่ เปนตน
4. ราคามี ค วามดึ งดู ด ใจ หมายถึง ราคาของผลิต ภัณ ฑไมแพงจนเกิน กําลังซื้อของ
ผูบริโภค
5. ธุรกิจรานกาแฟในเขตจตุจักร หมายถึงรานกาแฟที่เปดใหบริการจําหนายกาแฟและ
เครื่องดื่มตางๆ ทั้งที่มีแบรนด มีหนาราน และรานกาแฟที่เปนรถเข็น
6. รานกาแฟสตารบัคส หมายถึง รานกาแฟสัญชาติอเมริกา ที่เปดใหบริการมากมาย
หลายสาขาในประเทศไทยโดยใชตราสินคาเปนรูปนางเงือกไซเรนสองหางสวมมงกุฎ
7. ส ว นประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่ใ ชใ นการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดที่จ ะเปน ความไวว างใจของผูบริโภคกาแฟสตารบัค สข องผูบริโภคในเขตจตุจัก ร
ประกอบดวย
7.1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความตองการ
หรือเปน
แรงจูงใจใหกับผูบริโภค
7.2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆที่จําเปนตองใชจายเพื่อให
ไดผลิตภัณฑของสตารบัคส
7.3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการจําหนายกาแฟสตาร
บัคส
7.4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการสื่อสาร
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคซึ่งจะเปนแรงจูงใจตอการซื้อผลิตภัณฑของสตารบัคส
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
Kotler (2006 : 181) กลาววาบทบาทสําคัญของจิตวิยาพื้นฐานของกระบวนการนั้น
จะตองเขาใจกอนวากระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นทํากันอยางไร โดยที่โมเดล 5
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อนั้นประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การ
พิจารณาทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และการประเมินผลการซื้อ
การตั ด สิ น ใจซื้ อ และพฤติ ก รรมภายหลั งการซื้ อ ผู บ ริ โ ภคไม จํ า เป น ต อ งทํ า ตาม
กระบวนการทั้ ง 5 ขั้ น ตอนตามลํ า ดั บ บางครั้ ง อาจจะข า มบางขั้ น ตอน หรื อ ย อ นกลั บ
กระบวนการก็ได
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546 : 219 - 226) กลาววากระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
(Buyer’s Decision Process) หมายถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูบริโภค
กลุมใดกลุ มหนึ่ งประกอบด วย 5 ขั้น ตอน คือการรับรูค วามตองการ การคน หาขอมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ขั้นตอนดังกลาวนี้อาจจะ
ขามหรือกลับไปเริ่มขั้นตอนใดกอนก็ได ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซื้อเริ่มตนกอนการซื้อ
จริงมีผลกระทบหลังจากการซื้อ
แนวความคิดสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาดการจะทําให
การดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุง และความสัมพันธที่
เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ ซึ่งสวนประสมทางการตลาดเหลานั้นถือวาเปน
ปจจัยภายในที่สามารถควบคุมได ธุรกิจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เพื่อทําใหกิจการอยูรอดไดหรืออาจเรียกไดวา สวนประสมทางการตลาดเปน
เครื่องมือทางการตลาดที่ ถูกใชเพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคา
พอใจและมีความสุขไดโดยประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ เรียกวา 4P’s ไดแก
1.ผลิตภัณฑ(Product) 2. ราคา (Price) 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 4.การสงเสริม
การตลาด (Promotion) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง
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วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 12) ผลิตภัณฑเปนสิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑนั้นอาจจะมีตัวตนสามารถมองเห็นได จับตอง
ได เชน สินคา หรืออาจจะไมมีตัวตน เชน การบริการ
ศิริวรรณ เสรีรัต น (2541 : 180) ผลิตภัณฑเปน สิ่งที่นําเสนอกับผูบริโภคเพื่อสนอง
ความพึงพอใจใหผูบริโภค ผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพมีคุณคาในสายตาลูกคา คุณคาของสินคา
ในรูปตัวเงิน คือ ราคา ของสินคา ผูขายจะเปนผูกําหนดราคาผลิตภัณฑ ผูซื้อจะเกิดการตัดสินใจ
ซื้อตอเมื่อมีการยอมรับในราคาสินคานั้น
2. ราคา (Price) หมายถึง
วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 13) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑ ในรูปแบบ
ของเงิน ตรา หรื อเป น มู ลคาที่ ยอมรั บในการแลกเปลี่ยนผลิ ต ภัณ ฑ โดยตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับตนทุนคาใชจายของผูขาย ความสามารถในการซื้อของกลุมลูกคาเปาหมาย และคู
แขงขัน
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 346) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปแบบ
ของเงิน ตรา หรื อเป น มู ลค าที่ ยอมรั บในการแลกเปลี่ยนผลิ ต ภัณ ฑ โดยตองคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับตนทุน คาใชจายของผูขาย ความสามารถในการซื้อของกลุมลูกคาเปาหมาย และคู
แขงขัน
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง
วิเชียร วงศณิชชากุล (2543 : 13) ชองทางการจัด จําหนายเปนกระบวนการในการ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑจ ากผูขายไปยังผูซื้อหรือตลาดเปาหมาย ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ ไดแก การ
ขนสงการคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคา การบริหารสินคาคงเหลือ เปนตน โดยอาจมีการ
เคลื่อนยายสินคาและบริการผานสถาบันที่เปนคนกลางตางๆ
แสตนตั้น และฟูเทรว (ศิริวรรณ เสรีรัตน .2541 : 393) อางอิงจากหนังสือ Stantion and
Futrell.1989 : 154 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง กิจกรรมซึ่งทําใหผลิตภัณฑเปนที่หางาย
สําหรับลูกคาเมื่อเขาตองการซื้อไมวาเมื่อใดและที่ไหนก็ตาม หรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
หรือ กรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยังตลาด
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง
วิเชี ยร วงศ ณิชชากุ ล (2543 : 15) การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอสื่อสารทาง
การตลาดระหวาง ผูซื้อและผูขาย โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อเตือนความจําและแจงขาวสาร
หรือชักจูงใจใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑ และการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 4 กิจกรรม
หลัก คือ การโฆษณา การขายโดยพนั ก งานขาย การสง เสริมการขาย และกาให ขาวสาร
ประชาสัมพันธ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 207) การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเพื่อแจง
ขอมูลขาวสารและเพื่อเตือนความทรงจํา แกตลาดเปาหมายเกี่ยวกับองคการหรือผลิตภัณฑของ
องคการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลัทธพล วีระยุทธบัญชา (2556) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อซ้ําของผู บ ริ โ ภคกาแฟสดยี่ หอสตาร บัค ส ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา ผูต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ป มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดอยู
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท ระดับ การศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญคือ ปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด และ สวนใหญใชบริการครั้งลาสุดเมื่อ 1 – 2 สัปดาหที่ผานมา ผูบริโภค
สว นใหญใ ห ความคิ ด เห็ น ด านป จ จัยสว นประสมทางการตลาดวา ราคามีผลอยูใ นระดับ
คอนขาง เห็นดวย สถานที่จัดจําหนายมีผลอยูในระดับเห็นดวย การสงเสริมการตลาดมีผลอยูใน
ระดับคอนขางเห็นดวยและผลิตภัณฑมีผลอยูในระดับคอนขางเห็นดวย สวนดานการใหบริการ
ที่เปนพิเศษผูบริโภคสวนใหญใหความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเห็นดวย ดานความรวดเร็ว
ในการใหบริการอยูในระดับคอนขางเห็นดวยและดานความเอาใจ ใสของพนักงานอยูในระดับ
คอนขางเห็นดวย
ณัฐนันท วิบูลยนุกูลกิจ (2556) ศึกษาถึงการรับรูในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
ของรานกาแฟสตารบัคส ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง
21-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานธนาคาร
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด โดยมีความคิดเห็น
เกี่ย วกั บสวนประสมทางการตลาด โดยให ค วามสํ าคั ญ กั บป จ จั ยต างๆ ไดแ กบ ริก ารและ
พนัก งานมี จํ านวนเพี ยงพอ มีบุค ลิ ก ดี แตงกายเรียบรอย สุภ าพ เต็มใจใหบริก าร มีค วามรู
ความสามารถดีและสามารถใหบริการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ราคามีมาตรฐานเดียวกันใน
ทุกสาขา รานกาแฟสตารบัค สตั้งอยูในศูนยกลางธุร กิจ ใกลที่พัก ที่ทํางาน หรือสถานศึกษา
สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป จ จั ย ต า งๆ ได แ ก
ความสามารถในการใชรวมกับ ผลิตภัณฑของรานกาแฟสตารบัคส ที่เปนที่รูจักกันดีอยูแลว ได
เปนอยางดี ความสามารถในการใชกับลูกคาจํานวนนอยราย หรือเปนรายบุคคลไดเปนอยางดี
ฝนทอง ถิ่ น พั งงา (2556) ไดศึก ษาถึงแรงจูงใจของผู บริโ ภคในการใชบริก ารราน
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 ชอบดื่มกาแฟที่รานกาแฟ จํานวน 2 คน และเปลี่ยนยี่หอ
กาแฟเนื่องจากปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดใน ดานตางๆ ไดแกการกําหนดราคาและแสดงปายบอกราคาไวอยางชัดเจน ความ
สะดวกในการซื้อกาแฟ การโฆษณาผานสื่อประเภทตางๆ และผลิต ภัณฑกาแฟและอื่น ๆ มี
ความหลากหลายใหเลือกโดยใหความสําคัญกับการบริการของพนักงานดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ผูวิจัยทําการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตจตุจักรที่บริโภคกาแฟสตารบัคสทั้ง
ที่อาศัยและสัญจรผานไปมาบริเวณ อาคาร 3 อาคาร คือ อาคาร SUN TOWER อาคาร TST
และอาคาร TMB กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลชวงเดือน มีนาคม
2558 เปนเวลา 1 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ผูวิ จั ยทํ าการวิจัยแบบสํารวจใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถาม ออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 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)
สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอกาแฟสตารบัคส ประกอบดวย
1. ความถี่ในการบริโภคกาแฟสตารบัคส เปนคําถามแบบมาตราเรียงลําดับ
(Ordinal scale)
2. การเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ อื่น ของสตาร บัค ส เปน คํา ถามแบบมาตรานาม
บัญญัติ (Nominal scale)
3. ชว งเวลาที่บริโ ภคสตารบัค ส เปนคําถามแบบมาตราเรียงลําดับ (Ordinal
scale)
4. เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กบริ โ ภคสตาร บั ค ส เป น คํ า ถามแบบมาตรานามบั ญ ญั ติ
(Nominal scale)
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5. ประเภทสื่ อ ที่ ทํา ให รูจัก สตารบัค ส เปน คําถามแบบมาตรานามบั ญญั ติ
6. เครื่ อ งดื่ ม ในสตารบั ค ส ที่ ชื่ น ชอบ เป น คํ า ถามแบบมาตรานามบั ญ ญั ติ

(Nominal scale)
สวนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีปจจัยการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคส
ทางดานสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเปนแบบสอบถามเปนมาตรฐานสวน
ประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับ 0 นอยที่สุดไปจนถึงระดับ 10 มากที่สุด
สว นที่ 4 ป จ จั ย ที่ มี ผลต อ ความพึง พอใจของผู บ ริโ ภคซึ่ ง เป น แบบสอบถามเป น
มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับ 0 นอยที่สุดไปจนถึงระดับ 10
มากที่สุด
1.บริการรวดเร็วถูกตอง
2.บริการดวยรอยยิ้มและมิตรภาพ
3.การใหความชวยเหลือของพนักงานที่มีตอลูกคา
4. พนักงานมีจํานวนมากเพียงพอตอการใหบริการลูกคา
5. พนักงานมีการแนะนําเมนูใหม ๆ อยูเสมอ
การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดออกแบบไป
เสนอต ออาจารย ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ พิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ต อ งเหมาะสมของขอ มู ลและ
โครงสรางแบบสอบถามวาตรงตามวัตถุประสงคของเรื่องที่จะศึกษาหรือไม
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะหปจ จัยสว นบุคคลของผูต อบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนเพศหญิงรอยละ 60.8 และ
เพศชายรอยละ 39.3 มีอายุระหวาง 20 – 29 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.3 สวนใหญมีระดับ
การศึกษาที่ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.0 สถานภาพสวนใหญโสดคิดเปนรอยละ 68.8
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 44.0 และมีรายไดเฉลี่ยสวนใหญ
อยูที่ 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 25.8
2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอกาแฟสตารบัคส
จากการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอกาแฟสตารบัคสของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่การบริโภคกาแฟสตารบัคส 1-2
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ครั้ง/สัปดาหคิดเปนรอยละ 38.3 ชวงเวลาที่ผูบริโภคกาแฟสตารบัคสมากที่สุดคือ 12.01-16.00
คิดเปนรอยละ 45.5 สาเหตุที่ผูบริโภคเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสมากที่สุด คือ รสชาติกาแฟ
คิดเปนรอยละ 34.8 ผูบริโภคสวนใหญรูจักกาแฟสตารบัคสผานสื่อ คือ เพื่อนมากที่สุดโดยคิด
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 คาเฉลี่ยเทากับ 8.23 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.09 ราคา (Price) มีคาสูงสุดคือ
10.00 และคาต่ําสุด 1.67 คาเฉลี่ยเทากับ 6.67 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.70 ชอง
ทางการจัด จําหนาย มีคาสูงสุด คือ 10.00 และคาต่ําสุด 4.25 คาเฉลี่ยเทากับ 7.73 และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.28 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดคือ 10.00 และคา
ต่ําสุด 0.83 คาเฉลี่ยเทากับ 5.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.46
4. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
จากการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความพึ ง พอใจของผู บ ริ โ ภคพบว า จากผู ต อบ
แบบสอบถาม 400 คน พบวา ปจจัยดานการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง มีคาสูงสุดคือ 10.00 และ
คาต่ําสุด 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.43 ปจจัยดานบริการ
ดวยรอยยิ้มและมิตรภาพมีคาสูงสุดคือ 10.00 และคาต่ําสุด 4.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.14 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.27 ปจจัยดานการใหค วามชว ยเหลือของพนักงานที่มีตอลูกคา
คาสูงสุดคือ 10.00 และคาต่ําสุด 4.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.34 ปจจัยดานพนักงานมีจํานวนมาเพียงพอตอความตองการของลูกคา มีคาสูงสุดคือ 10.00
และคาต่ําสุด 4.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.59 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 และปจจัยดาน
พนักงานมีการแนะนําเมนูใหมๆอยูเสมอ คาสูงสุดคือ 10.00 และคาต่ําสุด 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ
7.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.63
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายได
ระดับการศึกษา และสถานภาพ ที่ตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตารบัคส
ของผูบริ โ ภคในเขตจตุ จั ก ร โดยใชสถิติวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) สรุปไดดังนี้

982

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ANOVA
Sum of Squares
Age

Study

df

Mean Square

Between Groups

20.146

25

.806

Within Groups

277.414

374

.742

Total

297.560

399

Between Groups

10.440

25

.418

Within Groups

96.560

374

.258

107.000

399

7.670

25

.307

Within Groups

115.628

374

.309

Total

123.298

399

Total
Status Between Groups

F

Sig.

1.086

.355

1.618

.032

.992

.476

*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
มีเฉพาะดาน อายุ การศึกษา และสถานภาพเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ เพศ
ที่แตกตางกัน อายุที่แตกตางกัน และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจใน
การบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจัตุจักรซึ่งมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสว นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)
ประกอบดว ย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การ
สงเสริมการตลาด (Promotion ) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริโภคกาแฟสตาร
บั ค ส ข องผู บ ริ โ ภคในเขตจตุ จั ก รโดยใช ก ารวิ เ คราะห ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
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Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
3.342

.406

Product

.243

.053

Price

-.055

Place
Promotion

Standardized
Coefficients

t

21 พฤษภาคม 2558

Sig.

Beta
8.238

.000

.233

4.610

.000

.037

-.083

-1.479

.140

.262

.045

.294

5.829

.000

.C

.026

.324

5.885

.000

*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix
หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตัวแปรมาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร เขียนเปนสมการได ดังนี้
Y = 3.342+0.243(Product) + (-.055)(Price) + (0.262)(Place) + (0.262)(Promotion)
มีเฉพาะดานราคาที่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) ดานราคาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
บริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักรซึ่งมีคาระดับนัยสําคัญต่ํากวา 0.05 แตปจจัย
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) ดานผลิตภัณฑ (Product) ชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของ
ผูบริโภคในเขตจตุจักร ผูศึกษาทําการอภิปรายผลการวิจัยดังตอไปนี้
ป จ จัยส วนบุ ค ลที่ มีผลต อความพึงพอใจในการเลือกบริโ ภคกาแฟสตารบัคสข อง
ผูบริโภคในเขตจตุจักร ประกอบดวย อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอ
ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร เนื่องจากผูที่มี
อายุ ที่อยูใ นชว งเขาสูวัยกลางคนที่มีสถานภาพโสด มีระดับการศึก ษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาตรี ขึ้ น ไป มี ร สนิ ยมในการเลือกดื่มกาแฟที่ ตางจากชว งอายุ สถานภาพและระดั บ
การศึกษาอื่นๆ
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- ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)ทั้ง 4 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ
(Product) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขตจตุจักร ยกเวนเพียงดานราคา
(Price) ที่ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคใน
เขตจตุจักร เนื่องจากปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากกวาราคา คือผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
พนั กงานมีการแนะนําเมนูใหมๆ อยูเสมอๆ ในดานชองทางการจัดจําหนายที่สามารถสรางความ
สะดวกสบายในการซื้อกาแฟสตารบัคส รวมถึงการใหความชวยเหลือของพนักงานที่มีตอลูกคาและ
ความเพียงพอของพนักงานที่มีตอปริมาณลูกคา และดานการสงเสริมการตลาดซึ่งผูบริโภคมีความ
คาดหวังจะไดรับสิ่งอื่นๆเมื่อผูบริโภคซื้อกาแฟสตารบัคส
- ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกบริโภคกาแฟสตารบัคสของผูบริโภคในเขต
จตุจักร ผูวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจในการบริการดวยรอยยิ้มและมิตรภาพจากพนักงาน
สตาร บัคส และการบริการที่รวดเร็วถูกตองมาเปนอันดับแรก เนื่องจากลูกคามีความคาดหวังการ
บริการที่มีคุณภาพที่สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ซึ่งจะชวยนํามาสูการซื้อซ้ํา
ขอเสนอแนะ
1. ดานผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑกาแฟของสตารบัคสไดรับการพิจารณาอยูในชั้นสูง
หรือระดับ High End นอกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพใหไดอยางตอเนื่องแลว ในตัวผลิตภัณฑ
กาแฟและอาหารประเภทอื่นๆ รานกาแฟสตารบัคสควรทํ าการวิ เคราะห ตลาดและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคเพื่ อพั ฒนาและปรั บรายการกาแฟและอาหารตางๆใหมีความหลากหลายทําใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2. ดานราคา เนื่องจากผลิตภัณฑกาแฟของสตารบัคสไดรับการพิจารณาอยูในระดับ High
End จึงยอมมีราคาที่สูงกวาผูใหบริการรายอื่น ควรมีการกําหนดราคาใหมีหลายระดับสอดคลองกับ
ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑเพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคดวย
3. ดานสถานที่และชองทางจําหนาย เนื่องจากกลุมเปาหมายของรานกาแฟสตารบัคสเปน
กลุ มคนทํางานที่อยูในยานศูนยกลางธุรกิจและตองดําเนินชีวิตการทํางานในแตละวันดวยความ
รวดเร็ว รานสตารบัคสจึงควรใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งของรานใหอยูในศูนยกลางธุรกิจใกลที่
ทํางานรวมทั้งใกลที่พักหรือสถานศึกษาหรือในหางสรรพสินคา โดยมีระบบคมนาคมที่สะดวกทั้งนี้
การจําหนายผลิตภัณฑกาแฟที่ใหบริการนํากลับบานและใชระบบ Delivery ยังเปนอีกทางเลือกใน
การใชบริการอีกดวย
4. ดานการสงเสริมการตลาด การสงเสริมการตลาด และการโฆษณารานกาแฟสตารบัคส
ควรใชการสงเสริมการขายเพื่อยกระดับด านคุ ณค าและความคุมค า ซึ่ งมี สวนชวยขยายฐานลู กค า
โดยเฉพาะการดึงดูดลูกคารายใหม
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ทัศนคติและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีตอ ผลิตภัณฑโทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ ละแท็บเล็ต
แบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ATTITUDE AND SATISFACTION AFFECTING THE BRAND LOYALTY
ON SAMSUNG’S MOBILES AND TABLETS PRODUCTS OF CONSUMERS IN
BANGKOK
ณัฐกานต ปญญาธิ* ชัยรัตน แดงตะโก*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึ กษาคน คว าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึก ษาความสัมพัน ธร ะหวางความ
แตกตางทาง ดานประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีผลตอความภักดีตอตราสินคาแบรนดซัมซุง
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและความพึงพอใจที่มีตอความภักดีตอตราสินคาแบ
รนดซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่
ใชโทรศัพทมือถือ หรือแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง ซึ่งเปนกลุมประชากรตัวอยางแบบนับไมได
จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคงานวิจัยเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คา
ต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระหวาง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 36.0
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุที่ตางกัน ของผู บริโ ภคสงผลต อความภัก ดีต อ
ผลิตภัณฑซัมซุงไมแตกตางกัน ในขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน
ของผูบริโภคนั้น สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑซัมซุงที่แตกตางกัน

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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โดยทัศนคติเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ในดานผลิตภัณฑ
และดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑซัมซุงของผูบริโภคมากที่สุด โดย
ดานผลิตภัณฑไดแกในเรื่องความสวยงามและมีเอกลักษณเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ ดานการ
สงเสริมการตลาดไดแกเรื่องโปรโมชั่นที่มีความน าสนใจ รองลงมาเป นดานชองทางการจัด
จําหนายและดานราคา
ความพึงพอใจในเรื่องของความรูสึกคุมคากับจํานวนเงินที่จาย มีผลใหผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงมากที่สุด รองลงมาเปนเรื่อง
ราคาที่ เหมาะสมกั บวั สดุ ภาพลั ก ษณแ ละความสวยงาม การบริก ารหลั งการขายและการ
รับประกันสินคา และความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ ตามลําดับ
คําสําคัญ : ทัศนคติและความพึงพอใจ, ความภักดี, โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ต
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

ภายใตสถานการณการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปจจุบัน ตราสินคาหรือ แบรนด
(Brand) นั้ น ถื อ เป น สิ่ ง ที่ มี บ ทบาทและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความอยู ร อดของธุ ร กิ จ อย า งสู ง
เนื่องจากวาปจจุบันนี้สินคาในทองตลาดไดเพิ่มปริมาณขึ้นจํานวนมากและอยางรวดเร็ว แมแต
สินคาประเภทเดียวกันตางก็มีผูผลิตและผูแขงขันหลายราย ดวยเหตุนี้บริษัทผูผลิตจึงมีความ
จํ า เป น ที่ จ ะต อ งสร า งสั ญ ลั ก ษณ ห รื อ จุ ด ยื น ขึ้ น มาเป น ตั ว แทนของสิ น ค า ที่ แ สดงออกถึ ง
เอกลัก ษณ เฉพาะตัว เพื่ อทําให สินคานั้น มีค วามแตกตางและโดดเดน จากสิน คาอื่น เพื่อให
ผูบริโ ภคซึ่ งเป น กลุ มลู ก ค าเป าหมายของธุร กิ จ สามารถรับรู จดจํา และตระหนั ก ถึงขอมู ล
เกี่ยวกับสินคาและตัวแบรนด ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ และเมื่อผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
ตอสินคาและแบรนดนั้นแลว จะเกิดเปนความจงรักภัคดีตอแบรนดตามมานั่นเอง
ความจงรักภักดีในตราสิน คาของผูบริโภคนั้น มีความสําคัญอยางมากตอธุรกิจ หาก
ผูบริโภคไมเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา อาจทําใหผูบริโภคนั้นเกิดทางเลือกในการที่จะซื้อ
สินคาหรือผลิตภัณฑชนิดเดียวกันหรือสินคาทดแทนจากตราสินคาอื่นที่มีจุดเดนหรือราคาที่ถูก
กวา ในทางตรงกัน ขาม หากผูบริโ ภคมีความจงรั ก ภัก ดีตอตราสินคาสูง ผูบริโ ภคจะยังคง
เลือกใชผลิตภัณฑจากตราสินคาเดิมที่ตนเองมั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพ แมวาราคาอาจจะสูง
กวาหรือมีโปรโมชั่นและการโฆษณาสงเสริมการตลาดที่นอยกวาคูแขงขันก็ตาม
ในป จจุบันเทคโนโลยี ของโลกไดกาวไกลไปมาก นับเปนยุค ของการติดต อสื่อสาร
อยางไรพรหมแดนโดยสมบูร ณแบบ การติด ตอสื่อสารนั้นครอบคลุมไปทั่ว โลกและมีความ
สะดวกรวดเร็วมาก โดยหนึ่งในอุปกรณสื่อสารที่เปนที่นิยมกันอยางมาก ชนิดที่สามารถเรียก
ไดวาเปนปจจัยเสริมอันดับตนๆ ที่ผูคนสวนใหญมีนั้นก็คือ โทรศัพทมือถือ ในปจจุบันจึงมี
ผูประกอบการและผูผลิตโทรศัพทมือถือ ไปจนถึงอุปกรณการสื่อสารประเภทอื่นๆ เชนแท็บ
เล็ต ทั้งรายใหญและรายยอยเกิดขึ้นอยางมากมายหลายแบรนด ซึ่งในประเทศไทยเอง ปจจุบันมี
คายแบรนดโทรศัพทมือถือรายใหญที่ครองสวนแบงการตลาดอยางลนหลามหลักๆ อยูไมกี่แบ
รนด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแบรนด Samsung
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ซัมซุง (Samsung) ถือเปนแบรนดที่ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอยางตอเนื่องในดาน
ผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ดจนทําใหกระแสความนิยมของผูบริโภคตอสมารท
โฟนและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงทั้งในระดับประเทศและทั่วโลกในปจจุบันยังมีอยูอยางตอเนื่อง
โดยในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ปจจุบันมีผูใชสมารทโฟนในประเทศ
ไทยคิดเปน 15% ของผูใชโทรศัพทมือถือทั้งหมด (จํานวนเครื่อง) ซึ่งนับเปนการเติบโตกวา
170% ซึ่ ง ภาพรวมในป ที่ผานมา(2557) ของซัมซุง ยอดขายสมารทโฟนเติบโตกว า 3 เท า
นับเปนการเติบโตสูงที่สุดเปนประวัติการณของซัมซุง นอกจากกลยุทธดานผลิตภัณฑแลว มี
ปจจัยที่ชวยสงเสริมใหซัมซุงสมารทโฟนและแท็บเล็ตประสบความสําเร็จอยางลนหลาม นั่น
คือ กลยุทธพัฒนา Research & Development หรือดานการคนควาวิจัย (R&D) และการศึกษาถึง
ความตองการของผูบริโภค (Consumer Insight) ที่ชวยใหซัมซุงเขาใจและสามารถตอบรับความ
ตองการไดอยางตรงจุด นอกจากนี้ ยังใชกลยุทธพันธมิตร ในการสงเสริมการตลาดและการขาย
โดยซัมซุงรวมมือกับโอเปอเรเตอร 3 รายใหญ ทําใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในประเทศ
ไทยไดอยางครอบคลุม พรอมทั้งโปรโมชั่นพิเศษจากโอเปอเรเตอรแตละคาย รวมถึงการสราง
กระแสความแรงของซัมซุงสมารทโฟนและแท็บเล็ตในกลุมผูนําความคิดในสังคมและสังคม
ออนไลน นอกจากนี้บริเวณจุดขายของซัมซุงยังไดรับการออกแบบและตกแตงอยางพิถีพิถัน
เพื่อใหผูบริโภคไดสัมผัสประสบการณ จากสมาร ทโฟนซัมซุงไดอย างเต็ มที่ พรอมทั้งมีการ
ฝกอบรมพนักงานเพื่อคอยใหคําแนะนําและตอบขอซักถามของผูบริโภค
การที่ผูบริโภคมีความจงรักภักดีตอตราสินคาแบรนดซัมซุง ก็อาจเนื่องมาจากหลายๆ
ปจจัย ดังที่ กลาวมา จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหการศึกษาครั้งนี้ใหค วามสนใจในเรื่องของ
ทัศนคติและความพึงพอใจในดานตางๆ ของผูบริโภคที่สงผลตอความจงรักภัคดีตอสมารทโฟน
และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความสั มพั น ธร ะหวางความแตกต างทางดานประชากรศาสตรข อง
ผูบริโภคที่มีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอ
ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดที่แตกตางกัน มีผลกับความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
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2. ทัศนคติที่มีตอปจจัยทางสวนผสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัด จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันของผูบริโ ภค มีผลกับ
ความจงรักภัคดีตอผลิตภัณฑ แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตาง
กัน
3. ความพึงพอใจของผูบริโภคที่แตกตางกัน มีผลกับความจงรักภัคดีตอผลิตภัณฑ แบ
รนด ซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปน การศึกษาถึง ทัศนคติและความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีตอ
ผลิตภัณฑตราสินคาแบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดทําการศึกษา
เฉพาะกลุมประชากรตัวอยางที่เหมาะสม ตามขอบเขตดังตอไปนี้
1. ขอบเขตดานประชากร ศึกษากลุมตัวอยางประชากรชาวไทยที่ปจจุบันพํานักอาศัย
อยูในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และเปนผูที่ใชผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตแบ
รนดซัมซุง
2. ขอบเขตดานเวลา มีระยะเวลาการศึกษา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต เดือนมีนาคม พ.ศ.
2558 จนถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
3. ขอบเขตด า นพื้ น ที่ ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งประชากรชาวไทยจากในพื้ น ที่ เ ขต
กรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาคนควาเรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่สงผลตอความภักดี
ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ ละแท็ บ เล็ ต แบรนด ซั ม ซุ ง ของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
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ตัวแปรตาม
ประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได
ความจงรักภักดีตอผลิตภัณฑ

ทัศนคติของผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ด
แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความพึงพอใจของผูบ ริโภค

ตัวแปรในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1.1 ทัศนคติของผูบริโภค
1.1.1 ดานผลิตภัณฑ
1.1.2 ดานราคา
1.1.3 ดานการจัดจําหนาย
1.1.4 ดานการสงเสริมการขาย
1.2 ความพึงพอใจของผูบริโภค
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
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2.1 ความภักดีตอผลิตภัณฑ แบรนด ซัมซุง ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงความสัมพัน ธร ะหวางความแตกตางทางดานประชากรศาสตรของ
ผูบริโภคที่มีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง
2. เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอ
ความภักดีตอผลิตภัณฑตราสินคาแบรนดซัมซุง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนและแท็บเล็ตภายใต
ตราสินคา Samsung
2. ทัศนคติของผูบริโภค หมายถึง การสรุปประเมินความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็น
ของผู บริโภคที่มีตอผลิต ภัณฑโ ทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ต ของแบรนดซัมซุง อันเกิดจาก
ประสบการณที่ผูบริโภคไดเรียนรูมาทั้งทางตรงและทางอ อม ซึ่งบงชี้ วาผูบริโภคเห็นดวยว า
ผลิตภัณฑนั้นดีหรือไมดี นาพอใจหรือไมพอใจ ชอบหรือไมชอบ และเปนประโยชนหรือไม
เปนประโยชน
3. ความพึงพอใจของผูบริโภค หมายถึง ความรูสึกที่เกิดขึ้นของผูบริโภคที่แสดงถึง
ความยินดี พอใจหรือผิดหวังตอความคาดหวังที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑ อันเนื่องมาจากการที่
ผูบริโภคเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการใชผลิตภัณฑดวยตนเอง
4. ความภักดีตอตราสินคา หรือ Brand Loyalty หมายถึง การที่ผูบริโภคเกิดความรูสึก
พึงพอใจ เชื่อมั่น และยอมรับในผลิตภัณฑและตราสินคาแบรนดซัมซุง จนกอใหเกิดการซื้อซ้ํา
หรือแนะนําตอ
5. ผู บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง ผูบ ริโ ภคชาวไทยที่ใ ชผ ลิต ภัณ ฑ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ห รื อ แท็ บ เล็ ต แบรนด ซั ม ซุ ง ซึ่ ง พํ า นั ก อาศั ย อยู ภ ายในเขตจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาในเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภค ที่สงผล
ตอความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ทรศั พท เคลื่อนที่แ ละแท็บ เล็ต แบรนด ซั มซุ ง โดยได มี
การศึก ษาถึ งหลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารวรรณกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ ง
ดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4P’s)
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
4. วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (4P)
สว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่ องมือหรือปจ จัยทางการตลาดที่
ควบคุมได ที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุม
ลูกคาเปาหมาย หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของ
ตน (เอกสารบทที่ 2 แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง วิ ท ยาลั ย พาณิ ช ยศาสตร
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 สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได
เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคาบริการ และชื่อเสียงของผูผลิต อาจจะเปนสินคา
บริการ สถานที่ บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได
ผลิตภัณฑ จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) คุณ คา (Value) ในสายตาของลูก คา จึงจะมีผลทําใหผลิต ภัณ ฑ
สามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิ ตภัณฑ หรือหมายถึงคุณ คาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกค า
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ
นั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ
3. การจัด จําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบ ดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยัง
ตลาด กิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ
ตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ
ตองการ เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก
ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการ
อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
994

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

แบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication (IMC)) โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับลูกคาและผลิตภัณฑคูแขง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (satisfaction) เปน ทัศนคติ ที่เป นนามธรรม ไม สามารถมองเห็น เป น
รูปรางได การที่เราจะทราบวา บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออก
ที่คอนขางสลับซับซอน จึงเปนการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง แตสามารถวัดไดโดย
ทางออม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหลานั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะตองตรง
กับความรูสึกที่แทจริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได Wolman (1973 อางใน ภนิดา ชัย
ปญญา 2541 : 11)
ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 775) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
หมายถึง พอใจ ชอบใจพฤติกรรม เกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษยคือความพยายามที่จะขจัด
ความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซึ่งเมื่อมนุษ ย
สามารถขจัดสิ่งตางๆดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ (เศ
กสิทธิ์, 2544: 6)
สุพล (2540: 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นในลักษณะ
เชิงบวกของบุคคลเมื่อไดรับการตอบสนองความตองการหรือ ไดรับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว
สายจิตร (2546 : 14) ไดสรุปวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เปนไปไดทั้ง ทางบวกและทางลบ แตถาเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการหรือ
ทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จ ะเกิดความรูสึก ทางบวก แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งใดสราง
ความรูสึกผิดหวังไมบรรลุจุดมุงหมาย ก็จะทําใหเกิด ความรูสึกทางลบเปนความรูสึกไมพึง
พอใจ
การวัดความพึงพอใจ
ภณิด า ชัยปญญา (2541) กลาววา การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทําไดหลายวิธี
ดังตอไปนี้
1. การใช แบบสอบถาม เพื่ อตองการทราบความคิด เห็น ซึ่งสามารถกระทําไดใ น
ลักษณะกําหนด คําตอบใหเลือกหรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจถามความพึงพอใจ
ในดานตางๆ
2. การสัมภาษณ เปนวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่
ดีจะไดขอมูลที่เปนจริง
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3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย
ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกต
อยางมีระเบียบแบบแผน
จากแนวคิดดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” เปนการแสดงความรูสึก
ดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความตองการในสวนที่ขาดหายไป ซึ่งเปนผลมา
จากปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ โดยปจจัยเหลานั้นสามารถสนองความตองการของบุคคลทั้งทาง
รางกายและจิตใจไดเหมาะสม และเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติ
ในกิจกรรมนั้นๆ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty)
ความภักดีตอตราสินคาหรือความภักดีตอแบรนด (Brand Loyalty) นั้น ทุกวันนี้ถือเปน
งานสําคัญที่แทบทุกบริษัทแสวงหา ยิ่งลูกคามีความภักดีตอตราสินคามากเทาใด มูลคาโดยรวม
ของตราสินคา (Brand Value) นั้นก็จะมีคาเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย และการที่ลูกคามีความภักดี
สูง ตอแบรนดใดแบรนดหนึ่งก็ยังหมายถึงโอกาสในการสรางความมั่นคงใหกับแบรนดๆนั้น
ทั้งในแงยอดขาย การบริหารตน ทุนในการทําธุรกิจที่ต่ําลง โอกาสในการทํากําไรที่มากขึ้น
รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด ใหกวางขวางมากขึ้น
David A. Aaker ศาสตราจารยชื่อดังดานการสื่อสารการตลาดไดกลาวไวในเรื่องความ
ภักดีตอตราสินคาวา ความภักดีของลูกคานั้นอาจจะสามารถแบงออกเปนกลุมหลักๆ 4 กลุม
ดังนี้
กลุมที่ไมใชลูกคา (Non-customer) กลุมนี้เปนกลุมผูที่ใชสินคาของแบรนดคูแขง หรือ
ไมไดใชสินคาในรูปแบบ หรือชนิดที่บริษัทเสนอเขาสูตลาด
กลุมที่ออนไหวตอราคา (Price-switcher) เปนกลุมที่มีความภักดีตอแบรนดสินคาใน
ระดับ ต่ํ า ราคาเป น เครื่ อ งจู ง ใจในการตั ด สิน ใจซื้ อสิ น คา และลู ก คา ในกลุม นี้ พร อ มที่ จ ะ
เปลี่ย นไปใชสินคาแบรนดอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบแลวราคาของคูแขงดูเหมาะสมหรือถูกกวา
ดังนั้นราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะดึงดูดใหเกิดการซื้อซ้ํา
กลุมที่ใชสองหรือสามแบรนด (Fence Sitter) หากแบรนดและสินคาที่บริษัทวางขาย
อยูในทองตลาดไมไดโดดเดนหรือแตกตางจากคูแขงแลว ลูกคาบางกลุมก็อาจจะมีความภักดีตอ
สินคาสองถึงสามแบรนดในเวลาเดียวกัน และพรอมที่จะเปลี่ยนแบรนดไปมาไดตลอดเวลา
หรือใช แบรนด ใ ดแบรนด หนึ่ งทดแทนกัน ได โดยไมไ ดยึด ติด กับ แบรนดใ ดแบรนดหนึ่ ง
เฉพาะเจาะจง
กลุ ม ที่ ห นั ก แน น มั่ งคงต อแบรนด (Committed Loyalty) ลู ก ค ากลุม นี้ถื อเปน ยอด
ปรารถนาของเจาของสินคา เพราะลูกคายึดติดในแบรนดใดแบรนดหนึ่งโดยมีความรูสึกวาแบ
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รนดๆนั้นเปนเสมือนเพื่อน คนสนิท หรือคูใจ (My Brand) ซึ่งในกรณีลูกคาที่มีความหนักแนน
มั่นคงตอแบรนดแบรนดหนึ่งนั้นมักจะซื้อสินคาเพียงแบรนดเดียว ไมลังเลใจที่จะซื้อแบรนด
สินคานั้นๆ และเกิดการซื้อซ้ําๆ อยางตอเนื่อง และเพื่อที่จะกระตุนหรือสนับสนุนสงเสริมให
ลูกคามีความภักดีตอแบรนด บริษัทจะตองเขาใจลูกคาใหถองแทและดูวาสิ่งใดที่ทําใหลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่น และภัก ดีตอแบรนด รวมทั้งบริหารแบรนดใหอยูในใจของลูกคาอยางตอเนื่อง
ไมใหสายสัมพันธนั้นขาดสะดุดหยุดลง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ, เบญจาวดี กลิ่นธูป และ พัชราภรณ พุมพวง ศึกษา
“ป จ จั ย ด า นประชากรศาสตร ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความภั ก ดี ใ นตราสิ น ค า ของลู ก ค า
โทรศัพทเคลื่อนที่ซัมซุง ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 20 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จากการทดสอบสมมติฐาน
พบวา เพศที่แตกตางกันของลูกคามีความภักดีในตราสินคาไมแตกตางกัน อายุแตกตางกันมี
ความภักดีในตราสินคาตางกัน การศึกษาแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาตางกัน รายได
แตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาไมตางกัน และอาชีพแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคา
แตกตางกัน
ฐานิศา มณะโส และ เทวี พึ่ งชื่น ศึ ก ษา “การเปรียบเทียบป จ จัยส ว นประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน (IPhone) กับซัมซุง (Samsung) ของ
ผูบริโภคในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 26 - 35 ป สถานภาพโสด
อาชีพพนั กงานองคก ารเอกชน การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี มีร ายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง
10,001 – 20,000 บาท และพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชโทรศัพทมือถือไอโฟนมากกวา
ซัมซุง
2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรรายดานที่แตกตางกันพบวา มีคา Sig.
(2-sided) เทากับ 0.000, 0.001, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคั ญ 0.01 นั่ น คื อ ผู บริ โ ภคที่ มีปจ จัยดานประชากรศาสตรแตกตางกั น สงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟนและซัมซุงไมแตกตางกัน
3. ผลการเปรียบเทียบดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดรายดานที่แตกตางกันพบวา
คา Sig. (2-sided) เทากับ 0.342, 0.528, 0.990 และ 0.980 ตามลําดับ ซึ่งมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 นั่นคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ทําใหมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟนและซัมซุงแตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ใช โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ดแบรนด
ซัมซุง ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครโดยกําหนดสุมตัวอยาง 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดสร างแบบสอบถามตามวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อเปน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยแบงโครงสรางออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณ และคารอยละ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติข องผูบริโภคดานสว นผสมทางการตลาด
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทาง
การตลาด ซึ่ งเปน แบบสอบถามที่ มีลัก ษณะเปน มาตรฐานสว นประมาณคา 10 ระดับ โดย
เรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึง ระดับ 0 นอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไป
จนถึง ระดับ 0 นอยที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามความจงรักภักดีของผูบริโภค ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึง
ระดับ 0 นอยที่สุด
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 มีอาชีพเปนพนักงานบริษทั เอกชน คิดเปนรอยละ
35.3 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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 คาเฉลี่ยเทากับ 7.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.95 ดาน
ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด เทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.18 และ สว น
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.96 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา
ต่ําสุด เทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 6.95 และสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 1.80 ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ
7.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.87
3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบ
รนด ซัมซุง จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ความพึงพอใจ มีคาสูงสุดเทากับ
10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 6.69 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01
4. ผลการวิเคราะหความภักดี
จากผลการวิเคราะหความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต
แบรนด ซัมซุง จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ความจงรักภักดีที่มีตอแบรนด มี
คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 6.95 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.80
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสว นบุคคลที่ประกอบดว ย (1) เพศ (2) อายุ (3)
ระดั บ การศึ ก ษา (4) อาชี พ และ (5) รายได ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ที่ มี ต อ
โทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
วิเคราะหคา t-test (Independent t-test) ในกรณีตัวแปรตนเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test
แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรตนอื่นๆ โดยมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สรุปไดดังนี้
มีเพียงปจจัยดานอายุ ที่ไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนปจจัยดานอื่นๆอันไดแก ดาน
เพศ ดานการศึ กษา ดานอาชี พ และดานรายได เปน ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ เพศ
การศึกษา อาชีพ และรายไดของผูบริโภคที่แตกตางกัน สงผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงที่แตกตาง
กัน
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สมมติ ฐ านที่ 2 ผลการวิ เ คราะหทัศ นคติที่มี ตอ ปจ จัยส ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรือ 4P’s) ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการตลาด
(Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ
และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัว แปรตนดานทัศนคติที่มีตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) ทั้ ง 4 ตัว แปร มาเขียนเปน สมการเสน ตรงแสดง
ความสั ม พั น ธ กั บ ความภั ก ดี ต อผลิ ต ภั ณ ฑโ ทรศั พท มือถื อและแท็บเล็ต แบรนดซั มซุง ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เขียนสมการพยากรณไดดังนี้
Y
=
(0.502)+0.346(Product) + 0.181 (Price) + (-0.183) (Place) + 0.548
(Promotion)
ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด ลวนเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว กลาวคือ ปจจัยในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดที่แตกต างกั น ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ข องผูบ ริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่ มีต อ
ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต แบรนดซัมซุง ที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคในดาน (1) ความสวยงาม มี
เอกลักษณ (2) ความแข็งแรงทนทาน (3) การใชงานงาย ตอบสนองตอความตองการ (4) ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (5) ราคาเหมาะสมกับความสวยงาม (6) ความรูสึกคุมคากับจํานวนเงินที่
จาย และ (7) การบริการหลังการขายและรับประกันสินคา มีความสัมพันธกับความจงรักภักดี
ของผู บ ริ โ ภคต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ ละแท็ บ เล็ ด แบรนด ซั ม ซุ ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
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* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระคือความพึงพอใจของผูบริโภค 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)
ปจจัยดานความพึงพอใจเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ มีความสัมพันธสงผลกับ
ความภั ก ดี ที่มีต อผลิ ต ภัณ ฑ โ ทรศั พทมือถือและแท็บเล็ต แบรนดซัมซุงของผูบริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจที่ ส ง ผลต อ ความภั ก ดี ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
โทรศัพทเคลื่อนที่และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็น
สําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา
(4) อาชีพ และ (5) รายไดที่แตกตางกัน สงผลตอความภักดีตอโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตแบ
รนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเมื่อพิจารณาพบวา
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มีเพี ยงเฉพาะด านอายุ ที่ ไมเปน ไปตามสมมติฐาน กลาวคือ อายุที่แตกตางกัน ของ
ผูบริโภคสงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงที่ไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานเพศ
การศึกษา อาชีพ และรายได เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได
ที่แตกตางกันของผูบริโภค สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต แบ
รนดซัมซุงที่แตกตางกัน โดยพบวา
ปจจัยดานการศึกษา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีความภักดีตอผลิตภัณฑ
แบรนดซัมซุงตางจากผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ป จ จั ย ด า นอาชี พ ผู ที่ มี อ าชี พ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา และอาชี พ อื่ น ๆมี ค วามภั ก ดี ต อ
ผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงตางจากผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและผูที่ประกอบอาชีพอิสระ
หรือธุรกิจสวนตัว
ปจจัยดานรายได ผูที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท มีความภักดีตอผลิตภัณฑแบ
รนดซัมซุงตางจากผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001 บาท ขึ้นไป
ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้มีผลไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดร. ธนินทรัฐ รัตนพงษภิญโญ,
เบญจาวดี กลิ่นธูป และ พัชราภรณ พุมพวง (2555) ที่ศึกษาถึง “ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มี
ความสัมพันธกับความภักดีในตราสินคาของลูกคาโทรศัพทเคลื่อนที่ซัมซุงในเขตอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว า เพศที่ แตกตางกันของลู กคามี
ความภั ก ดี ใ นตราสิ น ค า ไม แตกต างกัน อายุ แตกต างกัน มีค วามภั ก ดี ใ นตราสิ น ค าต างกั น
การศึกษาแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาตางกัน รายไดแตกตางกันมีความภักดีในตรา
สินคาไมตางกัน และอาชีพแตกตางกันมีความภักดีในตราสินคาแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติที่มีตอปจจัยทางสวนประสมทางการตลาดที่ประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ด านชองทางการจัด จําหน าย (Place) และดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) สงผลตอความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต
แบรนดซัมซุง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาพบวา เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้ งไว คือสวนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix (4P’s) ทั้ ง 4 ดาน ลว นมีผลให
ผูบริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานครเกิด ความจงรัก ภัก ดีตอผลิต ภัณ ฑแบรนดซัมซุง โดยเมื่อ
พิจารณาปจจัยที่ทําใหสงผลพบวา
ดานผลิตภัณฑ ไดแกในเรื่องความสวยงาม ดูทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะตัว และการ
ใชงานงายสงผลมากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องความแข็งแรงทนทาน
ดานราคา ไดแกในเรื่องราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับภาพลักษณความสวยงาม
และวัสดุคุณภาพที่ไดรับ
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ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแกในเรื่องของศูนยบริการที่มีการตกแตงอยางทันสมัย
นาเขาใชบริการ และรองลงมาเปนเรื่องความรวดเร็วในการไดรับสินคา
ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก โปรโมชั่นสงเสริมการตลาดที่มีความนาสนใจและ
การบริการหลังการขายที่สงผลมากที่สุด
สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจของผูบริโภค มีผลกับความภักดีตอผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ
และแท็บเล็ตแบรนดซัมซุง โดยเมื่อพิจารณาปจจั ยที่ทําใหสงผลพบวา ความพึงพอใจในเรื่ องของ
ความรูสึกคุมคากับจํานวนเงินที่จาย มีผลใหผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเกิดความจงรักภักดีตอ
ผลิตภัณฑแบรนดซัมซุงมากที่สุด รองลงมาเปนเรื่อง ราคาที่เหมาะสมกับวัสดุ ภาพลักษณและความ
สวยงาม การบริการหลังการขายและการรับประกันสินคา และความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ
ตามลําดับ
ขอเสนอแนะ
จากผลวิเคราะหทัศนคติของผูบริโภคในประเด็นสวนผสมทางการตลาด ทั้ง 4 ตัวแปร อัน
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ช องทางการจัดจํ าหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) และความพึ งพอใจของผู บริ โภค มี ข อเสนอแนะที่ เห็ นสมควรและเป น
ประโยชนตอทางผูประกอบการและผูจัดจําหนายแบรนดโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต ซัมซุง ดังนี้
1. ควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปลักษณภายนอกที่ดูดี มีเอกลักษณเฉพาะตัว เพื่อเปนการ
สงเสริมภาพลักษณทั้งแกผูบริโภคและตราสินคาเอง เพื่อสงเสริมใหผูบริโภคเกิดความภักดีตอแบ
รนดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลวิจัยบงชี้วาผูบริโภคสวนใหญนั้นคอนขางใหความสําคัญกับภาพลักษณ
ความสวยงามของตัวผลิตภัณฑเปนอันดับตนๆ
2. ผูผลิตและผูจัดจําหนายควรคํานึงถึงการรักษามาตรฐานของระดับกลยุทธการตั้งราคา ที่มี
ความเหมาะสมคุมคากับคุณภาพสินคา และความสวยงามคุมคากับราคาที่จายเปนสําคัญ เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด เปนการเสริมสรางจุดแข็งและสามารถแขงขันกับคูแขงขันราย
อื่นได
3. ควรเพิ่มและปรับเปลี่ ยนกลยุทธการสงเสริมการตลาดใหมๆอยูเสมอ เพื่อดึงดูดความ
สนใจจากผูบริโภครายใหมและรักษาฐานลูกคาเดิม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาถึงตัวแปรอื่นๆ ที่คาดวาสามารถเปนป จจัยที่ สงผลต อความจงรั กภักดี ของ
ผูบริโภคตอแบรนด เชน ปจจัยในเรื่องของ Personality และ Positioning ของแบรนด เปนตน
2. ควรเลือกใชหรือเพิ่มเครื่องมืออื่นๆในการทําวิจัย เชน เพิ่มรูปแบบการสัมภาษณ เพื่อให
ไดผลลัพธและสามารถขยายผลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
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3. การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น การศึ ก ษาเฉพาะกลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย ในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครเพียงพื้นที่เดียว จึงควรมีการขยายการศึกษาไปยังพื้นที่อื่นๆดวย เพื่อเปนการขยาย
ขอบเขตของขอมูล เนื่องจากมีผูใชงานผลิตภั ณฑตราสินคาซัมซุงอย างมากมายและแพรหลายทั่ ว
ประเทศ
4. ควรหาวิธีสรางแรงจูงใจและลดช องว างความเกรงใจในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่เที่ยงตรง และตรงกับความคิดเห็นของผูบริโภคอยางแทจริง
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
FACTORS AFFECTING TO SMARTPHONE CONSUMER PURCHASING
DECISIONOF RANGSIT UNIVERSITY STUDENTS
นริศ สิทธิเขตร* ภูตะวัน ทองภูบาล*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต(2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งกลุม
ตัวอยางเปนประชากรแบบไมไดนับจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล และใช ใ นการวิ เคราะห ข อมู ลโดยใชเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย
คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 อยูในชั้นปที่ 2 จํานวน 115
คน คิดเปนรอยละ 28.7 และรายไดของนักศึกษาเฉลี่ยตอเดือน10,001 – 13,000 บาท จํานวน
166 ราย คิดเปนรอยละ 41.5
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานอายุ และรายไดทางดานประชากร ศาสตร
ปจจัยสวนประสมการตลาดทุกดานมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนข
องนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
คําสําคัญ : โทรศัพทมือถือสมารทโฟน, สวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต 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

ปจจุบันการเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็วจาก
ในอดีต มนุษยเราติดตอสื่อสารกัน ดวยภาษากาย การใชสัญลักษณตางๆ เชน ควันไฟ การวาด
ภาพตามผนังถ้ํา พัฒ นามาจนมี ภาษาพูด และภาษาเขียน ภายหลังจากมีภ าษาที่ใ ชใ นการ
ติดตอสื่อสารกันแลว มนุษยยังพัฒนาเกี่ยวกับชองทางการสื่อสารเริ่มตนจากสื่อสิ่งพิมพเรื่อยมา
เปนการติดตอสื่อสารแบบไรสายโทรศัพทนั้นถือเปนเครื่องมือติดตอสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอมนุษยเราอยางมาก สําหรับบางคนโทรศัพทนับเปนปจจัยที่สําคัญของชีวิตลําดับ
ที่ 6 เลยก็วาไดแตสําหรับในปจจุบันแลวโทรศัพทมือถือกลับถูกแทนที่จากวิวัฒนาการใหมที่
เรียกวาสมาร ทโฟนด ว ยฟ ง ก ชั่น การทํ างานคล ายคลึงกั บโทรศัพ ทมือถือทั่ว ๆ ไปแตเพิ่ ม
ประสิทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ นโดยสามารถเชื่อมตออิน เตอรเน็ต ได ซึ่งเปน ที่ทราบกัน ดีวาในยุค
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ปจจุบัน สามารถเรียกวาเปนยุคการสื่อสารแบบดิจิทัล ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใชงาน
Social network ที่หลากหลาย ในสวนนี้ โทรศัพทสมารทโฟน สามารถรองรับไดครอบคลุม
เกี่ยวกับการใชงานบน Social network ยกตัวอยางการใชงาน Facebook, Twitter, line, Social
Cam ฯลฯ นอกเหนือจากการโทรศัพทการใชงานโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่นเหลานี้ โทรศัพท
สมารทโฟนลวนแลวแตตอบสนองการทํางานแอป พลิเคชั่นเหลานี้ และเมื่อผูบริโภคมีความ
ตองการในการใชโทรศัพทสมารทโฟนเพิ่มมากขึ้น จึงมีบริษัทที่ตองการสวนแบงทางการตลาด
สินคาชนิดนี้เพิ่มขึ้นเชนกัน
(ฐานเศรษฐกิจ,2555:ออนไลน) ไอดีซี ประมาณตัวเลขมูลคาตลาดสมารทโฟน ป 2552
ไว 1.95 หมื่น ลานบาท และป 2553 ตลาดมีมูลคา 2.64 หมื่น ลานบาท เติบโตขึ้นประมาณ
35.6% ขณะที่ในป 2554 ตลาดมีมูลคาประมาณ 4.58 หมื่นลานบาท เติบโตขึ้น 72.6% สูงกวาที่
คาดการณประมาณ 10% สวนในป 2555 คาดการณไววาตลาดจะมีมูลคาประมาณ 7 หมื่นลาน
บาท เติบโตขึ้น 54%
ปจจุบันโทรศัพท สมารทโฟน เขามามีบทบาทกับคนสังคมเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจาก
ความสะดวกสบายจากการใช ฟ งก ชั่น ที่มีใ นโทรศัพท สมารทโฟน เชน การใชงาน Social
network เกมส แอพพลิเคชั่นตางๆ และแพรหลายในบุคคลทุกระดับชั้นของสังคมโดยเฉพาะ
กลุ ม นั ก ศึ ก ษา ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามต อ งการรั บ รู ถึ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่ อศึ ก ษาความสัมพั นธ ระหวางปจ จัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2. ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด านพื้นที่ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงเนนศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประชาการที่ใช
ศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 คน
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2. ขอบเขตด านเนื้ อหา ศึ ก ษาเกี่ยวกับลัก ษณะประชาการ, ปจ จัยสว นประสมทาง
การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิต เทานั้น
3. ขอบเขตดานเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวง
เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เทานั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ในการศึกษาผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ ถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ตัด สิน ใจเลื อกซื้อโทรศั พท มือถือสมารทโฟนของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกรอบ
แนวความคิด ดังนี้
ตัวแปรตน
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สําเร็จการศึกษา
4.สถานภาพ
5.อาชีพ
6.รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกซือ้ โทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ
2.ราคา
3.ชองทางการจัดจําหนาย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทํ าให ทราบถึ งปจ จั ยด านตางๆ ที่มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2. ทํ าให ทราบถึ งป จ จั ยสว นประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
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3. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา สินคา
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง เพื่อ
สรางความโดดเดนของสินคา และ สรางความไดเปรียบเหนือคูแขงที่มีการแขงขันกันสูงมาก
ขึ้น
นิยามศัพทเฉพาะ
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตหมายถึง นักศึกษาที่คงสภาพการศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัย
รังสิตในปการศึกษาปจจุบันในระดับปริญญาตรี
2. ปจ จัยสว นประสมทางการตลาด หมายถึง ปจ จัยที่มีผลตอนัก ศึก ษามหาวิทยาลัย
รังสิต ในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนประกอบไปดวย
2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขาย เพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือแรงจูงใจใหกับผูบริโภค ในที่นี้คือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
2.2 ดานราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจําเปนตอง
จายเพื่อใหไดโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
2.3 สถานที่จําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่ หรือชองทางในการจัดจําหนาย
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน
2.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ใช
ในการสื่ อ สารไปยั ง กลุ ม ผู บ ริ โ ภคเพื่ อ สร า งความพึ ง พอใจ และแรงจู ง ใจในการซื้ อ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน
3. การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟน หมายถึง ปจจัยดานตางๆ ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
4. โทรศั พ ท มื อ ถื อ สมาร ท โฟน (SMARTPHONE) หมายถึ ง โทรศั พ ท มื อ ถื อ ที่
นอกเหนือจากใชโทรออก-รับสายแลวยังมีแอพพลิเคชั่นใหใชงานมากมาย สามารถรองรับการ
ใชงานอินเทอรเน็ตผาน 3G, Wi-Fi และสามารถใชงานโซเชียลเน็ตเวิรค และแอพพลิเคชั่น
สนทนาชั้นนํ า เชน LINE, Youtube, Facebook, Twitter ฯลฯ โดยที่ผูใ ชสามารถปรับแตง
ลูกเลนการใชงานสมารทโฟนใหตรงกับความตองการไดมากกวามือถือธรรมดา ผูผลิตสมารท
โฟนรุนใหมๆ นิยมผลิตสมารทโฟนที่มีหนาจอระบบสัมผัส, ใสกลองถายรูปที่มีความละเอียด
สูง, ออกแบบดีไซนใหสวยงามทันสมัย, มีแอพพลิเคชั่นและลูกเลนที่นาสนใจ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็ นตาม
หัวขอตอไปนี้
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร
เบเรลสัน และสไตเนอร (ชิบ จิตนิยม. 2534: 27; อางอิงจาก Berelson; &Steiner.n.d.)
ไดแสดงความเห็นวา คนเรามีแนวโนมที่จะดูและฟงการสื่อสารที่สอดคลองกับกรอบอางอิง
ทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอางอิงแนวความคิดนี้หมายรวมถึง บทบาททางเพศ การศึกษา
ความสนใจ และเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ สถานภาพทางสังคมและอื่นๆ ที่เปน คุณสมบัติที่มีความ
สาคัญของบุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ทาใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องของ
ความรู ความคิด ความเชื่อทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสื่อสารของคน จากแนวคิด
เกี่ยวกั บตั ว แปรของลั ก ษณะประชากรศาสตร สรุปไดวา ผูวิจัย สนใจที่จ ะศึก ษาลัก ษณะ
ประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ ระดับชั้นป กลุมคณะ และรายไดตอเดือน เนื่องจากเปนตัวแปร
ในการแบ ง ส ว นตลาดที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง จะทํ า ให เ ราทราบว า ผู บ ริ โ ภคที่ มี ลั ก ษณะทางด า น
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนแตกตางกัน
อยางไรบาง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)
คอตเลอร, ฟลลิป (2546: 24) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลานี้ ให
สามารถตอบสนองความต องการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูก คาเปาหมาย สว น
ประสมการตลาดประกอบด ว ยทุ ก สิ่งทุก อยา งที่กิจ การใชเพื่อใหมี อิทธิพลโน มนาวความ
ตองการผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได4กลุม ดังที่รูจักกันวา
คือ “4P’s” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion)
เสรี วงษมณฑา (2542: 9) กลาววา การตลาดเริ่มตนที่การศึกษาความตองการของลูกคา
แลวนําเสนอผลิตภัณ ฑดยการใชเครื่องมือทางการตลาดตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความพึงพอใจของลูกคา ประกอบดวยเครื่องมือตอไปนี้
1. ผลิ ตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอตอผูบริโภค เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจใหกับผูบริโภคผลิตภัณฑตองมีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา คุณคาของสินคาในรูป
ตัว เงิน ก็ คื อ ราคาของสิ นค า โดยผู ข ายจะเปน ผูก าหนดราคาของผลิต ภัณ ฑผูซื้อจะเกิด การ
ตัด สิน ใจก็ ต อเมื่ อมี ก ารยอมรั บในสิน คานั้น ผลิต ภัณ ฑคื อ สิ่งที่สามารถตอบสนอง ความ
ตองการของมนุษยเปนคุณสมบัติที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดตลอดจนผลประโยชนที่คาดหวัง
ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ และความคิด ซึ่งสินคา (Goods) เปนสิ่งที่สัมผัสได แต
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บริการ (Service) สัมผัสไมได เกิดจากการใชความพยามของมนุษย สวนความคิด (Idea) อาจจะ
เปนปรัชญา บทเรียน แนวคิดและขอเสนอแนะเปนตน
2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตนทุน (Cost) ที่ลูกคาจายไปในการไดรับผลิตภัณฑมา
ตนทุนอยูในรูปของตัวเงิน ซึงผูบริโ ภคจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางมูลคา (Value) ของ
ผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ถามูลคาสูงกวาตนทุนก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
3. สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางงประกอบดว ยซื่อสถาบัน ที่นํา
ผลิตภัณฑออกสูตลาด คือ สถาบันทางการตลาด อาจเปนคนกลางตางๆ สวนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงเหลือ เปน
ตน
4. การส งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึ ง การติด ตอสื่ อสารเกี่ยวกั บขอมู ล
ระหวางผู ข ายกับผู ซื้อ เพื่ อสร างทั ศนคติและพฤติก รรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชตัว
บุคคล หรือไมใชก็ไดโดยการติดตอสื่อสารนั้นมีหลายประการเรียกวา สวนประสมการสงเสริม
การตลาดหรือสวนประสมการติดตอสื่อสาร (Promotion Mix or Communication Mix)
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2534: 47) ไดกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้ออาจแบง
พิจารณาออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรับรูปญหา (Problem Recognition) หมายถึง การรับรูปญหา การที่บุคคลรับรูถึง
ความตองการของตนเอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุน เชน รับรูวาอวน หรือผอม
เปนตน
2. การค น หาข อมู ล (Information Search) เมื่อผูบริโ ภครับรูปญ หา คือ เกิด ความ
ตองการผลิตภัณฑในขั้นที่หนึ่งแลว ในขั้นที่สองจะเปนการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
ดังตอไปนี้
2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน คน
รูจัก เปนตน
2.2 แหลงการค า (Commercial Sources) ไดแก สื่อโฆษณา พนัก งานขาย
แสดงสินคา เปนตน
2.3 แหล ง ชุ ม ชน (Public Sources) ได แก สื่อ มวลชน องคก ารคุมครอง
ผูบริโภค เปนตน
2.4 แหลงทดลอง (Experiment Sources) ไดแก หนวยงานที่สํารวจ คุณภาพ
ผลิตภัณฑ หรือ หนวยงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เปนตน
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3. ประเมิ น ทางเลื อก (Evaluation of Alternative) หมายถึง การพิ จ ารณาเลื อ ก
ผลิตภัณฑตางๆ จากขอมูลที่รวบรวมไดในขั้นที่สอง หลักเกณฑที่ใชพิจารณา คือ
3.1 คุ ณ สมบั ติ ผลิ ต ภั ณ ฑ ตา งๆ เชน คุ ณ ภาพของเพชร น้ํา หนั ก ของเพชร
รูปแบบการออกแบบ ตราสินคา เปนตน
3.2 การใหน้ํ าาหนั กความสําคัญ สําหรับคุณสมบัติผลิต ภัณ ฑและจัด ลาดับ
ความสําคัญสําหรับคุณสมบัติตางๆ เชน คุณภาพ ราคา ตราสินคา เปนตน
3.3 ความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา ความเชื่อถือนี้มีอิทธิพลตอการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ
3.4 พิ จารณาอรรถประโยชนที่จ ะไดรับ สําหรับคุณสมบัติแตละอยางของ
ผลิตภัณฑ
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Behavior) เปนความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ หลังจากมี
การซื้อผลิตภัณฑไปใชแลว ความรูสึกนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑและความคาดหวัง
ของผูบริโภค ถาผลิตภัณฑเปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวังก็จะเกิดความประทับใจ และอาจมี
การซื้อซา ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติต่ํากวาที่คาดหวัง ผูบริโภคจะเกิดความผิดหวัง และไมเลือก
ซื้ออีก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สิทธิศักดิ์ สุ วรรณี (2555) ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดกั บ พฤติ ก รรม การเลื อ กซื้ อ โทรศั พ ท Smartphone ของนั ก ศึ ก ษาในเข ต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่เลือกซื้อหรือกําลังตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทสมาร ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ผลการศึก ษาพบวา ผลการ
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ รายไดตอเดือน มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยูชั้นปที่ศึกษา
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
โดยรวมไม มีค วามสั น พั น ธ กั น อาจเป น เพราะ สภาวะแวดลอมปจ จั ยดานอื่น เชน สภาพ
เศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ลั ก ษณะ บุ ค ลิ ก ภาพของแต ล ะบุ ค คล คณะ สาขาที่ ศึ ก ษาอยู (2)
ความสัมพันธระหวางปจจัยสว นประสมทางการตลาดดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ภาพรวมสวนมากมีความสัมพันธไปในทางบวก ดานที่ใหใหคา
ความสัมพันธสูงที่สุดคือดานผลิตภัณฑเนื่องจากในปจจุบัน โทรศัพทสมารทโฟนมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ เพื่อแขงขันกับคูแขงซึ่งในปจจุบันมีการเจริญเติบโตและแขงขันกันสูงมาก ดังนั้น
ผูผ ลิ ต จึ ง เน น รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ให ทั น กั บ ยุ ค สมั ย ครอบคลุ ม ทุ ก การใช ง าน ใช ง านง า ย
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สะดวกสบาย เพื่อตอบสนองผูบริโ ภคที่ใ นปจ จุบัน มีความเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว
ปรั ต ถกร เป ร อด (2556) ไดศึก ษาถึงป จ จั ยของส ว นประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้ อโทรศั พท มือถือ Smart Phone ของผูบริโ ภคในเขตเทศบาลอําเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลกโดยมีจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น400 คนผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้คือ สวนใหญ
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยเปนเพศชางย ชวงอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนเฉลี่ยและรายไดอยูที่10,001-20,000
บาท และปจ จัยสว นประสมทางการตลาดที่ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหประกอบดวย 8 ดาน คือ
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบรรจุ
ภัณฑ ดานพนักงาน ใหขอมูลขาวสาร ดานพลัง พบวา โดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับสูง
ที่สุดเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนใหญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากถึงสําคัญอยางยิ่งโดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงใน 3 ลําดับแรก คือ ดานพนักงาน ดานบรรจุภัณฑ และดานการใหขอมูลขาวสาร
สว นปจ จั ยทางด านการตลาดที่ มีร ะดับความสําคัญ นอยที่สุด เมื่อเปรียบเที่ยบกับสว นผสม
ทางการตลาดดานอื่นคือ ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต กําหนดกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน และทําการเก็บขอมูลชวงเดือน มีนาคม 2558 เปนเวลา 1 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยออกเปน 4 ตอน โดยการ
สรางแบบสอบถามใชกรอบแนวคิดของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะเปนแนวทางในการเขียน
คําถาม
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม เป น
แบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check list) ใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดวย 4 ขอหลัก
16 ขอรอง เป น แบบมาตรประเมิ น คา (Rating Scale) ที่มีคําตอบใหเลือ ก 10 ระดับ โดย
เรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 0 นอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารท
โฟน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบไปดวย 6 ขอ เปนแบบมาตรประเมินคา (Rating
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Scale) ที่มีคําตอบใหเลือก 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 0
นอยที่สุด
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามขอคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุมตัวอยาง
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามานวน 400 คน พบวา
ผูต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เป น เพศหญิง จําานวน 275 ราย คิด เปน รอยละ 68.8 มี อายุ
ระหวาง 20 – 22 ป จํ านวน 206 ราย คิด เปน รอยละ 51.5 อยูใ นกลุมคณะ มนุษ ยศาสตร –
สังคมศาสตร จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 36.8 อยูในชั้นปที่ 2 จํานวน 115 คน คิดเปนรอย
ละ 28.7 และรายไดของนักศึกษาเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 13,000 บาท จํานวน 166 ราย คิดเปน
รอยละ 41.5
2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน
400 คน พบวา ดานสิน คา (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 12.00 คาต่ําสุด เทากับ 1.00 คาเฉลี่ ย
เทากับ 7.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.67 ดานราคา (Price) คาสูงสุดเทากับ 10.00
คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.72 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.57 ดานชองทาง
การจัดจําหนาย (Place) คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.50 คาเฉลี่ยเทากับ 7.63 และ
สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท ากั บ 1.71 ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) คาสูงสุด
เทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72
3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยรังสิตคาสูงสุด เทากับ 10.00 คาต่ําสุด เทากับ 1.0 คาเฉลี่ยเทากับ 7.64 และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.54
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3)
กลุมคณะ (4) ชั้นป (5) รายไดของนักศึกษาตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อโทรศั พทมือถื อสมาร ทโฟนของนัก ศึก ษามหาวิทยาลัยรังสิต ที่แตกตางกันโดยใชสถิติ
วิเคราะหคา T-test (Independent T-test) ในกรณีตัวแประอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา Ftest แบบวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) สามารถสรุปไดดังนี้
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มีเพี ยงด านอายุ และรายได ข องนัก ศึก ษาตอเดือน ที่เปน ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กลาวคือ อายุ และรายไดของนักศึก ษาตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจ จัยสว นประสมทางการตลาด ประกอบดว ย ดาน
สิน คา (Product) ดานราคา (Price) ดา นชอ งทางการจัด จํ าหนา ย (Place) ด านการสง เสริ ม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนข
องนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
Standardized
ปจจัยสวนประสม Unstandardized Coefficients Coefficients
ทางการตลาด
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
(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
*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนําคาสัมประสิทธของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง4ตัว
แปร มาเขี ย นเป น สมการเส น ตรงแสดงความสัม พัน ธกั บการตั ด สิน ใจซื้อโทรศัพ ทมือถื อ
สมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เขียนสมการพยากรณไดดังนี้
Y = 0.046 + 0.278 (Product) + 0.205 (Price) + 0.437 (Place) + 0.72 (Promotion)
ปจ จั ยส ว นประสมทางการตลาดทุก ดานลวนแลวแตเปน ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
กลาวคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ดานสินคา (Product) ดานราคา (Price)
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ยเรื่องปจ จัยที่ มีผลต อการตัด สิน ใจเลือกซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต การอภิปรายผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง มีดังนี้
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ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล
ของผูต อบแบบสอบถามานวน 400 คน พบวา ผูต อบแบบสอบถามส ว นใหญเป นเพศหญิ ง
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
ชั้นปที่ 2 จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.7 และรายไดของนักศึกษาเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
13,000 บาท จํานวน 166 ราย คิดเปนรอยละ 41.5 สอดคลองกับแนวคิดของ เบเรลสัน และสไต
เนอร (2534) คุณสมบัติที่มีความสาคัญของบุคคลโดยกรอบอางอิงทางความคิดเหลานี้ทาใหเกิด
ความแตกตางกันในเรื่องของความรู ความคิด ความเชื่อทัศนคติซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สื่อสารของคน จากแนวคิ ดเกี่ ยวกั บตัวแปรของลัก ษณะประชากรศาสตร สรุปไดวา ผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตรดาน เพศ อายุ ระดับชั้นป กลุมคณะ และรายไดตอ
เดือน เนื่องจากเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหเราทราบวา ผูบริโภคที่มี
ลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือสมารท
โฟนแตกตางกัน
ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต อ ป จ จั ย ทางการตลาดในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพ ท มือ ถื อ Smart Phone ของนั ก ศึก ษามหาวิท ยาลัยรั งสิ ต พบว า โดยรวมมีร ะดั บ
ความสําคัญในระดับสูงที่สุดเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สวนใหญ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่
สําคัญอยางยิ่งโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงใน 3 ลําดับแรก คือ ดานพนักงาน ดานบรรจุภัณฑ และ
ดานการให ข อมู ลข าวสาร ส วนปจ จัยทางดานการตลาดที่มีร ะดับความสําคัญ นอยที่สุดเมื่อ
เปรียบเที่ยบกับสวนผสม ทางการตลาดดานอื่นคือ ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย
ขอเสนอแนะ
1. ผูผลิตโทรศัพท Smartphone ควรคํานึงถึงรูปแบบผลิตภัณฑใหมากขึ้น เนื่องจาก
กลุมผูบริโภคมี ทัศนคติ ความคิด ความชอบที่แตกตางกัน หากมีการออกผลิตภัณฑที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นจะสามารถเจาะกลุมเปาหมายที่กวางขึ้น ซึ่งกอใหเกิดความไดเปรียบเหนือ
คูแขง เพราะในปจจุบันรูปแบบของสมารทโฟนยังมีจํากัด
2. หากเปรียบเทียบราคากับสินคาแลว โทรศัพทสมารทโฟนยังมีราคาที่สูง ซึ่งถาผูผลิต
สามารถลดราคาลงตามวั ต ถุ ดิ บหรือ ความสามารถของโทรศั พท สมาร ทโฟนเช น การมี
หลากหลายรุนในแตละรุนมีฟงกชั่นที่ตางกันมีราคาที่แตกตางกัน อาจนํามาซึ่งความไดเปรียบ
ทางการตลาด
3. ปจจุบันโทรศัพทสมารทโฟนมีการจําหนายพรอมโปรโมชั่นเครือขายสัญญาณ ควร
มีการจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดมากกวานี้ ใหเขากับผูใชงานหลากหลายกลุมและเขากับรายไดและ
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การดํารงชีวิต เชน กลุมนักศึกษา มีโปรโมชั่นที่ถูกกวานักธุรกิจ หรือ กลุมวัยทํางานพิจารณา
การใชจากชวงเวลา
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานอื่นๆ เชน การดํารงชีวิตที่สอดคลองกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
2. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษา ทําใหไดขอมูลสวน
หนึ่งของ การตัดสินใจการเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนเทานั้น หากมีการศึกษากลุมตัวอยาง
อื่นๆเพิ่มเติมเชน พนักงานบริษัท ผูบริหาร ขาราชการ จะทําใหไดขอมูลที่มีความแตกตางที่เปน
ประโยชนในการนําไปใชในสวนของการวางแผนการตลาดตอไปในอนาคต
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ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของผูช ายในเขตลาดพราวกรุงเทพมหานคร
FACTORS INFLUENCING OF DECISION MAKING OF BUYING CLOTHS : AREA
OF STUDIES OF LAT PHRAO DISTRICT
ธิติวัฒน จิตรจีรพัฒน* ณัฐพล รุงแสง*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของผูชาย
ในกรุงเทพมหาครในเขตลาดพราว” มีวัต ถุประสงคเพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการที่
สามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางสํ า หรั บ การตัด สิ น ใจในการวางแผนการตลาดที่ส ามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภทไดตอไปในอนาคต โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางงาย
จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
จากการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสบการตลาด (4P’s) ทั้งในดานตัวผลิตภัณฑ ราคา
สถานที่ในการจัดจําหนายและโปรโมชั่นไมมีอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาใน
เขต ลาดพราว ณ กรุงเทพมหานคร ที่กลาวมาทั้งหมดไมเปนตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
คําสําคัญ : การตัดสินใจซื้อ, เสื้อผาสําเร็จรูปของผูชาย
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
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาในปจจุบันผูคนใหค วามสําคัญกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย
มากขึ้ น เสื้ อ ผ า มี ค วามมี ค วามจํ า เป น กั บ เราทุ ก คนไม ว า จะมี ค วามแตกต า งกั น ในด า น
ประชากรศาสตรอยางไร ก็ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไมซื้อเสื้อผาไดบางคนใหความสําคัญ
กับการเลือกซื้อที่ถูกใจ เพราะนอกจากจะเปนปจจัย4แลวเสื้อผายังจะเปนสัญลักษณที่บงบอกถึง
ฐานะและรสนิยมของผูสวมใสอีกดวยนอกเหนือจากความจําเปนขั้นพื้นฐานที่ไดกลาวไปแลว
เสื้อผายังเปนปจจัยสงเสริมที่ดีในเรื่องที่ดีในเรื่องของหนาที่การงานเพราะหากเราสวมใสเสื้อผา
ที่เหมาะสมกับฐานะสถานการณจะทําใหผูใสดูดีและมีความนาเชื่อถือซึ่งวัยรุนสวนในปจจุบัน
ชอบการเลือกซื้อผาเปนชีวิตจิตใจกลาย เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เมื่อมีการสวมใสทุกวันการหา
ซื้อเพิ่มเติมยอมมีขึ้นตามมาดวย
ในปจจุบันจะพบวามีรานคาเสื้อผาสําเร็จรูปอยูมากมายที่เปดอยูตามยานตางๆ ในเขต
กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ยังพบวา รานต างๆพยามจะผลิต เสื้ อผา สําเร็ จ รูป ที่มีแบบเป น
เอกลักษณ ของรานตนเองเพื่อไมใหแบบของตนเองไปซ้ํากับรานอื่นๆที่เปนคูแขงซึ่งจะเปน
แนวทางในการเพิ่ม ยอดขายในกับรานตนเองแตก็เปนที่นาสังเกตวารานขายเสื้อผาสําเร็จรูป
บางรานก็ประสบความสําเร็จมีลูกคามาซื้อมากมาย ในทางตรงกันขามบางรานขายไมไดเลย
ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเห็นความสําคัญอยางยิ่งในการศึกษาปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อ เสื้อผาสําเร็จรูปของผูชายในเขตลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป เพราะ ผูชายอายุนี้เปน
ชวงรอยตอของวัยเรียนถึงวัยทํางานซึ่งเหลานั้นตางมีความแตกตางในหลายๆดาน ไมวาจะเปน
ทางดานรายไดการศึกษาและรสนิยมการใชชีวิตโดยผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยใน
ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอเจาของรานขายเสื้อผาสําเร็จรูปและบุคคลอื่นๆที่สนใจซึ่งสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจในการวางแผนการตลาดที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผู บริโภคไดตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สี เ สื้ อ ผ า ของผู ช ายใน
กรุงเทพมหานครในเขต ลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป
2. เพื่อศึกษาประชากรศาสตรแตกตางกันมีปจจัยสวนสมทางการตลาดที่แตกตางกัน
ระหวางผูชายในกรุงเทพมหานครในเขตลาดพราวชวงอายุ 20-25 ป และ 26-30 ปหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจ จัยดานประชากรศาสตรมีผลตอการตัด สิน ใจซื้อเสื้อผาสําเร็จ รูปของผูชายใน
กรุงเทพมหานครในเขตลาดพราว
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2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของ
ผูชายในกรุงเทพมหานครในเขตลาดพราว
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาของผูชายใน
กรุงเทพมหานครในเขตลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป”
2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่จะศึกษาเฉพาะผูชายในกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดพราวในชวงอายุ 20-30 ป
3. ขอบเขตดานระยะเวลาศึกษา โดยการเก็บขอมูลเชิงสําเร็จ ดวยแบบสอบถามตั้งแต
เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 เทานั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร
1. อายุ
2. สถานภาพ
3. การศึกษา
4. รายได

การตัดสินใจเลือกซือ้ เสื้อผาใน
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสมการตลาด
(4P’s) ที่สงผลตอการตัดสินใจ
1. ผลิตภัณฑ
2. ราคา
3. ชองทางการจัดจําหนาย
4. การสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงสวนประสมทางการตลาด ที่กอใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสีเสื้อผาของ
ผูชายในกรุงเทพมหานครเขตลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป
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2. ทราบถึ งพฤติ ก รรมการเลือกซื้อสีเสื้อผาของผู ชายในกรุงเทพมหานครในเขต
ลาดพราว ในชวงอายุ 20-30 ป
นิยามศัพทเฉพาะ
1. เสื้อผาสําเร็จรูป หมายถึง เครื่องนุงหมสําหรับใชสวมใสปดบังรางกายที่มีการตัดเย็บ
สําเร็จไวลวงหนาแลว
2. เสื้อผาแฟชั่น หมายถึง เสื้อผาเครื่องแตงกายสําหรับสวมใสตามสมัยนิยม
3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ทางดาน เพศ ,อายุ ,การศึกษา ,สถานภาพ ,อาชีพ และ
รายไดของแตละบุคคล
4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาด 4 ประการ ไดแก
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด
5. พฤติ กรรม หมายถึ ง กิ จกรรม หรืออาการกระทําตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่บุคคลอื่น
สามารถสังเกตได เชน การเดิน การพูด การรับประทาน ฯลฯ
6. การวิเคราะหสถานการณหมายถึงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ขององคการ โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis)
7. การวิเคราะหดานการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุมลูก คาเปาหมาย การวาง
ตําแหนงทางการตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริม
การตลาด
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่ธุรกิจตอง
ใชเพื่อให บรรลุวัตถุประสงคืการตลาดในตลาดเปาหมายหรือเปนสวนประกอบที่สําคัญของกล
ยุทธการตลาด ที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือเปน
ปจจัยทางการตลาด ที่ควบคุมได (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2546) โดยทั่วไปสวนประสมทาง
การตลาดประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการขาย (Place) และการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4P’s
1. ดานผลิตภัณฑ (Product)
สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความ จําเปนหรือความตองการของลูกคาใหเกิด
ความพึงพอใจ ผลิตภณฑที่เสนอขายอาจจะเปนสินคามีตัวตนหรือเปนบริการซึ่งไมมีตัวตนก็ได
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คุณสมบัติผลิตภัณฑประกอบดวย ประโยชนคุณภาพ รูปรางลักษณะ บรรจุภัณฑตราสินคาและ
เปนสินคาลักษณะตางๆ ที่สามารถสัมผัสได
2. ดานราคา (Price)
เปนการกําหนดราคาใหกับตัวสินคาหรือบริการตางๆ รวมถึงการกําหนดกําหนดกล
ยุทธดานราคา ไมวาจะเปนการตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา เปนตน โดยการจะกําหนดราคานั้น
จําเปนตองพิจารณาปจจัยหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการแขงขัน ดานของผูซื้อ เพื่อนํามาทํา
กลยุทธทางดานราคาอยางเหมาะสม
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
การนําสินคาหรือบริการออกสูตลาดเปาหมายโดยวิธีตางๆ ไมวาจะเปนการขนสง และ
กระจายสินคาเพื่อไปยังพื้นที่เปาหมายตางๆ
4. การสงเสริมการขาย (Promotion)
การทําโฆษณา ประชาสัมพันธ สื่อสารกับลูกคาเพื่อกระตุน ใหกลุมเปาหมายทําการ
ตัดสินซื้อในเวลาที่สั้นลง ทั้งนีก้ ารสงเสริมการขายมีจุดประสงคหลายประการ เชนทําใหเกิด
การทดลองใชในผลิตภัณฑ กระตุนใหซื้อแบะใชในตัวของสินคาและบริการเพิ่มมากขึน้ เพื่อ
แยงลูกคาจากคูแขงขัน เปนตน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พฤติ ก รรมการซื้ อของผู บริ โ ภคไดมีการใชทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุก ตกับหลัก
ทางการ ตลาดโดยมีแนวคิดวาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุหรือมีสิ่งเราทาใหเกิด
และจากสิ่งเราจะกลายเปนแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมตางๆออกมาเพื่อสนองตอบตอสิ่งเรา
นั้นโดยที่สิ่งเราทางการตลาดและสิ่งเราอื่นๆจะเขาสูสมองหรือการจดจําของผูบริโภคและจะมี
ผลตอบสนองบางอยางออกมา โดยที่ สิ่งเราทางการตลาดประกอบดวย 4P’s ไดแก ผลิตภัณฑ
(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม การตลาด (Promotion)
ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมได สวนสิ่งเราภายนอกอื่นๆ ไดแก ปจจัยตัวแปรที่ไมสามารถควบคุมได
อยู ใ นสิ่ ง แวดล อ ม รอบๆ ตั ว ผู บ ริ โ ภคและมี อิ ท ธิ พ ลผลั ก ดั น ต อ การซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค
ประกอบดวย สภาวะทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองและวัฒนธรรมสิ่งเราทั้งหมดเหลานี้จะ
เปนตัวนําเขาสูความจดจําของความคิดในสมองผานกระบวนการตัดสินใจซื้อที่เกิดขึ้นภายใน
สมองซึ่งมองไมเห็นและจะปรากฏแสดงผลออกมา อันเปนพฤติกรรมตอบสนองที่มองเห็นได
คือ การตัดสินใจซื้อเลือกผลิตภัณฑ เลือกตราสินคา เลือกผู จําหนาย เลือกเวลาซื้อ และจํานวน
สินคาที่จะซื้อ(Kotler& Armstrong, 1997)
“การเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปจะมีการวางแผนการซื้อลว งหนาเปนบางครั้ง โดยจะ
ปรึกษาการเลือกซื้อเสื้อผากับเพื่อนโดยจะเลือกตามความชอบและรสนิยมของตนเองพิจารณา
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ตามความเหมาสมของรูปรางสวนมากจะซื้อจากรานจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูปทั่วไปและจะซื้อ
ทัน ทีที่ ถูก ใจและชอบให มีบริ ก ารลองเสื้ อผา ซึ่งเพศหญิ งมีพฤกรรมในการเลื อกเสื้ อผา ที่
แตกตางจากผูชาย โดยเพศหญิงจะขอคําปรึกษาจากเพื่อนพอแมญาติพี่นองแตเพศชายจะไม
ปรึกษาใครเหตุผลในการเลือกแบบจะเลือกตามดาราหรือนักรองที่นิยม”
(เสาวลักษณ, 2543)
“จากการศึกษาในปจจุบันมีการรับขาวสารทางออนไลนมากขึ้นกวาเมื่อกอน โดยเพศ
หญิงนั้นจะมีการซื้อเสื้อผาผานทางเครือขายสังคมออนไลนมากกวาเพศชาย โดยการจะเลือกซือ้
เสื้อผาสําเร็จรูปนั้นโดยถามองจากปจจัยทางดานราคาและการสงเสริมการขาย จะใหค วาม
สนใจแคระดับปานกลางเมื่อเทียบกับปจจัยทางดานสถานที่ซึ่งใหความสําคัญอยูในระดับที่สูง
มาก โดยใหความสําคัญกับความสะดวกในการเลือกซื้อสินคาและคนหาสินคามากที่สุด” (สุ
กัญญา ชินผา, 2555)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยของสวนผสมทางการตลาด และความพึงพอใจ
ที่สงผล หรือมีอิทธิพลของผูชายในเขตลาดพราวในชวงอายุ 20 ถึง 30 ปโดยใชระเบียบวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) และการอธิบายขอมูลที่ใชในเชิงพรรณา โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
1. ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใชการวิจัย
3. วิธีการที่ใชในการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวมรวม
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล
1. ประชากร (Population)
กําหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูชายอายุ 20 ถึง 30 ป ในเขตลาดพราว ซึ่ง
มีจํานวนเทากับ ใชการเลือกกลุมตัวอยางไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability Random
sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมื อที่ ได ใช ในการวิ จับครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน 4
สวนประกอบดวยดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได

1025

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป เชน สถานที่เลือกซื้อ
เสื้อผาสําเร็จรูปมากที่สุด ประเภทของเสื้อผาสําเร็จรูปที่เลือกซื้อมากที่สุด ซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป
โดยเฉลี่ยเดือนละกี่ชิ้น ปกติเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปในวันใด เปนตน
สวนที่ 3 ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป โดยให
ผูต อบแบบสอบถามเลื อกตอบแบบสอบถามโดยเลือกตอบแบบสอบถามเปน แบบระดั บ
ความสําคัญ โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดเพียง 1 ขอ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนตามน้ําหนักของคําตอบดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับความสําคัญมากที่สุด

ระดับคะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ระดับความสําคัญนอยที่สุด

สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป โดยใหใส
เครื่องหมายถูกตามระดับความสําคัญ หรืออิทธิพลที่มีตอตัวทานในการเลือกซื้อเสื้อผา เชน
เนื้อผา ความทันสมัย ราคา เปนตน
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่อยูในชวงอายุ 20-25 ป คิดเปนรอยละ 57 และชวงอายุ
26-30 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 43 ส ว นใหญ อยูใ นสถานะโสด คิ ด เป น ร อยละ 79.8 ส ว นใหญ มี
การศึก ษาในระดับปริญ ญาตรี คิ ดเปนรอยละ 66.8 สว นใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา
15,000 คิดเปนรอยละ 46.3
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2. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) จากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน พบวา ผลิต ภัณฑ (Product) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด เทากับ 1.25
คาเฉลี่ยเทากับ 7.14 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 ราคา (Price) มีคาสูงสุดเทากับ
10.00 คาต่ําสุดเทากับ 1.67 คาเฉลี่ยเทากับ 7.07 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.49 ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 2.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.22
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.59 การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ
10.00 คาต่ําสุดเทากับ .00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.72
3. ผลการวิ เ คราะห ก ารตั ด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ในเขตลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิ เ คราะห ก ารตั ด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ในเขตลาดพร า ว
กรุงเทพมหานครพบวา การตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานครมี
คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.80 คาเฉลี่ยเทากับ 8.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.18
สรุปผลการวิจัย
สมมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) อายุ (2)
สถานภาพ (3) ระดับการศึกษาและ (4) รายได ที่แตกตางกันการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผา
ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test (Independent ttest) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวทางเดียว (One-way ANOVA ) สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ สรุปไดดังนี้
โดยในดานสถานภาพ และระดับการศึกษา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาในเขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), ชองทางการจัดจําหนาย (Place), และการสงเสริมการตลาด
(Promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
3.292

.279

product

.224

.035

price

.122

place
pro

Beta

t

Sig.

11.790

.000

.287

6.389

.000

.039

.154

3.157

.002

.196

.033

.265

5.985

.000

.127

.030

.186

4.188

.000

*มีระดับนัยสําคัญ 0.05
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s)
ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อ
เสื้อผาสําเร็จรูปในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขียนสมการพยากรณได ดังนี้
Y = 3.292+0.224(Product) + 0.112(Price) + 0.196(Place) + 0.127(Promotion)
จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมการตลาด (4P’s) ทั้งในดานตัวผลิตภัณฑ ราคา
สถานที่ในการจัดจําหนายและโปรโมชั่น ไมมีอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร กลาวคือไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
เสื้อผา ในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลการวิจัย
ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได และที่แตกตางกันมีผลตอระดับการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
จากการศึกษาพบวาอายุที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาในเขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว โดยอายุที่แตกตางกันอาจมีความชอบ
และความต องการซื้ อที่ เหมื อ นกั น หรือคลายคลึงกัน และเสื้ อผานั้น เปน สิ่งที่จําเปน ตอการ
ดํารงชีวิต ซึ่งเปน 1 ใน 4 ปจจัยความตองการพื้นฐานของมนุษย
ในด า นของสถานภาพนั้ น มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเสื้ อ ซื้ อ เสื้ อ ผ า ในเขตลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐาน ดวยความที่มีสถานภาพที่ตางกัน จึงอาจเปนไปไดวามี
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ขอกําหนดในการเลือกซื้อที่แตกตางกัน โดยคนที่แตงงานแลวอาจเลือกซื้อเสื้อผาที่เนนไปทาง
อายุในการใชงานและดูเปนทางการและอาจมีสิ่งที่เปนอิทธิพลในการเลือกซื้อเพิ่มมา ซึ่งก็คือ
ครอบครัว หรือภรรยา จึ งมีปจจัยในการเลือกซื้อที่มากกวาคนที่อยูในสถานะโสดที่สามารถ
ตัดสินใจไดดวยตนเอง และเลือกซื้อตามความชอบสวนบุคคล
ระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว อันเนื่องมาจากการศึกษาพบวาการที่มีระดับการศึกษาที่สูงกวา มัก
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มากกวา จึงทําใหมีอํานาจและกําลังในการซื้อที่มากกวา และคนที่อยูใน
ระดับการศึกษาที่สูงสวนมากเปนคนที่มีงานทําและมีรายไดเปนของตนเอง ซึ่งแตกตางกับคนที่
อยูในระดับการศึกษาที่อยูในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งมีร ายไดที่นอยและ
สวนมากไมมีรายไดเปนของตนเอง แตทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม
ดวยเชนกัน
รายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ นไม มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ในเขตลาดพร า ว
กรุงเทพมหานคร จึงปฎิเสธสมมติฐาน โดยจากการศึกษาพบวาคนที่เดินเลือกซื้อเสื้อผาในเขต
ลาดพราว กรุงเทพมหานครนั้นมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ใกลเคียงกัน จึงมีอํานาจในการซื้อ
ที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐาน 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
เลือกซื้อปลาแชแข็งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาปจ จัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ซึ่งประกอบด วย ดาน
ผลิต ภัณฑและบริก าร, ดานราคา, ดานทําเลที่ตั้งและชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาดนั้นลวนไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว
กรุงเทพมหานคร”
1. ผูจําหนายสินคาสามารถนําขอมูลลักษณะประชากรศาสตรไปกําหนดกลุมเปาหมาย
หลัก และตลอดจนสามารถนํ าข อมูลไปกําหนดกลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับลัก ษณะของ
กลุมเปาหมายได เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ในทางดานสถานภาพนั่นสงผลกระทบถึงการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
2. ถึงการศึกษาจะพบวาสวนประสมทางการตลาด (4P’s) นั้นไมสงผลตอการตัดสินใจ
ในการเลือกซื้อเสื้อผาในเขตลาดพราว ก็ยังมีสวนนอยที่ยังคงคิดและสนใจ ในสวนนี้อยู ถึงจะ
เปนสวนนอยแตก็ยังคงสําคัญ
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3. ในปจจุบัน ธุรกิจขายเสื้อผานั้นมีการแขงขันที่สูงมาก ผูบริโภคจึงมีอํานาจในการ
ตัดสินใจที่สูง จึงควรศึกษาคูแขงอยางละเอียดเพื่อนํามาพัฒนาเปนกลยุทธเหนือคูแขง
4. แบบสอบถามที่ ใ ช ค วรชั ด เจนและกระชับ ถาใชแ บบสอบถามที่มีเ นื้อ หาเยอะ
จนเกินไปอาจเกิดความไมชัดเจนเพราะผูทําแบบสอบถามนั้นอาจเกิดความเบื่อหนายจึงทําให
ไมไดใ ชค วามตั้งใจจริงในการตอบแบบสอบถาม จึงทําใหเกิด การผิดพลาดหรือไมตรงกับ
เปาหมายที่ศึกษาได
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ปจจัยที่สงผลตอการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชัน่ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
FACTORS THAT EFFECT DOWNLOAD MOBILE APPLICATION IN BANGKOK
จรูญ สืบสวน* ธนากร เทิดเกียรติขจร*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การดาวน โ หลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผูที่ใชสมารทโฟนและแท็บเล็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งงานวิจัยนี้
เป น การวิ จั ย ข อมู ล เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) ที่ มีรู ป แบบเชิ ง สํ ารวจ (Survey
Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือสําหรับการเก็บรวมรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลวิจัยพบวา
1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ รายไดตอเดือน ของผูใชสมารท
โฟนและแท็บเล็ตในเขตพื้นที่ก รุงเทพมหานคร ไมมีผลตอการตัด สินใจดาวนโหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นที่แตกตางกัน
2. การบอกต อกั น ในสื่ อสั ง คมออนไลน มีผลตอการตั ด สิน ใจดาวน โ หลดโมบาย
แอพพลิเคชั่น
3. ผูที่ใชระบบปฎิบัติการ iOS มีแนวโนมการดาวนโหลดแอพพลิเคชั่นที่ตองจายเงิน
มากกวาคนที่ใชระบบปฎิบัติการ Android
คําสําคัญ : ดาวนโหลด, วิจัย, โมบายแอพพลิเคชั่น
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
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลั กสู ต รการจัดการมหาบัณ ฑิต 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

ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้งเครือขายโทรคมนาคมและความนิยม
ในอุปกรณเคลื่อนที่โดยเฉพาะสมารทโฟนและแท็บเล็ต สงผลใหโมบายแอพพลิเคชั่น หรือ
โปรแกรมประยุกตตางๆ ที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่นั้น มีบทบาทตอ
การใชงานในลัก ษณะตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานและตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโ ภค เชน การฟงเพลง เลนเกมส อานหนังสือ ดูรายการโทรทัศนยอนหลัง
หรือดูซีรีสตางประเทศผานโมบายแอพพลิเคชั่นเติบโตเปนปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปน
สิ่งที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวันของผูคนไปแลว ขณะเดียวกัน ผูประกอบการธุรกิจตางๆ หรือ
หนวยงานของรัฐก็สามารถใชโมบายแอพพลิเคชั่นเปนชองทางติดตอสื่อสาร หรือทําการตลาด
เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวหนาขึ้น จึงใหมีผูผลิตอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่พกพาตางๆ
แขงขั น เพื่ อ ชิ งความเป น หนึ่ ง ในด า นการพัฒ นาอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ พกพา เพื่อ จะให
อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่พกพาของตนเองนั้นขายได จึงคิดวิธีจูงใจใหนักพัฒนาโปรแกรมนั้น
หันมาสนใจและพัฒนาซอฟตแวรใหกับตนเองเพื่อยอดขายสินคานั้นใหไดเพิ่มขึ้น โดยการแบง
รายไดจากยอดดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น จึงทําใหนักพัฒนานั้นสามารถที่จะมีรายไดเปนกอบ
เปนกําในการพัฒนาซอฟตแวรแอพพลิเคชั่น
จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ของพฤติกรรม
ผูบริโภคคนไทย ที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีผลตอการดาวนโหลด
โมบายแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อจะไดนําผลที่ไดรับการศึกษามานั้นนําไป
ประยุกตใชเปนขอมูลในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริโภคมากที่สุด
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วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อนําผลวิจัยที่ไดไปกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑในการจูงใจใหผูบริโภคดาวน
โหลดแอพพลิเคชั่นไดอยางมีประสิทธิผล
2. เพื่อศีกษาลักษณะประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่มีผลตอพฤติกรรมในการดาวนโหลดแอพลิเคชั่น
สมมติฐานการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน เชน เพศ อายุ รายได มีสวนตอพฤติกรรม
ในความตั้งใจในการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นที่แตกตางกัน
2. ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดมีค วามสัมพั น ธต อการตัด สิน ใจดาวนโ หลด
แอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจดาวน
โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น โดยไดทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายคือคนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่ งเป น การวิ จั ยเชิงปริมาณ โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire)
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ภูมิภาค
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ(4P's)
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการขาย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา สินคา ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด ใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง เพื่อสราง
ความโดดเดนของสินคา และสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงที่มีการแขงขันกันสูงมากขึ้น
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึงโปรแกรมประยุกต ประเภทของโปรแกรมที่
สามารถทํางานใดงานหนึ่งที่ไดรับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนโปรแกรมทางธุรกิจ
การศึกษา ความบันเทิง การสื่อสาร การคํานวณและฐานขอมูล เปนตน
2. ระบบปฏิบัติการ หมายถึงโปรแกรมที่ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร ทํา
หนาที่ควบคุมการทํางานตางๆ เชน การแสดงผล ขอมูลการติดตอกับผูใช โดยทําหนาที่เปน
สื่อกลาง ระหวางผูใชกับเครื่องใหสามารถสื่อสารกันได
3. ลั กษณะประชากรศาสตร หมายถึง คุณลัก ษณะของผูบริโ ภคเปน คนที่อาศัยใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีปจจัยประกอบทางดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการดาวนโหลดโม
บายแอพพลิเคชั่นครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ไดแก
ทฤษฎีลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบง
สวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรที่
ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ขอมูลทางดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผล
ต อ การกํ า หนดตลาดเป า หมายตลอดจนง า ยต อ การวั ด มากกว า ตั ว แปรอื่ น ตั ว แปรด า น
ประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังตอไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 53-55)
1. อายุ (Age) เนื่ องจากผลิต ภัณ ฑจ ะสามารถตอบสนองความตองการของกลุ ม
ผู บ ริ โ ภคที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น นั ก การตลาดจึ ง ใช ป ระโยชน จ ากอายุ เ ป น ตั ว แปรด า น
ประชากรศาสตรที่แตกตางของสวนตลาดนักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาด
สวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น
2. เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ นักการตลาดตองศึกษาตัวแปร
นี้อยางรอบคอบเพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมาจากสตรีที่ทํางานมีมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบตอการทํางานของ
สินคากลุมนี้มาก ผูหญิงที่ทํางานไมมีเวลาดูโทรทัศน ไมมีเวลาไปเลือกซื้อสินคาหรือฟงวิทยุ ผู
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โฆษณาอาจใชนิตยสารเพื่อเขาถึงตลาดกลุมนี้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปคือผูชายไปเลือกซื้อ
สินคาที่ซุปเปอรมารเก็ตแทน
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําาคัญยิ่งขึ้น
ในสว นที่ เกี่ ยวกั บหน วยผู บริ โภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลัก ษณะของบุค คลใน
ครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่งและยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตร
และโครงสรางดานสื่อที่จะเกี่ยวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อชวยในการพัฒนากลยุทธ
การตลาดใหเหมาะสม
4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income Education And Occupation) เปนตัวแปรที่
สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความร่ํารวย
แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหา
สําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไม
มีค วามสามารถในการจายสิ นค า ในขณะเดียวกัน การเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑ
รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษาฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใ ช
บอยมากนักการตลาดจะโยงเกณฑรายไดรวมกับ ตัวแปรทางดานประชากรศาสตรหรืออื่นๆ
เพี่อใหก ารกําหนดตลาดเปาหมายไดชัด เจนยิ่งขึ้น เชนกลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใช
เกณฑรายไดรวมกับเกณฑอายุ เปนเกณฑที่นิยมใชกันมากขึ้นเกณฑรายไดอาจจะเกี่ยวของกับ
อายุและอาชีพรวมกัน เชน กลุมผูบริหารธุร กิจที่มั่งคั่งรุนเยาว (Yuppies) ถื อวาเปนกลุมที่ มี
อิ ท ธิ พ ลสู ง การศึ ก ษา อาชี พ และรายได มี แ นวโน ม ความสั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด ใน
ความสัมพันธเชิงเหตุและผลในแตละระดับจะสามารถผลิตในราคาสูง และสวนใหญเปนกลุมที่
มีการศึกษาสูงดวย บุคคลที่มีการศึกษาต่ําโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา
เนื่องจากความสัมพันธระหวาง 3 ลักษณะคือ รายได การศึกษา และอาชีพ
Chad Mureta (2558) ไดกลาวถึงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ประสบความสําเร็จไวดังนี้
1. สนุก/สรางความบันเทิง
แอพพลิเคชั่นนี้ใหความบันเทิงกับผูใชมากเพียงใด มัน ทําใหผูใชมีความสุขตื่นเตน
หรือไม มันทําใหเขาหัวเราะไดหรือเปลา แอพพลิเคชั่นที่ดีตองทําใหผูใชติดอยูกับหนาจอได
2. เขาใจงาย
แอพพลิ เคชั่ น ที่ ยอดเยี่ ยมที่ สุด จะตองเรียบงายและการใชงานไมยาก ผูคนสามารถ
เรียนรูวิธีการใชไดอยางงายดายและรวดเร็ว พวกเขาไมควรจะตองอานคูมือใหมากมาย
3. เชิญชวนใหมีปฎิสัมพันธ
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แอพพลิเคชั่นจะเชิญชวนใหคนมีปฎิสัมพันธดวยอยางไร แอพพลิเคชั่นควรจะดึงดูด
มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณที่ใชงานใหไดมากที่สุด
4. ชวนใหติด
คุณไมสามารถวางมันลงได คุณแทบจะรอไมไหวที่จะกลับไปใชมัน คุณติดหนึบอยูก บั
มัน นี่คือวิธีที่แอพพลิเคชั่นชั้นเยี่ยมเอาชนะใจผูใชได
5. คุณคา
แอพพลิเคชั่นจําเปนจะตองใหคุณคากับผูใชมากกวาราคาที่เขาตองเสีย มันควรจะเปน
สิ่งที่พวกเขาตองใชอยางตอเนื่อง และรูสึกคุมคาที่ไดใช
6. เขาไดกับทุกวัฒนธรรม
เปนสิ่งสําคัญมากที่แอพพลิเคชั่นจะตองดึงดูดคนใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได ยิ่งมีคน
เขาใจและใชมากเทาใด แอพพลิเคชั่นก็จะมีโอกาสไดรับความนิยมมากเทานั้น
7. กราฟฟคและเสียงประกอบที่ยอดเยี่ยม
แอพพลิเคชั่นชั้นยอดมักจะนาดู นาชม แอพพลิเคชั่นเหลานั้นมีกราฟฟคที่สวยงามชวน
มอง และเสียงประกอบคุณภาพสูง
8. เอื้อตอการกระจายและบอกตอ
การบอกตอเปน รูปแบบของการโฆษณาที่ยิ่งใหญ เมื่อผูค นตื่นเตนกับแอพพลิเคชั่น
แลว พวกเขาก็จะแชรมันกับคนจํานวนมาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการที่ ได ศึก ษาผลงานวิจัย ตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การศึก ษาวิจัย ครั้งนี้ พบวามี ผู
ศึกษาวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (2554) ไดวิจัยเรื่องแนวโนมการใชโมบายแอพพลิเคชั่นโดย
แนวโนมการใชงาน Mobile Device อยางสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงไมกี่ปที่
ผ า นมา ซึ่ ง เป น ผลมาจากการพั ฒ นา Mobile Applications และเทคโนโลยี ของตั ว
เครื่องโทรศัพทจากคายผูผลิตโทรศัพท โดยเฉพาะการพัฒนาตอยอดแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ของบริษัทตางๆ ที่แขงขันกันเพื่อชิงความเปนหนึ่งในตลาดดาน Mobile Application
ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบงเปนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบ (Operation System) และ
แอพพลิเคชั่นซอฟตแวรที่ตอบสนองการใชงานบนอุปกรณ และดวยแอพพลิเคชั่นที่ เพิ่มขึ้น
และมีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ทํ าให ผูใ ชอุปกรณ เคลื่อนที่มีแนวโนมใชโ ปรแกรมตางๆ เพื่ อ
ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ไดแก ทําธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมตอและสืบคนขอมูล
บนเครือขายอินเทอรเน็ต ชมภาพยนตร ฟงเพลง หรือแมแตการเลนเกมส ซึ่งมีทั้งออนไลน และ
ออฟไลน ด ว ยอั ต ราการขยายตั ว ด านการใชงานอุป กรณเคลื่ อนที่ ทํา ใหบริษัท ชั้น นําดา น
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โทรศัพทมือถือหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพทมือถือ โดย
เชื่อวาจะมีอัตราการดาวนโหลดเพื่อใชงานที่เติบโตอยางเห็นไดชัด
รศ.วงหทั ย ตั น ชี ว ะวงศ (2552) ได ทํา วิจั ยเรื่อ ง “ปจ จัย ที่มี ผลตอ การใชโ มบาย
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและแท็บเล็ต” พบวาการใชสมารทโฟนและแท็บเล็ตไมสัมพันธ
กับสถานะภาพทางเศรษฐกิจของผูใ ช ถึงแมจะมียี่หอสมารทโฟนและแท็บเล็ต ที่ราคาถูกให
เลือกซื้อใช งาน แต กลั บนิ ยมใช เครื่องมือสื่อสารราคาแพงอยางแอปเปลและซัมซุงประเภท
แอพพลิ เคชั่ น ที่ นิ ย มใช คื อ แอพพลิ เ คชั่น เพื่ อ การสื่ อ สารในสัง คมแบบออนไลน (Social
networking / Social media)
สิริ สุด า รอดทอง (2556) ไดทํ าวิ จัย เรื่ อ ง “ความตั้ งใจในการดาวนโ หลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นของผูใช โทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมสมารทโฟน”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ
ของปจจัย ความสัมพันธ และทดสอบอิทธิพลของปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอความตั้งใจใน
การดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนทดสอบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มี
ผลตอความตั้ งใจในการดาวน โ หลดโมบายแอพลิเคชั่น ซึ่งเปน งานวิจัยเชิงสํารวจโดยใช
แบบสอบถามกลุมตัวอยางเปนผูที่ใชหรือเคยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมสมารทโฟนและมี
ประสบการณ การดาวนโ หลดโมบายแอพพลิเคชั่น จํานวน 400 คน พบวาปจ จัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความตั้งใจในการดาวน
โหลดโมบายแอพพลิเคชั่นที่ไมแตกตางกัน
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2557) พบวาโมบายแอพพลิเคชั่นไทยถูกจัดอยูในประเภทรองรับ
รู ป แบบการใช ชี วิ ต (Lifestyle) มากที่ สุ ด โดยมี สั ด ส ว นประมาณ 26.7% ของโมบาย
แอพพลิ เคชั่น ไทยทั้ งหมด ขณะที่ แอพพลิเคชั่นสําหรับความบัน เทิง (Entertainment) และ
การศึกษา (Education) มีสัดสวนอยูที่ 20.1% และ 19% ตามลําดับ โดยโมบายแอพพลิเคชั่นไทย
ในปจจุบัน มักถูกแจกจายใหดาวนโหลดฟรี หรือจําหนายในราคาเฉลี่ยประมาณ 2.1 ดอลลาร
ตอแอพพลิเคชั่น (ประมาณ 68 บาท) โดยมีสัดสวนการดาวนโหลดในรูปแบบฟรีมากถึง 81.5%
ขณะที่ก ารดาวนโ หลดแบบชําระเงิ น มีสัด สว นเพียง 18.5% จากจํานวนแอพพลิเคชั่น ไทย
ทั้งหมด ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่อยูในรูปแบบการชําระเงินสวนใหญจะเปนแอพพลิเคชั่นที่มีรูปแบบ
เฉพาะ หรือมีฟงกชั่นพิเศษ อาทิ แอพพลิเคชั่นอานหนังสือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อเสริมสราง
ทักษะแกเด็กแบบออนไลน หรือแอพพลิเคชั่นสําหรับการแปลภาษา เปนตน โดยมีสัดสวนสูง
ถึง 29.9% ของโมบายแอพพลิเคชั่นไทยที่อยูในรูปแบบการชําระเงินทั้งหมด
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วิธีดําเนินงานวิจัย
จํานวนประชากรและการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เคยมีประสบการณดาวนโหลดโม
บายแอพพลิเคชั่นที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเปนแบบสอบถามดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา เปนคนที่อาศัยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับรายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ
ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณ
คา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยที่สุด
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง เป น แบบสอบถามซึ่ ง เป น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับโดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 1
นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิ เคราะหปจจัยสวนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม 400 ชุดพบวาผูตอบ
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.6 และ
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 38.4 สวนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 75 ประกอบ
อาชีพเปนพนักงานเอกชน/ลูกจาง คิดเปนรอยละ 63.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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 คาเฉลี่ยเทากับ 7.49 ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี่คาเทากับ 1.28 ราคามีคาสูงสุด
เทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.52 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 1.20 คาเฉลี่ย
เทากับ 7.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 การสงเสริมการตลาด(Promotion) มีคาสูงสุด
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เทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.20 คาเฉลี่ยเทากับ 7.41และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ
1.37
3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภค
ในกรุ ง เทพมหานคร พบว า การตั ด สิ น ใจเลื อ กดาวน โ หลดโมบายแอพพลิ เ คชั่ น ใน
กรุงเทพมหานครมีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.17 มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.26 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.39
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ
(4) ระดับการศึกษา (5) เปนคนที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (6) ระดับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นที่แตกตางกัน โดยใช
สถิติวิเคราะหคา t-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา
F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) สําหรับตัวแปรชนิด
อื่นๆสรุปไดดังนี้
จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ
(3)อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) เปนคนที่อาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (6) ระดับรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นจึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานดังกลาว
สมมติฐานที่ 2 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด (Marketing mix
หรือ 4P’s) ปจจัยสวนประสมการตลาดพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกดาวนโหลดโมบายแอพพลิเคชั่นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 8.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83 โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการขายดานสถานที่ และ ดานราคา
ตามลําดับหลายดาน พบวาดานผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมากที่สุดสูงสุดในคุณสมบัติของ
สินคาเปนไปตามสมมติฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่นๆ ที่อยูในแตละภาคของประเทศไทย
ดวย เพื่อใหทราบผลการวิจัยที่มีขอบเขตกวางยิ่งขึ้น
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ปจจัยในการบริโภคเครือ่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
ALCOHOL BEVERAGE CONSUMPTION FACTOR OF BACHELOR STUDENTS
IN RANGSIT UNIVERSITY
ณรงคเดช กุลเกียรติชัย* โชคชัย วงษชาลี*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึก ษาถึงความแตกตางของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรที่สงผลตอปจจัยการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ที่แตกตางกัน (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการ
สื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยาง 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยาง ใชการสุมแบบ
ลําดับชั้น (Homogeneous) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุดต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานโดยใชโดยใชสถิติเชิงอนุมานหาคา T – test คา F – test แบบการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (One way Anova) คาการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปนรอยละ 54.80
และเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.30 สวนใหญอยูระดับชั้นปการศึกษาที่ 1 คิดเปนรอยละ 31.50
สวนในแตละคณะมีจํานวนการสุมประชากรตัวอยางเทาๆกัน จากเพราะเปนการสุมประชากร
ตัวอยางแบบลําดับชั้น (Homogeneous) สวนใหญ มีรายไดในชวง 10,000 – 15,000 บาท ซึ่งคิด
เปนรอยละ 53.00 สวนใหญพักอาศัยอยูหอ คิดเปนรอยละ 70.00 และในการพักอาศัยนั้น สวน
ใหญมักอาศัยอยูคนเดียว ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.50

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ลัก ษณะประชากรศาสตร ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยในการบริโ ภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ที่แ ตกต างกั น เมื่ อ พิ จ ารณาพบว า ลั ก ษณะของประชากรศาสตร ไดแก เพศ
ระดับชั้นปการศึกษา กลุมคณะ รายได และ ที่พักอาศัยที่แตกตางกัน สงตอปจจัยการบริโภค
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอลของนักศึกษา สวนบุค คลที่อาศัยอยูดว ยที่แตกตางกัน ไมสงผลตอ
ปจจัยการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของนักศึกษา
การรั บรู ก ารสื่ อสารทางตลาดมีค วามสัมพันธตอปจ จัยในการบริโ ภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล กลาวคือ การสื่อสารทางการตลาดที่ประกอบไปดวยโฆษณาและการสงเสริมการ
ขาย มีผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
คําสําคัญ : การบริโภค, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
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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การบริโภคสุราเกิดขึ้นในสังคมไทยเปนระยะเวลายาวนานมากกวาศตวรรษ และใน
ภายหลังพบวาการบริโภคสุรานั้น เปนสาเหตุสําคัญของปญหาสุขภาพในลําดับตนๆ ก็วาได
(นวลนอย ตรีรัตน, 2557 : 8) และจากรายงานสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาในป 2554 พบวาคน
ไทยตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป เปนนักดื่มในปจจุบัน หรือ ผูที่ดื่มแอลกอฮอลใน 12 เดือน มีจํานวน
16,992,017 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5 ของ ประชากรผูใหญ สําหรับผูที่ไมเคยดื่มแอลกอฮอล
เลยมีจํานวน 32,189,553 คน ซึ่งคิดเปน รอยละ 59.70 ของผูที่ไมดื่ม และไมเคยดื่มเลยในชีวิต
และ อีกสวนหนึ่ง คิดเปนจํานวน 4,714,885 คน หรือ คิดเปนรอยละ 8.70 ของ ผูที่เคยดื่มแต
ไมไดดื่มในชวง 12 เดือนที่ผานมา (ทักษพล ธรรมรังสี, 2556 : 2)
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยคาดวาการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นนาจะเปนของ
ที่อยูคูคนไทยมาแตชานาน และในปจจุบันก็ยังมีการบริโภคที่สูงขึ้น แลวนาจะมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้น เรื่ อยๆ ในทุ ก ๆป จึ งทํ าให ผูวิจัยนั้น เกิด ขอสงสัย และตองการทราบถึงเหตุผลของ
ผูบริโภค วาเพราะอะไรถึง บริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอปจจัยการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับชัน้ ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิตที่
แตกตางกัน
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอปจจัย
ในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรศาสตรที่ประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา คณะ รายได ที่พัก
บุค คลที่ อาศัยอยูด วยที่ แตกต างกั นสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่
แตกตางกัน
2. การรับรูการสื่อสารทางการตลาดที่ประกอบไปดวยโฆษณา การสงเสริมการขาย มี
ความสัมพันธตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด านพื้น ที่ : การศึก ษาครั้งนี้มุงศึก ษาเฉพาะนัก ศึกษาระดับปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับชั้นปริญญาตรี จํานวน 400 คน
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2. ขอบเขตดานเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยในการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ขอบเขตดานเวลา : ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางตั้งแตวันที่ 15 - 20
เมษายน 2558
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากรศาสตร
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- คณะ
- รายได
- ที่พัก
- บุคคลที่อาศัยอยูดวย

ปจจัยในการบริโภคเครือ่ งดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล
ของนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต

การรับรูการสื่อสารทางการตลาด IMC
- โฆษณา
- การสงเสริมการขาย

- การเขาสังคม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงความแตกตางของลัก ษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอปจจัยการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางการรับรูการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอปจจัย
ในการดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. นั ก ศึ ก ษา หมายถึ ง นั ก ศึก ษาระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิ ทยาลั ยรังสิ ต ที่ เคยมี
ประสบการณในการดื่มสุรา
2. ระดับชั้นปริญญาตรี หมายถึง นักศึกษาที่ยังอยูในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา
ตรีทั้งหมด
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3. การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง การสื่อความหมายของกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สรางการรับรู สรางความเขาใจ และสรางการยอมรับระหวางธุรกิจกับผูบริโภค โดยมุงหวังให
เกิด ผลสํ าคั ญคือช วยกระตุ น การขาย (Sale) และสรางความจงรัก ภักดีตอลูก คา (Customer
Loyalty) กิ จ กรรมการสื่ อ สารการตลาดจึง ประกอบดว ยสว นสําคั ญ คือ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย และการตลาดทางตรง หรือ IMC
4. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง เครื่องมือสวนหนึ่งที่ใชในการสื่อสารการตลาด
โดย ใชสื่อกลางที่ไมใ ชตัวบุค คล เปน การสื่อสารมวลชนที่เขาถึงผูบริโภคดว ยระยะเวลา
อันรวดเร็วทําให บุคคลจํานวนมากไดรับรูและเปนการจูงใจกลุมผูบริโภคใหเกิดความตองการ
ในสินคาและบริการได
5. สวนผสมทางการตลาด (Marketing.Mix).เปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด
ซึ่งสวนผสมทางการตลาดเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุมได อีกทั้งยังเปนเครื่องมือ ทาง
การตลาดในการสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ทําใหลูกคากลุมเปาหมายเกิด
ความพึงพอใจ
6. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อ
แจงขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสินคา หรือบริการ ใหผูบริโภคไดรูและกระตุน ใหเกิดการสินใจซื้อ
สินคาเร็วขึ้น เชน บริษัทโนเกียโฆษณาลดราคา 10% สําหรับโทรศัพทมือถือทุกรุนในชว ง
เทศกาลปใหม เพื่อกระตุนใหผูบริโภคสนใจและเกิดความอยากไดเครื่องมือที่ใชในการสงเสริม
การตลาด เรียกวา สวนผสมการสงเสริมการตลาด
7.พฤติ ก รรมทางสั งคม (Social Behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ เกิ ด ขึ้ น ตาม
สภาพการณ ของสังคม (เมื่อมีบุคคลอื่นๆ มาอยูรวมกัน ตางก็เกี่ยวของกัน และมีปฏิกิริยา
โตตอบทางสังคมแกกัน) พฤติกรรมทางสั งคมนี้ อาจแยกยอยๆ ออกไปไดหลายอยาง เช น
เกี่ยวกับการเมื่อ เราพูดกับเพื่อน พูดกับลูก พูดกับภรรยา พูดกับผูบังคับบัญชา พูดกับคนใช พูด
กับผูใหญ อาจารย เรายอมใชคําพูดไมเหมือนกัน
8. การเขาสังคม หมายถึง สวนหนึง่ ของพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งพฤติกรรมอันเปนสวน
ของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอื่นที่เราพบและคบหาอยูทุกๆ วัน ครอบงําอยูเปนอันมาก
และในลักษณะเดียวกัน ตัวเราเองก็มีอิทธิพลครอบงํา
9. เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล หมายถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ของเหลวทุ ก ชนิ ด ที่ มี ส ว นผสมของ
แอลกอฮอล และสามารถ สรางความมึนเมาใหแกผูดื่มได ตัวอยาเชน สุราขาว เบียร ไวทแดง
เปนตน โดยไมนับ สารเสพติด
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
1. พฤติกรรมทางสังคม
2. มารยาททางสังคม
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสวนผสมทางการตลาด
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)
เราแยกพฤติกรรมของคนออกไปไดสองอยางคือ พฤติกรรมอันเปนสวนของตนเอง
และพฤติกรรมอันเกี่ยวกับสังคม (สุชา จันทรเอม, 2520)
พฤติกรรมอันเปนสวนของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอื่นที่เราพบและคบอยูทุกๆ
วัน ครอบงําอยูเปนอันมาก และในลักษณะเดียวกัน ตัวเราเองก็มีอิทธิพลครอบงํา
พฤติ ก รรมของผู อื่น ด ว ย เชน พฤติก รรมของนิ สิต คนหนึ่ง ยอมไดรับ อิทธิพ ลจาก
พฤติกรรมของ อาจารยและเพื่อนนิสิตดวยกันในเวลาเดียวกันพฤติกรรมของนิสิตคนใดคน
หนึ่งก็มีอิทธิพลครอบงํานิสิตคนอื่นที่คบหาสมาคมกับเขา นั่นคือตางคนตางก็มีอิทธิพลซึ่งกัน
และกันแลวแตวาพฤติกรรมของฝาย ใดจะมีอํานาจมากกวากัน
พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพการณของ
สั ง คม (เมื่ อ มี บุ ค คลรวมกั น ต า งก็ เ กี่ ย วข อ งกั น และมี ป ฏิ กิ ริ ย าโต ต อบทางสั ง คมแก กั น )
พฤติกรรมทางสังคมนี้ อาจแยกยอยๆ ออกไปไดหลายอยาง เชน เกี่ยวกับการเมื่อ เราพูดกับ
เพื่อน พูดกับลูก พูด กับภรรยา พูดกับผูบังคับบัญชา พูดกับคนใช พูดกับผูใหญ อาจารย เรายอม
ใชคําพูดไมเหมือนกัน
การวางตัวตอบุคคลที่กลาวมาขางตนก็ไมเหมือนกัน ถาใครไปพูดกับผูบังคับบัญชา
เหมือนพูด กับเพื่อน แลวคนนั้นเห็นที่จะเจริญยาก
อีกประการหนึ่ง สังคมเองก็ยอมมีพฤติกรรมโดยเฉพาะของสังคม คือ หมายความวา
ในหมูคนพวก หนึ่งๆ ยอมมีพฤติกรรมอัน เปนสว นรวมของคนหมูนั้นหรือพวกนั้น เชน ใน
ทหาร ตํารวจ ในหมูพระสงฆ ใน หมูนักกฎหมาย หรือ หมูคนจีน หมูคนอังกฤษ ฯลฯ ก็จะมี
พฤติกรรมโดยเฉพาะของหมูนั้น ตัวอยางเชน การแสดงความเคารพ หรือการทักทาย เปนตน
พฤติกรรมทางสังคม เปนการแสดงปฏิกิริยาตอกันระหวางสิ่งแวดลอมทางสังคม (ซึ่ง
ประกอบด วยความ เกี่ ยวของกัน ระหวางบุค คลตอบุคคล หรือกลุมคนตอกลุมคน) ที่มีตอ
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ขนบธรรมเนียมประเพณี อุดมการณ สถาบัน ภาษา ศิลปะ วรรณคดี วิทยาการ และ เทคโนโลยี
ตางๆ บรรดาสิ่งเหลา นี้ยอมมีอิทธิพลตอการกระทํา หรือปฏิกิริยาของบุคคลนั้นๆ นั่นคือบุคคล
จะทําอะไรตามใจชอบไมได จะตองปรับปรุงบุคลิกภาพของตน หรือ ทําอะไรใหคลอยไปตาม
แนวทางที่สังคมนั้นๆ ยอมรับนับถือ
ดั งนั้ น การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของมนุษ ย จะตอ งพิจ ารณาถึงสภาวะของสั งคม และ
อิทธิพลของสังคมที่มาหลอหลอมพฤติกรรมของบุคคลแตละคนดวย
2. มารยาททางสังคม
มารยาทเปนคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล ไดแก การสัมมาคารวะ ความสุภาพ ออน
นอม ความมี วินัย และพฤติกรรมตางๆ ที่ปรากฏแกสายตาของผูอื่นนักธุรกิจที่ดีนอกจากจะมี
ความสามารถ ในเชิงธุรกิจแลว ยังตองรูจักรักษากิริยามารยาท และจะตองรูจักการสมาคมกับ
ผูอื่น จึงจะเปนบุคคลที่มีเสนห เพิ่มความสนใจใหกับผูพบเห็นจึงนับไดวาเขาผูนั้นเปนนักธุรกิจ
ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในชีวิตประจําวัน (การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality
Development)
ความหมายของมารยาท
มารยาท หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติ หรือ การแสดงวาจา ภาษา ทา ทาง และ
พฤติกรรมตางๆ ออกมาใหปรากฏแกสายตาของผูอื่นคนทั่วๆ ไปจะมีมารยาทดีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับการฝกอบรม ของแตละ ครอบครัว บุคลิกภาพของแตละคนจะบอกใหรูวาคนคนนั้นมี
ความสุ ภ าพอ อนน อ ม มี สัม มาคารวะ และมี ร ะเบี ยบวินั ย เพี ยงใด (การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
Personality Development)
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสวนผสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541 : 35-36) สวนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมายซึ่ง ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาดไวดังนี้
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูก คาให พึงพอใจผลิ ต ภัณ ฑ ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิต ภัณฑจึง
ประกอบด ว ย สิ น ค าบริ ก ารความคิด สถานที่ องคก ารบริ หารบุค คล ผลิต ภัณ ฑตองมี
อรรถประโยชนมีมูลคาในสายตาของลูกคาจึงมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปแบบตัวเงินราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิด
มาถัดจากผลิตภัณฑกับราคา ผลิตภัณฑนั้นถาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นกล
ยุทธดานราคาตองคํานึงถึง
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2.1 คุณคาที่รับรู (Product Value) ในสายตาของผูบริโภคซึ่งตองพิจารณาวา
ผูบริโภคยอมรับในคุณคาของผลิตภัณฑที่วาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น
2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.3 การแขงขันของคูแขงในที่มีอยูในตลาด
2.4 ปจจัยอื่นๆ
3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจ กรรมใช เ พื่ อเคลื่ อนย ายผลิ ต ภัณ ฑและบริก ารจากองคก ารไปยั งตลาดสถาบัน ที่นํ า
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา
ประกอบดวย
การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายซึ่งประกอบดวย 2
สวนดังนี้
3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกรรมสิ ท ธิ์ ถู ก เปลี่ ย นมื อ ไปยั ง ตลาดในระบบช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยจึ ง
ประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชชองทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคา จึงประกอบดวยงานที่สําคัญดังนี้
3.2.1. การขนสง (Transportation)
3.2.2. การเก็ บ รั ก ษาสิ น ค า (Storage) และการคลั ง สิ น ค า
(Warehousing)
3.2.3 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory management)
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวของระหวางผูขายกับ
ผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสาร อาจใชพนักงานทําการขาย
(Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (No Personal Selling) เครื่องมือในการ
ติดตอสื่ อสารหลายประการ ซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ โดยพิจารณาถึ งความ
เหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด
Kotler (2003) เขียนวาสวนประสมการสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การขายโดย
บุคคลการประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง
1. การโฆษณา
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การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการจายเงินของการสื่อสารที่ไมใชบุคคลเกี่ยวกับสินคา
บริก าร องค ก ารโดยระบุ ผูสนั บสนุน การจายเงิน คือ การจายเงิน ซื้อพื้น ที่ก ารโฆษณา
นอกจากนั้นการโฆษณายังรวมถึงสื่อมวลชน (Mass Media) เชน โทรทัศน วิทยุ ซึ่งถือเปนกา
รสสื่อสารโดยไมใชบุคคล และไมสามารถรับการโตตอบ หรือ ตอบสนองโดยทันทีทันใด
2. การขายโดยบุคคล
เปนการสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคความชอบสินคา ความเชื่อมั่นในสินคา และซื้อสินคา
3. การประชาสัมพันธ
เปนการสรางความสัมพัน ธระหวางองคการกับกลุมสารธารณชน หรือชุมชน การ
ประชาสัมพันธเปนการสรางภาพพจนขององคการ (Corporate Image) ซึ่งเปนจุดมุงหมายระยะ
ยาว
4. การสงเสริมการขาย
เปนการกระตุนยอดขายภายใน 1 สัปดาห ถาทําบอยๆ จะทําใหเสียภาพพจนของสินคา
และบริษัทได การสงเสริมการขาย ไดแก การลด แลก แจก แถม หรือ ชิงโชค เปนตน การ
สงเสริมการขายมีจุดมุงหมายระยะสั้นๆ
5. การตลาดทางตรง
ใชการติดตอสื่อสารถึงลูกคาโดยตรง เพื่อสรางการตอบสนองจากลูกคา เชน การสั่งซื้อ
สินคา การขอขอมูลเพิ่มเติม การเยี่ยมรานคา เปนตน รูปแบบของการตลาดทางตรง รวมถึง การ
ขายแบบเผชิญหนา ไปรษณีย (Direct Mail) Catalog โทรศัพท โฆษณาใหลูกคาตอบสนอง
ทันที โดยผานทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ การตลาดออนไลน เปนตน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นิรั ติ ยา ใจเสี ยง และคณะ (2549) ไดศึก ษาพฤติก รรมการบริโ ภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา นักศึก ษาสวนใหญดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (รอยละ 62.80) ซึ่งนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสวนใหญดื่มเปนบาง
โอกาส (รอยละ 85.50) รองลงมาคือดื่มเฉพาะวันหยุด (รอยละ 9.70) นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลสวนใหญดื่มสุราผสม (รอยละ 49.90) รองลงมาคือดื่มสุรา (รอยละ 41.20) โดย
นักศึกษาที่ดื่มสุราจะดื่มประมาณ 7 แกวตอครั้ง และนักศึกษาที่ดื่มสุราผสมจะดื่มประมาณ 7
แกว ตอครั้ง ซึ่งนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเสียคาใชจายในการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแตละครั้งเฉลี่ยคนละ 218 บาท
นภาภรณ เตงแกว (2543) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสุรา เบียร และบุหรี่ของ
นักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวานักศึกษาที่ดื่มสุรามากที่สุดคือกลุมคณะวิทยาศาสตร
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และเทคโนโลยี (รอยละ 80.00) รองลงมาคือกลุมคณะสังคมและมนุษยวิทยา และเหตุผลที่ทํา
ใหนักศึกษาไมดื่มเพราะทําลายสุขภาพ (รอยละ 56.50) และทําใหสิ้นเปลือง (รอยละ 43.50)
และความถี่ในการดื่มนาน ๆ ครั้งตอเดือน (รอยละ 80.50) และรองลงมาคือสัปดาหละ 1-2 ครั้ง
(รอยละ 15.60) ซึ่งความถี่ของทั้งสามคณะไมแตกตางกันนัก ซึ่งอาจมาจากรายไดที่ไมมากนัก
และโอกาสในการดื่มเพื่อความสนุกสนาน (รอยละ 52.00) รองลงมาคือการดื่มเมื่อไปเที่ยว
กลางคืน (รอยละ 36.3) นอยที่สุดคือ 11 การดื่มหลังจากสอบเสร็จ (รอยละ 11.70) ซึ่งทั้งสาม
กลุมมีโอกาสในการดื่มเมื่อเที่ยวกลางคืนในดิสโกเธค (รอยละ 42.90) รองลงมาคือดื่มใน
รานอาหาร (รอยละ 28.60) และดื่มในหอพัก (รอยละ 25.90) และในการดื่มสุรานิยมดื่มสินคา
ในประเทศมากกวาเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวา (รอยละ 71.40) และนิยมดื่มสุราตางประเทศดวย
รสนิยมที่ดีกวาและรสชาติดีกวาแมจะมีราคาแพงกวา (รอยละ 61.90)
สุทธิรักษ ไชยรักษ (2551) พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยกลาววา นักศึกษาสวนใหญนิยมดื่มมากสุด เบียร คิดเปนรอย 27.90 นิยมกินที่ผับ
คิดเปนรอย 31.30 อายุอยูในชวงชื่นชอบดื่มมากที่สุดระหวาง 16-18 ป คิดเปนรอยละ 31.00
นิยมดื่มสุรากับเพื่อน คิดเปนรอยละ 65.70 มักดื่มในงานเทศกาลสังสรรครื่นเริงตาง ๆคิดเปน
รอยละ 47.70 เหตุผลในการดื่มสุราสวนใหญคือ เพื่อเขาสังคม คิดเปนรอยละ 16.90 ความถี่ใน
การดื่ม 1-2 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.80 และความชื่นชอบในรสชาตินักศึกษาสวนใหญ
นั้นรูสึกเฉยๆเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 33.50
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดั บชั้ น ปริ ญ ญาตรี ของมหาวิ ทยาลัย รัง สิต จํ านวน 400 คน โดยการเก็บ ลําดั บชั้ น
(Homogeneous) แบงเปน 5 กลุ มคณะใหญ วิทยาศาสตร – สุ ข ภาพ ,วิศวกรรมศาสตร –
เทคโนโลยี, มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร, เศรษฐกิจ – ธุรกิจ, ศิลปะ – การออกแบบ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงโครงสราง
ของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน
1. สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ, ชั้นปการศึกษา, กลุมคณะ, รายได, ที่
พักอาศัย, บุคคลที่อาศัยอยู ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปน Multiple Choice วิเคราะห
จํานวนรอยละ
2. สวนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งประกอบดวย,
ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ชอบดื่ม, ความถี่ในการดื่ม, วันในการดื่ม, ชวงเวลาในการ
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ดื่ม, สถานที่ที่ชอบดื่ม, คาใชจายเฉลี่ยในการดื่ม และก็สวนยอยในเรื่องของความชอบสว น
บุ ค คลในการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล ประกอบด ว ย ความชอบในรสชาติ ข อง
แอลกอฮอล , แอลกอฮอล มี ส ว นในการสร า งบรรยายกาศ แอลกอฮอล มี ส ว นในการลด
ความเครียด, แอลกอฮอลมีสวนในการเพิ่มความกลาและแอลกอฮอลมีสวนในเรื่องความกลา
ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน Multiple Choice และ Check List วิเคราะหจํานวนรอยละ
3. สวนแบบตารางประเมินการรับรูการสื่อสารทางการตลาดที่สงผลตอปจจัยในการ
บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
ระดับ 10 โดยเรียงลํ าดั บจาก ระดั บที่ 1 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับ 10 ที่คามากที่สุด ซึ่งเปน
แบบสอบถามมีลักษณะเปน scale
4. ส ว นแบบตารางประเมิ น ปจ จัยในการบริโ ภคเครื่อ งดื่มที่มี แอลกอฮอล ซึ่งเป น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคาระดับ 10 โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 1
นอยที่สุด ไปจนถึงระดับ 10 ที่คามากที่สุด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน scale
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปนรอยละ
54.80 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.30 สวนใหญอยูระดับชั้นปการศึกษาที่ 1 คิดเปนรอยละ
31.50 ส ว นในแต ละคณะมี จํ า นวนการสุมประชากรตัว อยางเทาๆกัน เพราะเปน การสุ ม
ประชากรตัวอยางแบบลําดับชั้น (Homogeneous) โดยคิดเปนรอยละ 20.00 สวนใหญ มีรายได
ในชวง 10,000 – 15,000 บาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 53.00 สวนใหญพักอาศัยอยูหอ คิดเปนรอยละ
70.00 และในการพักอาศัยนั้น สวนใหญมักอาศัยอยูคนเดียว ซึ่งคิดเปนรอยละ 38.50
2. ผลการวิเคราะหสถานการณในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
พบวา นักศึกษาเลือกดื่มเบียรมากที่สุดโดยคิดเปนรอยละ 75.00 โดยชวงวัน เวลาและ
ความถี่ ในการดื่มนั้ น ไมแน นอน โดยคิดเปนรอยละ 61.50, 52.00 และ 64.00 ตามลําดับ
สถานที่สวนใหญที่ดื่ม Pub and Restaurant โดยคิดเปนรอยละ 72.00 คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง-301
500 บาท โดยคิ ด เป น ร อ ยละ 48.00 นัก ศึ ก ษาสว นใหญ รูสึก เฉยกับรสชาติเครื่องดื่มที่ มี
แอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 52.00 ในเรื่องของการสรางบรรยากาศมีสวนบางเล็กนอย คิดเปน
รอยละ 59.50 ลดความเครียดมีสวนบางเล็กนอย คิดเปนรอยละ 63.50 เพิ่มความกลามีสวนบาง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 46.50 และสุขภาพก็มีสวนบางเล็กนอย โดยคิดเปนรอยละ 54.00
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3. ผลการวิเคราะหสวนแบบตรารางประเมินการรับรูการสื่อทางการตลาดที่สงผลตอ
ปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
จากผลการวิเคราะหแบบตารางการรับรูการสื่อสารทางการตลาดจากแบบสอบถาม
จํานวน 400 ชุด พบวา โฆษณามีคาสูงสุดเทากับ 10 คาต่ําสุดเทากับ 0 คาเฉลี่ยเทากับ 5.87 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.02 ในสวนของ การสงเสริมการตลาดพบวามีคาสูงสุดเทากับ
10 คาต่ําสุดเทากับ 0 คาเฉลี่ยเทากับ 8.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.75
4. ผลการวิเคราะหแบบตารางประเมินปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
จากผลการวิเคราะหแบบตารางประเมินปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
พบวาการเขาสังคมมีคามากที่สุด 10 นอยสุดอยูที่ 0 มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.72 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.79
สรุปผลการวิจัย
สมมติ ฐ านที่ 1 การวิ เคราะหปจ จัยลัก ษณะประชากรศาสตรที่ประกอบดว ย เพศ
ระดับชั้นการศึกษา คณะ รายได ที่พักอาศัย บุคคลที่อาศัยอยูดวย ที่แตกตางกันสงผลตอปจจัย
ในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลที่แตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test ในกรณีตัว
แปรอิสระ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบการวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One
Way Anova)
การวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน โดยมีความแตกตางกันในดานเพศ ระดับชั้นการศึกษา
คณะ รายได ที่พักอาศัย สวนบุคคลที่อาศัยอยูดวยไมมีความแตกตางทางสถิติ กลาวคือ
เพศที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดยเพศชายแตกตาง
จากเพศหญิง อยางมีนัยสําคัญ
ระดับชั้นการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
โดย ชั้นป 1 แตกตางจากชั้นป 3, 4 และสูงกวาชั้นป 4 อยางมีนัยสําคัญ และ ชั้นป 2 แตกตาง
จากชั้นป 3, 4 และสูงกวาชั้นป 4 อยางมีนัยสําคัญ
กลุมคณะที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดย
กลุมคณะ วิทยาศาสตร – สุขภาพ แตกตางจาก กลุมคณะ วิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี อยางมี
นัย สํ า คั ญ และ กลุ มคณะ วิ ศ วกรรมศาสตร – เทคโนโลยี แตกต า งจาก มนุษ ยศาสตร –
สังคมศาสตร และ ศิลปะ – การออกแบบ อยางมีนัยสําคัญ
รายไดที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล โดย รายได
ต่ํากวา 10,000 บาท มีความแตกตางจาก 10,000 – 15,000 บาท อยางมีนัยสําคัญ
ที่พักอาศัยแตกตางกันสงผลตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บาน แตกตางจาก
คอนโด อยางมีนัยสําคัญ และคอนโด แตกตางจาก หอ อยางมีนัยสําคัญ
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สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหการรับรูการสื่อสารทางการตลาดซึ่งประกอบดวย โฆษณา
และ การสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
model

Unstandardized Coefficients

B
Std. Error
1 (Constant)
3.838
0.404
โฆณษา
0.115
0.042
สงเสริมการขาย 0.393
0.049
a. Dependent Varible : การเขาสังคม

Standardized Coefficients
Beta
0.129
0.383

t

Sig.

9.500
2.717
8.060

0.000
0.007
0.000

มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนํ าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระดา นป จ จั ย การรั บ รู ก ารสื่ อ สารทาง
การตลาดทั้ง 2 ตัวมาเขียนเปน สมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับปจจัยในการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล เขียนสมการพยากรณไดดังนี้
Y = 3.838 + 0.115 (โฆษณา) + 0.393 (การสงเสริมการตลาด)
ทั้งโฆษณาและการสงเสริมทางการตลาด เปนไปตามสมมติฐานที่กลาวไววา การรับรู
การสื่ อ สารทางการตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ป จ จั ย ในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล
หมายความวา โฆษณาและการรับรูการสื่อสารทางการตลาด มีสวนสงผลตอปจจัยการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรที่ประกอบไปดวย เพศ ระดับการศึกษา คณะ
รายได ที่ พัก บุ ค คลที่ อาศัยอยู ดว ยที่แตกตางกัน สงผลตอปจ จัยในการบริโ ภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ที่แ ตกต างกั น เมื่ อ พิ จ ารณาพบว า ลั ก ษณะของประชากรศาสตร ไดแก เพศ
ระดับชั้นปการศึกษา กลุมคณะ รายได และ ที่พักอาศัยที่แตกตางกัน สงตอปจจัยการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของนักศึกษา สวนบุคคลที่อาศัยอยูดวยที่แตกตางกันไมสงผลตอปจจัย
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของนักศึกษา
โดยนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยรังสิต มีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา
นักศึกษาชาย ส วนใหญอยูใ นช วงระดับชั้น การศึก ษา ชั้นป 1 มีในทุก ๆ กลุมคณะเทากัน มี
รายไดอยูในชวง 10,000 – 15,000 บาท อาศัยอยูในหอพักเปนสวนใหญ และมักอาศัยอยูคน
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เดียว โดยเลือกดื่มเบียรมากที่สุด ชวงวัน เวลาและความถี่ในการดื่มนั้นไมแนนอน สวนใหญดื่ม
ที่ Pub and Restaurant ซึ่งมี ก ารใชจายครั้งละประมาณ 301-500 บาท รูสึก เฉยกับรสชาติ
เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล การสร า งบรรยากาศมี ส ว นบ า งเล็ ก น อ ย การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอลมีสวนชว ยลดความเครียดบางเล็ก นอย เพิ่มความกลาบางเล็กนอย และสงผลตอ
สุขภาพบางเล็กนอย
สมมติฐานที่ 2 การรับรูการสื่อสารทางการตลาดที่ประกอบไปดวยโฆษณาและการ
สงเสริมการขาย มีความสัมพันธตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เมื่อพิจารณาพบวา
การรั บ รูก ารสื่ อสารทางการตลาดที่ ประกอบไปด ว ยโฆษณาและการสง เสริ มการขาย มี
ความสั มพั น ธ ต อป จ จั ยในการดื่ มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล กลาวคือ การโฆษณาและการ
สงเสริมการขายมีผลตอปจจัยในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ของนักศึกษามหาลัยรังสิต ยิ่ง
มีก ารทําโฆษณาและการสงเสริมการตลาดมากเพียงใดก็จ ะสามารถสงผลตอปจ จัยในการ
บริโภคไดมากขึ้นเทานั้น
งานวิ จั ยนี้ มี ผลสอดคล องในดานสถานการณก ารดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลกั บ
งานวิจัยของทาง สุทธิรักษ ไชยรักษ (2551) พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยกลาววานักศึกษาสวนใหญนิยมดื่มมากสุด เบียร คิดเปนรอย 27.90 โดย
นักศึกษารังสิตนิยมดื่มเบียรเปนสวนใหญ คิดเปนรอย 75.00 นิยมกินที่ผับ คิดเปนรอย 31.30
โดยมีความคลายคลึงกัน กับนักศึกษารังสิต ที่นิยมดื่มที่ Pub and Restaurant ซึ่งคิดเปนรอยละ
72.00 อายุ อยู ใ นช ว งชื่ น ชอบดื่ มมากที่สุด ระหวาง 16-18 ป ซึ่งเป น ที่ชว งประมาณได ใน
ระดับชั้นปการศึกษาที่ 1 คิดเปนรอยละ 31.00 โดยนักศึกษารังสิตที่ชื่นชอบดื่มสวนใหญ อยู
ระดับชั้นปการศึกษาที่ 1 คิดเปนรอยละ 31.50 และความชื่นชอบในรสชาตินักศึกษาสวนใหญ
นั้นรูสึกเฉยๆเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 33.50 โดยนักศึกษารังสิตมีความชื่นชอบในรสชาติ
เฉยๆ ในรสชาติเชนกัน คิดเปนรอยละ 52.00
และมีความขัดแยงกับงานวิจัยของ นภาภรณ แตงแกว (2534) ไดศึกษาพฤติกรรมการ
บริโภคสุรา เบียร และบุหรี่ของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเชียงใหมพบวา สาเหตุผลที่ทําให
นักศึก ษาไม ดื่มสุร าเพราะทําลายสุ ขภาพ รอยละ 56.50 มีความขัดแยงกัน ตรงในเรื่องของ
สุขภาพ เพราะในงานวิจัยนี้นักศึกษาสวนใหญที่ดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอลเชื่อวามีสวนชวยเรื่อง
สุขภาพนิดหนอย แมงานวิจัยจะมีหัวขอตางกันแตสามารถนําผลมาแยงกันได ไมดื่มเพราะทํา
รายสุขภาพ กับ ดื่มเพราะมีสวนชวยในสุขภาพ
ขอเสนอแนะ
1. กลุ มตั วอย างไม ให ค วามรวมมือในการตอบแบบสอบถามในบางครั้ง เนื่องจาก
แบบสอบถามมีความยาวเกินไป จึงทําใหเสียเวลาในการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม
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2. การเก็บสอบถามแม จะมี สุมตัวอยางแบบละดับชั้นแลว (Homogeneous) โดยการ
แบงเปนหากลุมคณะ แตในแตละกลุมคณะแบบสอบถามไมคอยมีความกระจายตัวเทาที่ควร
จะไปอยูตามแตคณะใดคณะหนึ่งในกลุมคณะเปนสวนมาก เพราะเนื่องดวยเวลาเรียนและเลิก
เรี ย นของแต ล ะคณะไม เ ท า กั น บวกกั บ เวลาที่ จํ า กั ด ทํ า ให ก ารเก็ บ แบบสอบถามให ไ ด
หลากหลายคณะนั้นทําไดคอนขางอยาก เชน กลุมคณะ มนุษยศาสตร – สังคมศาสตร ก็จะไป
หนักที่แบบสอบถามนิเทศศาสตรเปนสวนใหญ เปนตน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําขอมูลเกี่ยวกับทฤษฏีหรืองานวิจัยในแงของปจจัยภายนอกภายในที่เกี่ยวตัว
บุคคลใหมากขึ้น เชน ทัศนคติ การเขาสังคม วัฒนธรรม เปนตน เพื่อใหงานวิจัยออกมาสมบูรณ
สามารถนําไปใชประโยชนและพัฒนาตอไปได
2. ควรลดประมาณขอมูลในแบบสอบถามหรือทําใหขอมูลกระชับ เพื่อความสะดวก
และความรวดเร็วในการเก็บแบบสอบถาม เพื่อทําใหผูตอบแบบสอบถามไมเกิดความเบื่อหนาย
ในการทําแบบสอบถามที่ยาวเกินไป
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
THE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CUSTOMER MOISTURIZER
FOR THE FACE IN BANGKOK
วสานารี ชากระโทก* พัชรี กุฎีรัตน*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตาง
ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว สํ า หรั บ ผิ ว หน า หน า ของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร (2) และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจซื้อซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชกลุมตัวอยาง 400 คนจาก และ ใชการสุมตัวอยาง ใชการสุม
แบบละดับชั้น (Homogeneous) โดยใช แบบสอบถามในการเก็ บขอมูล และใชการวิ เคราะห
ขอมูลเชิงพรรณนา หาคารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุดต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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 สว น
ใหญเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 41.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.4 และมี
รายไดต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.9
ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางสงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร การวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน มีความแตกตางกันใน 3 ปจจั ย
ประชากรศาสตร เพศ อายุ และรายไดที่สงผลตอการซื้อครีม ยกเวนในเรื่องของ อาชีพและ
ระดับการศึกษาที่ไมมีความแตกตางทางสถิติ
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ความสั มพัน ธ ข องป จจัยส ว นประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิว
สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดานราคา มีความสัมพันธตอการซื้อครีม
บํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม พบวา มี3ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix
หรือ 4P’s) ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดที่ไมมี
ความสัมพันธตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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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ในปจจุบันผูบริโภคทั้งหญิงและชายตางใหความสนใจกับเรื่องการบํารุงและการดูแล
ผิว หนา เพื่ อความสวยงาม อ อนกว าวัย และชะลอความแก ป จ จุบัน ผูช ายเริ่มมี ค วามคิด ที่
เปลี่ยนไป เพราะหากผิวหนาดูดีสดใส ยอมเกิดแรงดึงดูดจากผูคนรอบขาง โอกาสตางๆในชีวิต
ก็จ ะเข ามาเพราะในป จ จุ บัน มี งานหลายประเภทที่ตองอาศัยภาพลัก ษณที่ดีสงผลใหสิน คา
ประเภทบํารุงผิวหนา ไดแก ครีมบํารุงผิว หนา สําหรับทําความสะอาด และสําหรับปองกัน
แสงแดด ไดรับความสนใจเปนอยางมาก อาจจะเปรียบเสมือนไดวาเปนเครื่องสําอางเปนสวน
หนึ่งในชีวิตประจําวันของผูหญิงและผูชาย
คนไทยมี ค านิ ย มเกี่ ยวกั บความสวยความงามโดยมองจากการมีรูป รางหนาตาที่ ดี
ทาทางกิริยามารยาทที่ดี ผิวพรรณที่แลดูสะอาดเกลี้ยงเกลา การที่ผูหญิงมีหนาตา ผิวพรรณที่
งดงามนี้ นับเปนหนึ่งใน 5 ประการ ของเบญจกัลยาณีดวย เมื่อความสวยงามของหญิงสาวตอง
อาศัยความจําเปนดังกลาว การแสวงหาวิธีการรักษาดูแลคนเอง จึงเปนเรื่องสําคัญและการทําให
ตนเองดูดียิ่งขึ้น จึงกลายเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับผูหญิง โดยสิ่งที่นํามาใหเพื่อความสวยงาม
และบุคลิกภาพลักษณะของผูใช เรียกวา เครื่องสําอาง (เรณู โคตรจรัส,2549)
“ความสวย” เปนสิ่งที่ผูหญิงทุกคนตางปรารถนาที่จะมี เพราะความสวยเปรียบเสมือน
ดานแรกที่จะปรากฏตอสายตาของผูพบเห็น จึ้งไมนาแปลกใจที่จะเห็นวาผูหญิงพยายามจะทํา
ใหตัว เองสวยสมัยนิ ยม เป นทุ กยุ คทุก สมัยไป ไมวาการฝกฝน พัฒนาดูแลตัวเองใหมีความ
สวยงามจะยากลําบาก เหน็ดเหนื่อยแคไหน หรือไมวาจะตองลงทุน ลงแรงเสียคาใชจายมาก
เพียงใดก็ตาม ผูหญิงจะมีความพยายามและความสามารถในการดูแลตนเองใหสวยงามไดแมวา
ความสวยงามอาจจะไม ใช ทั้งหมดของชีวิต ผูหญิง แตผูหญิงใดที่มีความงามเปน คุณทรัพย
หมายถึง ผูหญิงที่มีรูปรางหนาตาสวย ถือเปนความภาคภูมิใจในตนเองเปนอยางยิ่งสําหรับชีวิต
ผูหญิง และความสวยงามยังเปนที่มีของความมั่นใจตัวเองอีก ดวย ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่
ผูหญิงจะตองใหเวลากับการดูแลเอาใจใสในรูปรางหนาตาของตัวเองเปนพิเศษ ขึ้นชื่อวาผูหญิง
จะหนาตาดี หรื อไมถาได อยูใ กล เครื่องประทิน โฉมตางๆยอมอดไมไดที่จ ะตองหยิบจับสิ่ง
เหลานี้มาปรุงแตงเพื่อใหตัวเองเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไมวาจะยุคสมัยใดก็ตามผูหญิงยอม
ปรารถนาที่จะมีความงามเปน คุณสมบัติติดตัวดวยกันทั้งสิ้น และยิ่งในปจจุบันมีเทคโนโลยี
มากมายที่จ ะช วยเสริ มความงามแกผูหญิง ไมวาจะเปน สถาบัน ศัลยกรรมตกแตงความงาม
เครื่องประทินโฉมตางๆ ก็ลวนมีการพัฒนาวิวัฒนาการใหมขึ้นมาเปนเครื่องสําอาง เพื่อชว ย
ตกแตงและเสริมความงามใหแกผูหญิงไดดูดียิ่งขึ้น
แมวาเครื่องสําอางจะไมจัดเปนปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยแตก็ไมมีใคร
ปฏิ เสธไดวาเครื่องสําอางเปน เครื่องมืออยางหนึ่งที่เสริมสรางความสุขในชีวิต ใหแกผูหญิง
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ตั้งแตอดีตจนถึงปจ จุบัน ดังนั้นเครื่องสําอางจึงเรียกไดวาเปนปจจัยเสริมที่มีความจําเปนตอ
ผูหญิงชวยในการเสริมสรางบุคลิกภาพอีกดวย ในปจจุบันจะเห็นไดชัดวา เครื่องสําอางเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของคนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนคนในวัยทํางาน หรือวัยรุนในวัย
ทํางานจะเลือกใชเครื่องสําอางเพื่อเสริมสรางความสวยงามเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพและความ
นาเชื่อถือใหแกตนเองสําหรับวันรุนจุดประสงคในการใชเครื่องสําอางไมเพียงแตจะเสริมความ
งามใหแกตนเองแตวันรุนยังเลือกใชเครื่องสําอางเพื่อความมั่นใจของตนเองใหมากขึ้นเพราะ
วัยรุนสวนใหญตางก็ตองการความเปนที่ยอมรับจากสังคมรอบขางและดึงดูดเพศตรงขาม
ในปจจุบันเครื่องสําอางเขามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวัน ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน
เชนนี้ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีตางๆก็มีมากยิ่งขึ้นการผลิตเครื่องสําอางจึงไดถกู พัฒนา
ไดดียิ่งขึ้นตามไปดวย ธุรกิจตางมีการผลิตและพัฒนาเครื่องสําอางเพื่อตอบสนองความตองการ
ของสั ง คมที่ ต อ งการใช เครื่ อ งสํ า อางที่มี คุ ณ ภาพและมี ประสิท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง จึงทําใหเครื่องสําอางมรการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งวัฒนธรรมและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็มีสวนทํา
ให ก ารเลื อ กใช เ ครื่ องสํ า อางเปลี่ ยนแปลงไปดว ยเชน กัน แตไ มว าอยา งไรป จ จั ยทางดา น
เศรษฐกิจเปนหนึ่งปจจัยที่ไมคอยสงผลกระทบตอความตองการการเลือกซื้อเครื่องสําอางมาก
นัก เพราะเครื่องสําอางเปนสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกเพศทุก
วัยขึ้นอยูกับวาผูบริโภคเครื่องสําอางนั้นมีวัตถุประสงคใดในการการเลือกบริโภค เครื่องสําอาง
นั้นจัดไดวามีความหลากหลายทั้งในดานของรูปแบบ สามารถหาซื้อไดงายเปนผลิตภัณฑที่มี
ผูผลิตและผูนําเขาหลายราย ที่เปนอยางนี้ก็เพราะเครื่องสําอางเปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมีความ
ตองการอยูตลอดเวลานั่นเอง ในการเลือกใชเครื่องสําอางควรเลือกใชตามความเหมาะสมกับ
ตนเองเปนสําคัญ เพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการเลือกบริโภค ดังนั้นผูบริโภคจึงควร
เลือกใชเครื่องสําอางที่มีความปลอดภัยและถูกตองกับสภาพผิวของตน(เรณู โคตรจรัส, 2549)
จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาวาการเลือกซื้อสินคาครีม
บํารุ งผิ ว หน านั้ น ขึ้ น อยู กั บป จ จั ยอะไรบางเพื่ อจะได เป น แนวทางแกผู ประกอบการธุ ร กิ จ
เครื่องสําอางไทยในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อครีม
บํารุงผิวสําหรับผิวหนาหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อ
ซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
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1. ปจจัยดานประชากรศาสตร ที่แตกตางกันมีผลกับการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิว
สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
2. ปจจัยสว นประสมทางการตลาดมีค วามสัมพันธตอการตัด สินใจซื้อครีมบํารุงผิว
สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการมุงการศึกษาพฤติกรรมปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ
ปจ จัยด านประชากรศาสตร ที่แตกตางสงผลตอการตัด สิน ใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิว สําหรั บ
ผิวหนาหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่จัดจําหนายในประเทศไทย ตลอดจนความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีผลตอสินคาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิว
สําหรับผิวหนาของผูบ ริโภคใน
กรุงเทพมหานคร

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ราคา (Price)
- ชองทางการจัดจําหนาย
(Place)
- ผลิตภัณฑ (Product)
- การสงเสริมการตลาด

การตัดสินใจ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคและปจจัย
ต า งๆ ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว สํ า หรั บ ผิ ว หน า ของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่ ง ผลที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาจะเป น ประโยชน ตอผู ประกอบการ ตลอดจน
หนว ยงานที่ เกี่ ยวข องนํ าไปเป น แนวทางการปรับปรุง พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ และนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาดานธุรกิจของผูประกอบการ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ ในที่นี้หมายถึง บุคคล
อายุ 20-35 ป ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product) หมายถึ ง ทุก สิ่งที่ นัก การตลาดนํ ามาเสนอกับ ตลาด เพื่ อ
เรียกรองความสนใจ เพื่อการไดกรรมสิทธิ์ หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความตองการของตลาดได
3. ผลิต ภัณฑดูแลผิว หนา หมายถึง ผลิต ภัณฑที่ทําขึ้นมาเพื่อดูแลผิวหนาโดยเฉพาะ
เชน สมูทอี (smoot-e) นีเวีย (nevea) กานิเย (garnier) เปนตน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิด หลายส วนมาเปน กรอบและแนวทางการศึกษา โดยนําเสนอเปน ประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีทางดานสวนประสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
การตลาด การจะทาใหการดาเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดก็ขึ้นอยูกับการปรับปรุง
และความสั ม พั น ธ ที่เหมาะสมของสว นประสมทางการตลาดเหลา นี้ ซึ่ งสว นประสมทาง
การตลาดนั้นถือวาเปนปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได โดยทั่วไปสวนประสมทางการตลาด
ประกอบดว ย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจั ดจาหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4P’s โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลิตภัณฑห รือบริการ หมายถึง สิ่งที่น าเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิด ความสนใจ ความ
ตองการเปนเจ าของ การใชบริการ หรือการบริโภค ซึ่งเปน สิ่งที่สามารถตอบสนองตอความ
ตองการหรือความจาเปนของผูซื้อใหไดรับความพอใจ ผลิตภัณฑประกอบดวย คุณสมบัติที่
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สัมผั สได (Tangible product) และสัมผัสไมได (Intangible product) ประกอบดวยวัต ถุที่มี
รูปราง บริการ บุคคล สถานที่ องคกร และความคิด
1. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ผลิ ต ภั ณ ฑ หมายถึง สิ่ งใดๆ ที่สามารถนาเสนอออกสูต ลาดเพื่อใหเกิด ความสนใจ
ความตองการเปนเจาของ การใชบริการหรือการบริโภค ซึ่งเปนสิ่งที่อาจจะตอบสนองความจา
เปนและความตองการของผูซื้อใหไดรับความพอใจ ซึ่งประกอบดวยสิ่งของที่มีรูปราง บริการ
บุคคล สถานที่ องคกรและความคิด
การจําแนกประเภทของผลิตภัณฑตามความทนทาน และความเปนรูปธรรม กลาวคือ
การใชงานและตามลักษณะรูปธรรมที่สัมผัสได ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1.1 สินคาไมทนทาน (Nondurable goods) เปนสินคาที่มีรูปธรรมจับตองไดมีอายุการ
ใชงานสั้น โดยปกติจะบริโภคเพียงครั้งเดียวหรือไมกี่ครั้ง เชน เบียรและสบู สินคาเหลานี้ถูกใช
ไปอยางรวดเร็วและซื้อบอย กลยุทธที่เหมาะสม คือ จัดจาหนายอยางทั่วถึงหลายสถานที่เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการซื้อ คิดกาไรเพียงเล็กนอย และโฆษณาอยางหนักเพื่อจูงใจใหเกิดการ
ทดลองใชและสรางความชอบพอ
1.2 สินคาทนทาน (Durable goods) เปนสินคาที่มีรูปธรรมจับตองไดมีอายุการใชงาน
นาน เนนการขายโดยบุคคลและการบริการ ไดกาไรสูงกวา และตองการการรับประกันจาก
ผูขายมากขึ้น
1.3 การบริ ก าร (Service) เปนสิ่งที่เปน นามธรรมจับตองไมได แบงแยกไมได ไม
แนนอนและไมสามารถเก็บไวได เปนผลใหการบริก ารตองการการควบคุมคุณภาพ ความ
นาเชื่อถือของผูใหบริการและความสามารถในการปรับเปลี่ยนการใหบริการอยางมาก
2. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินคา
ตราสินคา หมายถึง การรูจักชื่อตราสินคาของลูกคามีผลเชิงบวกตอการตอบสนองตอ
ผลิตภัณฑหรือการบริการแตกตางกัน คาตราสินคาเปนผลมาจากการที่ลูกคาแสดงความชอบ
ผลิตภัณฑหนึ่งมากกวาอีกผลิตภัณฑหนึ่งทั้งที่เหมือนกันทุกประการตราสินคาเปนสัญลักษณที่
มีความสลับซับซอน สามารถสื่อความหมายได 6 ระดับ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติ (Attributes) ตราสินคาทาใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่แนชัด
ของผลิตภัณฑ
2.2 คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาที่
และคุณประโยชนทางอารมณ
2.3 คุณคา (Values) ตราสินคาบอกบางอยางเกี่ยวกับคุณคาของผูผลิต
2.4 วัฒนธรรม (Culture) ตราสินคาอาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรม
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2.5 บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาบงชี้ถึงบุคลิกภาพของสินคา
2.6 ผูใช (User) ตราสินคาชี้ใหเห็นถึงประเภทของผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ
การบรรจุภัณฑ (Packaging) เปนกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการออกแบบและการผลิต
ภาชนะที่ใชบรรจุ หรือหอหุมผลิตภัณฑ แบงตามการใชวัสดุเปน 3 ระดับ ไดแก บรรจุภัณฑชั้น
แรก บรรจุภัณฑชั้นที่สอง และบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง
4. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการการบริการ
การบริการ (Service) หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบัติซึ่งฝายหนึ่งนาเสนอตออีก
ฝายหนึ่ง เปนสิ่งที่ไมมีรูปลักษณหรือตัวตนจึงไมมีการโอนกรรมสิทธิ์การเปนเจาของในสิ่งใด
ๆ การผลิตบริการอาจผูกติดหรือไมผูกติดกับสินคาก็ได
ราคา หมายถึง มูลคาของสินคา หรือบริการที่สามารถวัดได ในรูปตัวเงินหรือเปนสิ่งที่
ตองจายสาหรับการไดมาซึ่งบางสิ่ง โดยการกําหนดราคาสินคาที่จะนาออกจาหนายจะพิจารณา
ในแงของจิตวิทยาเกี่ยวกับราคาหรือนโยบายการกําหนดราคาตางๆ
มูลคา (Value) หมายถึง การวัดใจเชิงปริมาณของมูลคาผลิตภัณฑ เพื่อทาใหผูบริโภค
เกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และจูงใจจนทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
อรรถประโยชน (Utility) หมายถึง คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เอื้ออานวยผลประโยชน
ตั้งแตรู ปรางลั ก ษณะของสิ นค าสวยถูก ใจ การซื้อสิน คาไดต ามฤดูก าร การหาซื้อสิน คาได
สะดวกรวดเร็ว การซื้อสิน คามาเปน เจาของไดการตั้งราคาจึงจาเปน ตองพิจารณาทาใหเกิด
อรรถประโยชนในตัวผลิตภัณฑใหดีที่สุด เพราะเหมือนกับการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added)
ใหสูงขึ้นในสายตาของผูบริโภค เมื่อผูบริโภคประทับใจ เรื่องราคาก็เหมาะสมทั้งสิ้นไมวาถูก
หรือแพง
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวยสถาบันและ
กิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการขององคการไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัว
สินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจาหนาย
จึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
1. ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution)
หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชอง
ทางการจัดจาหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
2. การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution)
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใช
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ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึงประกอบไปดวยงานที่สาคัญคือ การขนสง การเก็บรักษา
สินคาหรือการคลังสินคา และการบริหารสินคาคงเหลือ
การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจเปนการขายโดยใชพนักงานขาย และ
การขายโดยไมใชพนักงานขาย ซึ่งประกอบดวยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การใหขาว
และการประชาสัมพันธ
1. การโฆษณา (Advertising) เปนการนาเสนอตอสาธารณชน (Public presentation)
ดวยความเปนสาธารณะของการโฆษณาจึงเหมาะสมที่จะนาเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคา และ
ขอเสนอที่เปนมาตรฐาน
2. การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เพื่อสื่อสาร (Communication) ดึ งความ
สนใจผูบริโภคเขาสูตัวสินคาจูงใจ (Incentive) มอบสิทธิพิเศษ สิ่งจูงใจ ซึ่งมีคุณคาตอผูบริโภค
และเชิญชวน (Invitation) เปนการเชิญชวนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาทันที
3. การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Public relation and publicity) คุณลักษณะเดน
ของการใหขาว และการประชาสัมพันธที่แตกตางจากเครื่องมือสงเสริมการตลาดอื่น ๆ ไดแก
ความนาเชื่อถือ (High credibility) เรื่องราวที่นาเสนอเปนขาว หรือบทความมีความนาเชื่อถือ
มากกวาชิ้นงานโฆษณา ความสามารถในการเจาะเขาถึงกลุมลูกคา (Ability to catch buyers off
guard) การประชาสัมพันธสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่ไมสนใจโฆษณา และการสรางเปน
เรื่องราว (Dramatization) การประชาสัมพันธมีศักยภาพที่จะสรางเปนเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัท
หรือสินคาได
4. การใชพนักงานขาย (Personal selling) การใชพนักงานขายเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ซึ่งจะไดผลดี เมื่อผูบริโภคอยูในขั้นสุดทายของกระบวนการตัดใจซื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ
สรางความชอบ การโนมนาว และการตัดสินใจซื้อ
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) มีหลากหลายรูปแบบเชน จดหมายตรง
(Direct mail) การตลาดทางโทรศัพท (Tele marketing) การตลาดทางอินเตอรเน็ต (Internet
marketing) คุ ณ ลัก ษณะที่ แตกต าง 4 ประการของการตลาดทางตรง ไดแก ไมมีค วามเปน
สาธารณะ (Nonpublic) เนื่องจากขาวสารถูกสงโดยตรงไปยังบุคคลที่เจาะจง เปนการออกแบบ
เฉพาะตัว (Customized) ขาวสารจัดเตรียมไวเฉพาะตัวบุคคลที่จัดสงไปใหเทานั้น ทันสมัย (Upto-date) ขาวสารถูก จัด เตรียมอยางรวดเร็ว ทัน สมัยเสมอ และสื่อสารสองทาง (Interactive)
ขาวสารสามารถแลกเปลี่ยนกันไดขึ้นอยูกับการตอบสนองของบุคคล จึงเปนการสื่อสารสอง
ทาง
สว นผสมของป จจั ยสํ าคัญ ทั้ง 4 ประการนี้ เปน ปจ จัยที่ควบคุมได และยังมีปจจัยที่
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ควบคุมไมไดทางการตลาดอีก หลายอยาง ที่อาจสงผลตอการจาหนายสิ น คา อาทิ สภาวะ
แวดลอมทางวัฒนธรรมและสังคม เชน ความเชื่อ คานิยม ครอบครัว กลุมอางอิง หรือสภาวะ
แวดลอมทางดานเศรษฐกิจ เชน รายไดประชาชาติ ภาวะเงินเฟอ การใชจายของผูบริโภค เปน
ตน ซึ่งส ว นประสมทางการตลาดทั้ งหมดลว นมีจุด มุงหมายอั น เดียวกัน คือ เปาหมายทาง
การตลาด ซึ่งหมายถึงการตอบสนองความตองการของผูบริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจ (Decision making) มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้ ศิริพร พงศศรี
โรจน ,2540 :187 กลาววา การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองด
เวนการปฏิบัติ หรือการเลือกทางดําเนินการที่เห็นวาดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ
ทาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการหรือการวินิจฉัยสั่งการสรุปไดวาการตัดสินใจ
(Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือก
ที่ได พิจ ารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ
องคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญ และเกี่ยวของกับ หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบ
ทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน
และการควบคุมการตัดสินใจ
ทฤษฎีเกี่ยวของและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อริศรา เกิดขันหมาก (2556) วัตถุประสงคของการศึกษาคนควาอิสระคือ เพื่อศึกษา
ความแตกตางทางดานประชากรศาสตรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
สงผลตอความไววางใจในการซื้อเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ต, เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ระหวางสวนผสมทางการตลาดกับความไววางใจในการซื้อเครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ต
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เพื่อศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ
กั บ ความไว ว างใจในการซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ า นระบบอิ น เตอร เ น็ ต ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุมตัวอยางที่ใ ชใ นการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การ
แจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย รวมทั้งการทาทดสอบสมมติฐานในการวิจัยโดยการทดสอบ
Anova และใชคาสัมประสิทธิ์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) ในการหา
คา ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต น และตั ว แปรตาม จากการศึก ษาได พ บวา ป จ จั ย ด า น
ประชากรศาสตรไดแก เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ที่แตกตางกันไมมีผล
ตอความไววางใจของ
ผู ใ ช บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ า นระบบอิ น เตอร เน็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลที่ แตกต างกั น ยกเว น ด านอายุที่แตกตางกัน เทานั้น ที่มีผลตอความไวว างใจของ
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ผูใชบริการซื้อเครื่องสําอางผานระบบอิ นเตอรเน็ ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
แตกตางกัน จากการศึกษาโดยใชผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชคาสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยพหุคู ณ (Multiple Regression Coefficient) พบวาสว นประสมทางการตลาดไดแก
ผลิตภัณฑ บุ คคล และกระบวนการ ที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธตอความไววางใจของ
ผูใชบริการซื้อเครื่องสําอางผานระบบอิ นเตอรเน็ ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
แตกตางกัน ยกเวน ดานราคาชองทางการจัด จําหนาย การสงเสริมการตลาด ดานการสราง
คุ ณ ภาพ ที่ แ ตกต า งกั น เท า นั้ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ต อ ความไว ว างใจของผู ใ ช บ ริ ก ารซื้ อ
เครื่องสําอางผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตางกัน ปจจัย
ดานอื่นๆ ไดแก ภาพลักษณสินคา (Brand Image) และ ความภักดีตอสินคา (Brand Loyalty)
จากการศึกษาไดพบวา ปจจัยดานอืน่ ๆ ไดแก ภาพลักษณสินคา (Brand Image) และ ความภักดี
ตอสินคา (Brand Loyalty) มีความสัมพันธตอความไววางใจของผูใชบริการซื้อเครื่องสําอาง
ผานระบบอินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกตางกัน
อรอนงค สกุลอมรบดี (2554) การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดาน
ประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาด ที่มีอิทธิผลตอการเลือกซื้อเครื่องสําอางของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัย ในการเก็บ
รวบรวมข อมู ลกั บนั กศึ กษาเพศหญิ งที่กําลังศึก ษาอยูในมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยูใ นเขตจังหวัด
ปทุมธานีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยไมจํากัดระดับการศึกษาที่ศึกษาอยู รวมจํานวน 385 ราย
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงมิถุน ายน 2553 รวมประมาณ 2 เดือนผลการศึก ษา พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 26-30 ป รอยละ 28.05 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,00115,000 บาท รอยละ 32.21 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 3 คน รอยละ 53.51 มีตัวเอง
เปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ รอยละ 61.56 นิยมใชเครื่องสําอางเพื่อการแตงแตม
สีสันบนใบหนามากที่สุด รอยละ 74.29 และมีความชื่นชอบตราสินคาของเครื่องสําอางที่นําเขา
จากตางประเทศมากเปนพิเศษ รอยละ 84.16กลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาดโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ โดยรวมอยูในระดับสูง
กวามากแตตํ่ากวามากที่สุด ยกเวน ปจจัยดานคุณภาพเปนที่ยอมรับ ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
ดานราคา ทุกปจจัยอยูในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากที่สุด ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยู
ในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากที่สุด ยกเวน ปจจัยดานการวางจําหนายตามเคานเตอรใ น
หางสรรพสินคาตางๆ และการเปดใหบริการศูนยจําหนาย ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ดานการ
สงเสริ มการตลาด ทุ ก ป จ จั ยอยู ใ นระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากที่สุด และใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอางโดยรวมอยูในระดับสูงกวามากแตตํ่ากวามากที่สุด
ยกเวน ความจําเปนและความตองการใชเครื่องสําอาง ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
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วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและการสุมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่เลือกซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา
ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจากที่ 1 นอยที่สุดจนไปถึงระดับที่ 10 มาก
ที่สุด
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง เป น แบบสอบถามซึ่ ง เป น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับโดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 1
นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลขอผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม 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 คาเฉลี่ยเทากับ 7.49 ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี่คาเทากับ 1.28 ราคามีคาสูงสุด
เทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 3.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.52
ชองทางการจัดจําหนาย(place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 1.20 คาเฉลี่ยเทากับ
7.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 การสงเสริมการตลาด(promotion) มีคาสูงสุดเทากับ
10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.20 คาเฉลี่ยเทากับ 7.41และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.37
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3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร
จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน
กรุ งเทพมหานคร พบวาการตัดสินใจเลือกซื้อครีมบํารุงผิว สําหรับผิว หนาของผูบริโ ภคใน
กรุงเทพมหานครมีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 2.17 มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.26 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.39
สรุปผลการวิจัย
สมมติ ฐ านที่1 การวิ เคราะหปจ จัยลั ก ษณะประชากรศาสตรที่ ประกอบดว ย เพศ
ระดับชั้นการศึกษา คณะ รายได ที่พักอาศัย บุคคลที่อาศัยอยูดวย ที่แตกตางกันสงผลตอการซื้อ
ครีมบํารุ งผิ ว สํ าหรั บผิ ว หน าของผู บ ริโ ภคในกรุงเทพมหานคร ที่แตกต างกัน โดยใช สถิ ติ
วิเคราะหคา T-test ในกรณีตัวแปรอิสระ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆสรุปไดดังนี้
เพศ อายุ และรายได เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ อายุที่แตกตางกันสงผล
การซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครในทางตรงกันขาม พบวา
ทางดานอาชีพและระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 การวิเคราะหการรับรูการสื่อสารทางการตลาดซึ่งประกอบดวย โฆษณา
และ การสงเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธตอปจจัยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
t
Sig
ปจจัยสวน Unstandardized Coefficients
ประสม
B
Std.Error
การตลาด
(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
*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
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สามารถนํ าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระดา นป จ จั ย การรั บ รู ก ารสื่ อ สารทาง
การตลาดทั้ง 2 ตัวมาเขียนเปน สมการเสนตรงแสดงความสัมพันธ กับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 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 า นราคามี ค วามสั ม พั น ธ ต อ การซื้ อ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว สํ า หรั บ ผิ ว หน า ของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม
พบวา มีเฉพาะปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดที่ไมมีความสัมพันธตอการซื้อครีมบํารุง
ผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร กลาวคือ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับ
ผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การวิ เคราะหปจ จัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3)
อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ ค รี มบํ ารุ งผิ ว หน าของผู หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน โดยใชสถิ ติ
วิเคราะหคา F-test (Anova) สําหรับตัวแปรตนในดานประชากรศาสตร และใชการคํานาน
Regression สําหรับตัวแปรตนในดานสวนประสมทางการตลาด (4P)
จากผลการศึกษาพบวา เพศชายและหญิง มีผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนา
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว จากการวิจัยทางจิตวิทยาผูหญิง
กับผูชายมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้งในเรื่องความคิดคานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรม และสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน ผูหญิงมักจะเปน
คนที่มีจิตใจออนไหว หรือเจาอารมณ โอนออน ผอนตาม และเปนแมบานแมเรือน และยังพบ
อีกวาผูหญิงจะถูกชักจูงไดงายกวาผูชาย สวนพฤติกรรมเปดรับสื่อมวลชน เพศหญิงมักจะใช
เวลาในการดูโทรทัศน และฟงวิทยุ มากกวาเพศชาย โดยนิยมดูรายการละคร ในขณะเพศชาย
นิยมอานหนังสือพิมพมากกวา แตทั้งนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ก็อาจมีการตัดสินใจซื้อครีม
บํารุงผิวสําหรับผิวกนา เพื่อที่จะใชในการดูแลตัวเองไมแตกตางกัน เนื่องจากพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่หันมาสนใจสุขภาพความงามมากขึ้น ไมใชเพียงแตผูหญิงเทานั้น
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อายุที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก อายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทาใหคนมี
ความแตกต า งกั น ในเรื่ องความคิ ด และพฤติก รรม โดยทั่ว ไปแลว คนที่มีอายุนอยมัก จะมี
ความคิดแบบเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ใจรอนมากกวาคนที่มีอายุ มีความระวัง และมีมุมมองที่
แตกตางมากกวาคนอายุนอย แตในปจจุบัน กระแสการดูแลตัวเอง และการรักสวยรักงามนั้น
เกิด ขึ้น กั บคนในทุ ก วั ย ดั ง นั้ น อายุ จึงมีผลต อการการซื้อครีม บํารุงผิว สําหรับผิ ว หนาของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ระดับการศึก ษาที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจ การซื้อครีมบํารุงผิว สําหรับ
ผิวหน าของผูบริโ ภคในกรุงเทพมหานคจึ งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่ องมาจาก ระดั บ
การศึก ษาเป น ป จ จั ย หนึ่ งที่ ทํ าให ค นมีค วามแตกตางกัน ในเรื่องการเรี ยนรู ความคิด และ
ความสามารถ โดยผูที่มีการศึกษาสูงยอมผาน การเรียนรูมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา จึงนาจะ
เปนผูที่เชื่อในความสามารถของตนเองใน การเผชิญกับเหตุการณตางๆ และสามารถปฏิบัติงาน
ไดดี แตไมวาจะจบการศึกษาระดับใด ก็พบวา แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคมีการใสใจดูแลผิว
มากยิ่งขึ้น ทําใหกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผูบริโภค และการซื้อครีมบํารุงผิว
สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ไมแตกตางกัน
อาชีพ ไมมีผลตอการตัดสินใจ การซื้อครีมบํารุงผิว สําหรับผิวหนาของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากทุกอาชีพลวนมีความตองการ
ใสใจดูแลผิวไดอยางเทาเทียมกัน ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่หันมาสนใจ
สุขภาพความงามมากขึ้น ดังนั้น อาชีพ จึงไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อเวชสําอางในรานวัตสัน
เขตกรุงเทพมหานคร
รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน จะมีผลตอการการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับผิวหนาของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจาก รายไดตอเดือนของ
ผูบริโภค ยอมสัมพันธกันกับราคาของสินคา โดยราคาเปนอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการกับราคาถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภค
ก็จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งสินคาในรานวัตสันมีทั้งราคาถูกจนถึงราคาแพง ดังนั้น รายไดตอเดือนที่
แตกตางกั น จึ ง มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจการซื้ อครีมบํ ารุ งผิว สําหรับ ผิว หนา ของผูบ ริโ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐ านที่ 2 จากผลการศึ ก ษาพบวา ตั ว แปรด านสว นประสมทางการตลาด มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น การซื้ อ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว สํ า หรั บ ผิ ว หน า ของผู บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร
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ผลการศึ กษาป จจั ยส วนประสมทางการตลาดบริก าร (4P’s) ซึ่งประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ในดานราคา มีความสัมพันธตอการซื้อครีมบํารุงผิว
สําหรับผิวหนาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดอื่นๆ ที่อยูในแตละภาคของประเทศไทย
ดวย เพื่อใหทราบผลการวิจัยที่มีขอบเขตกวางยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อครีมบํารุงผิวสําหรับ
ผิวหนาของผูบริโ ภคในกรุงเทพมหานคร ไมไดศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ใน
การศึกษาครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาถึงความสัมพันธของตัวแปรในแตละตัวที่ทําใหเกิดการ
เลือกซื้ อครี มบํารุ งผิว สํ าหรั บผิ ว หนา เชน เพศกับการเลือกตราสินคา เปน ตน ดังนั้นหากมี
ผูสนใจจะศึ ก ษาในหั ว ขอความสัมพันธข องตัว แปรในการเลือกซื้อผลิต ภัณฑบํารุงผิว หนา
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
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตาง ของปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด (4P’s) ที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ
ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสะดวก จาก
กลุมตัวอยาง 200 ชุด โดยมุงไปที่กลุมลูกคาที่เขามาใชบริการที่รานกาแฟทอยสคัพ จํานวน 200
คน สวนการวิเคราะหขอมูล และการประมวลผลขอมูลนั้น ไดใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
ชวยในการประมวลผลโดยใชสถิติ การแจกแจงความถี่คารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน One-Way ANOVA และ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห
ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ 72 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 28 มีอายุเฉลี่ยระหวาง 18-22 ป คิด
เปน รอยละ 69 มีอาชีพเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 87 มีศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
74 เปนนักศึกษามหาลัยรังสิต คิดเปนรอยละ 76.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,00020,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ
(2) อายุ (3) อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายได
เฉลี่ ยตอเดือน ที่แตกตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพที่
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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สวนปจจัยสวนประสมการตลาด(marketing mix หรือ 4P’s) ในดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคาและดานสถานที่ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยส
คัพ มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม พบวา มีเฉพาะ
ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานการสงเสริมการตลาดที่ไมมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ กลาวคือ ไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
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

ปจจุบันกาแฟเปนทั้งพืชเศรษฐกิจที่กําลังมีบทบาทสําคัญ และเปนเครื่องดื่มที่คนไทย
รูจักมานาน และนอยคนที่จะปฏิเสธ กาแฟเปนเครื่องดื่มที่มีรสชาติเฉพาะตัว มีความเขมขนและ
ความหอมในตั ว เอง กาแฟเป น หนึ่ งในเครื่องดื่มซึ่งอยูใ นรูปรอนและเย็น ไดดัง นั้น จึ งเป น
เครื่องดื่มที่สามารถดับความกระหายไดคนไทยนิยมดื่มกาแฟกันมากขึ้นธุรกิจรานกาแฟมีการ
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แขงขันสูงขึ้น โดยสังเกตไดจากรานขายกาแฟที่เปดขึ้นมาอยางมากมาย มีทั้งกิจการของคนไทย
และชาวตางชาติที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาในปจจุบันธุรกิจการเปดรานกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น
ไมวาจะเปนแบบเรียบ หรือเนนขายผลิตภัณฑเนนการขายรูปลักษณทุกวันนี้กระแสความนิยม
กาแฟยังพุงขึ้นสูง ตลาดกาแฟมีการปรับโฉมใหมออกสูตลาดเพื่อตอบสนองความตองการที่
สอดคล องกั บ การใช ชี วิ ต ประจํ า วั น ได อย างลงตัว ไมว าจะอยู ใ นรูป ของผลิต ภัณ ฑก าแฟ
สําเร็จรูป กาแฟกระปอง และรานกาแฟสดที่อยูในรูปของแบรนดไทยและตางประเทศ แตความ
นิยมในการบริโภคกาแฟยังถือเปนสวนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
โดยสังเกตไดจากคานิยมในการเลือกซื้อกาแฟจากรานที่จําหนายและปริมาณการดื่ม เนื่องจาก
กาแฟไม ไ ด ถูก ตั ด สิ น ว า เป น เครื่ องดื่ ม ที่ใ ห โ ทษเหมื อนกั บ การดื่ ม สุร า หรือ มี ป ระโยชน
เชนเดียวกับการดื่มนม ดังนั้น โทษและประโยชนของการดื่มกาแฟจึงมีภาวะก้ํากึ่งเหมือนกับ
การดื่มชา ดังนั้น จึงไมใชเรื่องแปลกวาบางคนดื่มทุกกวัน วันละหลายๆ แกว ดังนั้น กาแฟจึง
เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมนิสิตนักศึกษา หนุมสาววัย
ทํางานและกลุ มนั กธุ รกิ จ จึงทําให กิจ การรานกาแฟเกิดขึ้นมากมายและมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันกันสูงขึ้นเรื่อยๆ (อภิญญา ศักยาภินันท, 2548)
จากสถานการณการเติบโตยางรวดเร็วของธุรกิจกาแฟสด จนเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น
และเปลี่ ยนแปลงไปอย างมากทั้ งในดานของสิน คาและบริก าร มีก ารพิถีพิถัน ในเรื่องของ
กรรมวิธีการชงกาแฟใหไดมาตรฐาน และจัดใหมีบริการเสริมตาง ๆ ภายในราน เพื่อเปนการ
กระตุนความตองการและดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคมากขึ้น เพื่อเปนการสรางความพรอม
ในการรองรับกลุมลูก คาที่เขามาใชบริก ารจะมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งที่เปน นัก ธุร กิจ
นักศึกษา และนักทองเที่ยว ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเขามาใชบริการทั้งในครั้งแรกและครั้งตอ ๆ
ไปใหเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใชบริการอีก
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหเห็นวา ธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจในกลุมเอสเอ็มอี (SME)
ที่มีความสําคัญและนาลงทุน เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมตองใชเงินลงทุนมากนัก ตลอดจนไมตอง
ใชเทคนิคการบริหารที่ซับซอนมากและมีโอกาสประสมความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต
อยางไรก็ต ามการศึก ษาถึงกลยุ ทธ ก ารสงเสริมการตลาดและพฤติก รรมการใชบริก ารของ
ผูบริโภคกลุมเปาหมายก็มีความสําคัญสําหรับการใชเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ
กาแฟสดที่ยั่งยืน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธการสงเสริมการตลาดที่สงผลตอ
การเลือกใชร านกาแฟสด ทั้ งนี้เพื่ อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการของรานกาแฟโดย
สามารถตอบสนองบุคลิกภาพของผูบริโภคไดสอดคลอง (Kotler, 2003, p.61) ที่กลาววาถาผล
การทํางานของผลิตภัณฑที่ต่ํากวาความคาดหวังลูกคาก็จะไมพึงพอใจ ถาผลการทํางานของ
ผลิต ภัณ ฑ เท ากั บความคาดหวั งของลู ก คาจะเกิด ความพึงพอใจ และถา ผลการทํางานของ
1078

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ผลิตภัณฑสูงกวาความคาดหวังมากลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจมากเชนกัน
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการราน
กาแฟทอยสคัพ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) กับความพึง
พอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการราน
กาแฟทอยสคัพที่แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
เลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการเก็บขอมูลแบบสะดวก จากกลุมตัวอยาง 200 ชุด โดยมุงไปที่
กลุมลูกคาที่ใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ ในเขตมหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 200 คน ซึ่งกลุม
ลูก คากลุ ม นี้ มีโ อกาสจะเปลี่ ยนไปใช บริก ารที่ รานอื่น ได การวิ จัยเปน การสํารวจถึงความ
คาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาวาลูกคามีความตองการในบริการแบบใด เพื่อที่ทางราน
กาแฟทอยสคัพ จะสามารถนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุง กลยุทธและการบริการตางๆ ใหเกิด
ความเหมาะสมกับลูกคา จนทําใหกลุมลูกคาเขามาใชบริการอยางสม่ําเสมอในอนาคต ดังนั้น
ผูวิจัยจึงคิดวากลุมลูกคาดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะนําเขามาเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง
นี้
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายไดตอเดือน

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มตี อราน
กาแฟทอยสคัพ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
(4P's)
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานสถานที่
- ดานการสงเสริมการขาย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการราน
กาแฟทอยสคัพ
2. เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ร านกาแฟทอยส คัพ หมายถึง เปน รานกาแฟสดที่ต กแตงดว ยสไตลที่อบอุน ใช
เฟอรนิเจอรไมสีธรรมชาติ โตะเปนวัสดุไมลายธรรมชาติถูกนํามาขัดสี และ ถูกนํามาประกอบ
ขึ้น เปน โต ะ เก าอี้ เคาน เตอร และบาร สีสัน สบายตา มีพื้น ที่สําหรับนั่งพัก ผอนคลาย อาน
หนังสือ และรานอินเทอรเน็ต
2. กาแฟสด หมายถึง เครื่องดื่มกาแฟที่มีกระบวนการผลิตโดยการนําเมล็ดกาแฟมาคั่ว
จนไดที่ เมื่อลูกคาสั่งก็จะบดและชงบริการใหกับลูกคาทันที อาจเปนการบริการในแบบรอน
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และเย็น ไมรวมถึงกาแฟโบราณ กาแฟที่อยูในรูปของกาแฟพรอมดื่มบรรจุในภาชนะปดสนิท
กาแฟผงชงละลาย กาแฟผงปรุงพรอมชง(ทรีอินวัน)และกาแฟสดบรรจุขวด
3. ลั ก ษณะประชากรศาสตร หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของผู บ ริ โ ภคเป น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิตและกลุมคนในบริเวณพื้นที่หลักหก โดยมีปจจัยประกอบทางดาน เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
4. ปจจั ยส วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจ จัยดานผลิตภัณ ฑ ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใช
บริการรานกาแฟสดในแตละดานดังนี้
ดานผลิ ตภัณฑ หมายถึง ลั กษณะตางๆ ของเมล็ดกาแฟ เชน ความสดใหม รสชาติ
ความหลากหลายของรสชาติ สีสันของภาชนะ สีสันตราสินคา รวมทั้งชื่อเสียงและภาพพจน
เปนตน
ดานราคา หมายถึง ความเหมาะสมของราคากาแฟตอหนว ย วิธีก ารกําหนดราคา
นโยบายและกลยุทธตางๆ ในการกําหนดราคาของการจําหนายกาแฟ
ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ทําเลที่ตั้ง ขนาดของรานที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับ
รานกาแฟ และการสงผานสินคาและบริการไปยังลูกคาไดโดยงายและสะดวก
ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใชเพื่อแจงขาวสารของกาแฟและสินคา
ชนิ ด ต า งๆ เพื่ อ จู ง ใจ และเพื่ อ เตื อ นความทรงจํ า เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ได แ ก การโฆษณา
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการออกเมนูใหมๆ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกาแฟ และสินคาชนิดอื่นๆของ
ราน
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของลูกคาไมวาจะเปนความประทับใจ หรือไม
ประทับใจภายหลังจากการใชสินคาและบริการโดยเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ มีตอสินคา
หรือบริการ ซึ่งความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทา ใหงาน ประสมความสําเร็จ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่เกี่ยวกับการใหบริการ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอรานกาแฟทอยสคัพครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาสําคัญตางๆ ไดแก
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด
เรนัส เสริมบุญสราง, (2550:12) กลาววา แนวคิดสวนผสมทางการตลาด (Marketing
Mix) เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมไดโดยตองใชรวมกัน หรือเกี่ยวของ
กันทั้ง 4 เครื่องมือ ดวยวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (ลูกคา)
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ใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจํา หนาย
(Place)และการสงเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกวา 4 P’s
1. ผลิต ภั ณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่เสนอออกสูต ลาดเพื่อการรูจัก การเปน
เจาของ การใชหรือการบริโภคและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึง
พอใจ โดยผลิต ภัณ ฑที่เสนอขาย อาจจะเปน ผลิต ภัณ ฑที่มีตัว ตน (Tengible products) หรือ
ผลิต ภัณ ฑที่ไมมีตัวตน (Intengible products) เชน สินคา บริการความคิด สถานที่องคการ
บุคคล เปนตน โดยผลิตภัณฑจะรวมถึงคุณภาพ คุณลักษณะรูปแบบ ตรายี่หอบรรจุภัณฑฉลาก
ขนาด บริการและการรับประกัน
2. ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่กําหนดมูลคาในการแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการในรูป
ตัวเงิน ในที่นี้ราคาประกอบดวยการกําหนดราคาขายและเงื่อนไขตางๆในการขาย ซึ่งไดแกการ
ใหสวนลด สวนยอมใหระยะเวลาการจายเงิน และเงื่อนไขการใหสินเชื่อ
3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากองคกรออกสู
ตลาดเปาหมายซึ่งนักการตลาดตองพิจารณาถึงสถานที่ (Where) เวลา (When) และใคร (By
whom) เปนผูที่เสนอขายสินคาหรือบริการดังนั้นการจัดจําหนายจึงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution หรือ Distribution channel) หมายถึง
กลุมของสถาบัน หรือบุคคล ที่ทําหนาที่หรือกิจกรรมอันจะนํา ผลิตภัณฑไปยังผูบริโภคหรือ
ผูใชโดยในสวนนี้เปนการพิจารณาเสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือ
ไปยังตลาด ซึ่งอาจจะผานคนกลางตางๆ หรือไมผานคนกลางก็ได
การกระจายตั วสิ นค า (Physical distribution) หมายถึง กิจ กรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่ อ นย า ยสิ น ค า ในปริ ม าณที่ ถู ก ต อ งไปยั ง สถานที่ ที่ ต อ งการและเวลาที่ เ หมาะสม ซึ่ ง
ประกอบดวยแรงงานการขนสงการจัดการเกี่ยวกับคําสั่งซื้อการคลังสินคาและการเก็บรักษา
สินคาคงคลัง
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อแจงขอมูลขาวสาร ชักจูงใจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อกอใหเกิด
พฤติก รรมการซื้ อการส งเสริมการตลาดจึงประกอบดว ย 5 เครื่องมือดังนี้ คือ การโฆษณา
(Advertising) การส ง เสริ ม การขาย (Sale promotion) การให ข า วและการประชาสั ม พั น ธ
(Publicity/Public relations) การขายโดยใชบุคคล (Personal selling) การตลาดทางตรง (Direct
marketing)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ไดกลาวถึงแนวคิดความพึงพอใจของลูกคาวาความพึง
พอใจของลูกคาจะเกิดจากประสมการณจากการใหบริการอยางเต็มที่จนสุดความสามารถลูกคา
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จะรูสึกวาคุมคาที่ไดมาใชบริการความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้น สรางไดยากกวาสินคา
เนื่องจากคุณภาพของสินคาเปนสิ่งที่พัฒนามาแลวอยูนิ่งไมเปลี่ยนแปลง แตคุณภาพการบริการ
ขึ้นกับพนักงาน ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ และสถานการณตางๆ หรือลูกคาที่มาใชบริการ
บางรายอาจมีความตองการเฉพาะที่มากเกินความตองการที่พนักงานจะใหบริการไดอยางเต็มที่
จึงทําใหเกิดความไมพอใจ ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจมี 3 ประการดังนี้
1. ผูรับบริการมีความตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการที่แตกตางกันไปใน
แตละคน รวมทั้งความตองการนั้น ยังเปลี่ยนไปสําหรับการบริการแตละครั้ง เชน คนที่นวด
แผนโบราณ ในครั้งแรกยอมตองการการนวดที่ไมแรงนัก แตการนวดครั้งตอไปตองแรงขึ้น
2. ความพึ งพอใจของลูก ค าเปน ผลจากความรู ความสามารถ ความพรอ มในดา น
รางกายและอารมณ ในขณะใหบริการของผูใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของ
พนักงาน
3. สภาพแวดลอมอื่นๆ ตัวอยาง เชน อากาศแสงแดดเกาอี้ โตะ สิ่งเหลานี้มีผลตอความ
พึงพอใจของลูกคาที่มารับประทานอาหาร หรือเขามาใชบริการในสถานที่ที่มาใชบริการ ยิ่งไป
กวานั้น ความพึงพอใจของลูกคายังมีผลจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการดวย แถวที่ยาวเหยียด
ของธนาคารในวันศุกรยอมสรางความไมอยากใชบริการ หรือหากจําเปนตองใชบริการธนาคาร
ในวันนั้นลูกคาจะมีแนวโนมของความไมพอใจสูงกวาปกติสิ่งที่ทําไดคือ ตองจัดการแถวอยาง
มีประสิทธิ ภ าพ ตั ว อยางที่ เห็ น ได ชัด คือแถวในธนาคารซึ่งไดรับการปรับปรุงพัฒ นาอยาง
ตอเนื่อง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธนาภร วองเจริญ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟสดของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตรของผูซื้อ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมการซื้อของผูซื้อและความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู
ซื้อ
การวิจั ยครั้งนี้ ใ ชก ารวิจั ยเชิงสํารวจ กลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการศึกษาคือจํานวนผูซื้อ
ผลิตภัณฑกาแฟสด ในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน ทําการสุมตัวอยางดวยวิธี ANOVA
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชแบบทดสอบ Chi-square
ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคใหความสัมพันธกับสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน
ไดแก ผลิ ตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และสงเสริมทางการตลาด อยูใ นระดับมาก
โดยทางด านผลิ ตภั ณ ฑ ผูบริ โภคใหค วามสําคัญ กับคุณ ภาพของกาแฟเปน อันดับแรก สว น
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ทางดานราคา ราคาใกลเคียงกับเครื่องดื่มประเภทเดียวกันสําคัญที่สุด ทางดานชองทางการจัด
จําหน าย ผูบริโ ภคเห็นวาบรรยากาศและการตกแตงภายในรานควรมาเปน อันดับหนึ่ง สว น
ทางดานการสงเสริมทางการตลาดมีการกิจกรรมตางๆและแจกของรางวัลเปนอันดับหนึ่ง
โมรีมาศ ทวีศรี (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค
ที่มีตอรานกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของลักษณะ
ทางประชากรศาสตรที่มีผลตอความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการ
ดื่มกาแฟของผูบริโภคที่มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
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 เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลแลวจึงไดผลวิจัยดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีผลตอความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาดที่แตกตางกัน คือ เพศที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจตอสถานที่ใชบริการและ
การสงเสริมการขายที่แตกตางกัน ดานอายุและอาชีพที่แตกตางกันก็จะมีความพึงพอใจตอดาน
ราคาที่แตกตางกัน ระดับรายไดที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจที่ตางกันทั้งทางดาน ผลิตภัณฑ
ราคา สถานที่ใชบริการและการสงเสริมการขาย ดานการศึกษาที่แตกตางกันจะมีความพึงพอใจ
ตางกันในดานราคา และสถานที่ใชบริการ สวนสถานสภาพที่ตางกันก็จะมีผลตอความพึงพอใจ
ในดานราคาและการสงเสริมการขายที่แตกตางกัน
2. พฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจตอสว นประสมทาง
การตลาดในการบริโภคกาแฟที่แตกตางกันในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ และดาน
สงเสริมการขาย
จากการศึกษาในครั้งนี้ไดทําการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน และทําการสํารวจ
เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้นจึงมีขนาดกลุมตัวอยางที่อาจยังไมครอบคลุมนัก ดว ย
ขอจํากัดตางๆ ดังนั้นหากทําการศึกษาครั้งตอไปควรกําหนดกลุมตัวอยางที่เพิ่มมากขึ้นและ
ทําการศึกษาในเขตอื่นๆ เพิ่มเติม
ปวีณา วงศงามใส (2554) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่ มีผลตอ
ลูกคาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่รานคาเฟอเมซอน ณ
สถานีบริการน้ํามันปตท.ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ กลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยางเปนผู
ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยใช บริการร านคาเฟอเมซอนที่สถานี
บริก ารน้ํ ามั น ปตท.ในเขตกรุ งเทพและปริมณฑล อยางนอยจํานวน 1 ครั้ง พบวา ผูต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21- 30 ป วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพ
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พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอ เดือน 10,001-20,000 บาท ประเภทของกาแฟสดคือ
กาแฟเย็นเอสเพรสโซ ประเภท เครื่องดื่ม คือ ชา อาหารวางที่เลือกซื้อ คือ เคก สถานที่ใชบริการ
ซื้อกาแฟสด คือ ราน กาแฟของผูประกอบการทองถิ่น จํานวนครั้งในการใชบริการรานกาแฟ
สดใน 1 สัปดาห คือ 1-2 ครั้ง วันที่มาใชบริการ คือ วันจันทร-วันศุกร สวนใหญชวงเวลาที่มา
ใชบริการ คือ เวลา 8.00-12.00 น. คาใชจายในการใชบริการที่รานกาแฟสดตอครั้งตอ คน คือ
50-100 บาท ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกรานกาแฟมากที่สุด คือ ตนเอง จํานวนคนที่มาใช
บริการที่รานกาแฟในแตละครั้ง คือ 2 คน และสวนใหญซื้อกลับ บาน เหตุผลที่ซื้อกาแฟสดที่
รานคาเฟอเมซอน คือ ติดใจในรสชาติ ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของ
รานคาเฟอเมซอน ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท. ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ย
ในระดั บมากเรี ย งลํ าดั บ คื อ ด าน ชองทางการจัด จํ าหน าย ด านราคา ด านบุค ลากร ดา น
กระบวนการใหบริการ ดาน การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีวิจัยแบบ
เชิงพรรณนา (Descriptive Research Methodology) โดยมุงศึก ษาถึงปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ ซึ่งประกอบดวย
ขั้นตอนกาดําเนินงานวิจัยตางๆ ดังนี้
แนวทางการกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง
ในการศึกษากลุมตัวอยางประชากร คือ กลุมผูบริโภคที่เลือกใชบริการรานกาแฟทอยส
คัพ จํานวน 200 คน โดยการเก็บขอมูลแบบสะดวก(Convenience Survey) ผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลจนกระทั่งครบตามจํานวนกลุมตั วอย างที่ไดกําหนดไว โดยได การแจกแบบสอบถาม
ลูกคาที่มาใชบริการที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ โดยเก็บแบบสอบถามใหจนครบจํานวนทั้งหมด
200 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่ วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึก ษา เปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ระดับรายได
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ
ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสว น
ประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจากที่ 0 นอยที่สุดจนไปถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งเปนแบบสอบถามซึ่ง
เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับโดยเรียงลําดับจาก ระดับ
ที่ 0 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถาม 200 ชุด พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศหญิง คิดเปนรอยละ 72 และเพศชาย
คิดเปนรอยละ 28 มีอายุเฉลี่ยระหวาง 18-22 ป คิดเปน รอยละ 69 มีอาชีพเปนนักศึกษา คิดเปน
รอยละ 87 มีศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 74 เปนนักศึกษามหาลัยรังสิต คิดเปนรอยละ
76.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 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 คาเฉลี่ยเทากับ 8.77 ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี่คาเทากับ 0.90 ราคา(price) มี
คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 4.50 คาเฉลี่ยเทากับ 8.34 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.11 สถานที่ (place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคาต่ําสุดเทากับ 6.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.70
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 การสงเสริมการตลาด (promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00
มีคาต่ําสุดเทากับ 3.25 คาเฉลี่ยเทากับ 8.32 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.32
3. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ
จากผลการวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ
พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 มีคา
ต่ําสุดเทากับ 6.11 มีคาเฉลี่ยเทากับ 9.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.81
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ
(4) ระดับการศึก ษา (5) เปน นั กศึ กษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่
แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
วิเคราะหคา t-test (independent t-test) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test
แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) สําหรับตัวแปรชนิดอื่นๆ
สรุปไดดังนี้
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จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3)
อาชีพ (4) ระดับการศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่
แตกตางกั น ไม มีผลตอความพึงพอใจของผูใ ชบริการรานกาแฟทอยสคัพที่แตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานดังกลาว
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัย ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s)
ประกอบดว ย ผลิตภัณ ฑ (product), ราคา(price), สถานที่(place) และการส งเสริ มการตลาด
(promotion) มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ โดยใช
การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ปจจัยสวนประสม Unstandardized Coefficients
การตลาด
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

7.008

0.000

(Constant)

2.857

0.408

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
.565

F

Std. Error of the Estimate

.758a
.574
65.695
.537
*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนํ า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว แปรอิ ส ระด า นป จ จั ย ส ว นประสมการตลาด
(marketing mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตัว แปร มาเขียนสมการเสน ตรงแสดงความสัมพันธกับ
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 ดานราคาและดานสถานที่ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการ
รานกาแฟทอยสคัพ มีคานัยสําคัญทางสถิติต่ํากวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ในทางตรงกันขาม
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พบวา มีเฉพาะปจ จัยสว นประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานการสงเสริม
การตลาดที่ ไมมีค วามสั มพั นธ ต อความพึงพอใจในการเลือกใชบริก ารรานกาแฟทอยสคัพ
กลาวคือ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอรานกาแฟทอยสคัพ สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายไดดังนี้
ป จ จั ยด านประชากรศาสตรที่ ประกอบดว ย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชี พ (4) ระดั บ
การศึกษา (5) เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต (6) ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน ไม
มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการรานกาแฟทอยสคัพที่แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ดังกลาว ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้มีความไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ เกรียงไกร รอยวิ
รัต น (2548) ที่ ไ ด ศึก ษาความพึ งพอใจของผูใ ช บริก ารรานสตารบั ค ส สาขาพหลโยธิ น
กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนครั้ง ที่มาใช
บริ ก ารแตกต า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต อ การใช บ ริ ก ารร า นสตาร บั ค ส สาขาพหลโยธิ น
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา
และดานสถานที่ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ มี
คา นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ต่ํ า กว า 0.05 จึง ยอมรั บสมมติ ฐาน ซึ่ ง ผลการศึก ษาในครั้ งนี้ มี ค วาม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สมเกียรติ เปงโต (2547) พบวา ผูตอบแบบสอบถาม พึงพอใจ
ตอปจ จั ยส ว นประสมการตลาดบริ ก ารของรานกาแฟวาวี ในปจ จัยดานผลิต ภัณ ฑที่ผูต อบ
แบบสอบถาม มี ค วามพึ งพอใจในระดับมากไดแก รสชาติ ความสดใหม ข องผลิต ภัณ ฑ ที่
จํา หน า ยในร า น ความสะอาดของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จํ าหน า ยในร า น ป จ จั ย ด านราคา ที่ ผู ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายทีผ่ ูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ที่ตั้งราน
หางาย ระยะเวลาเปดใหบริการมีความเหมาะสม ทําเลที่ตั้งของรานอยูใกลบานหรือที่ทํางาน
ความสะอาดของสถานประกอบการ การตกแตงราน และบรรยากาศของรานเปนกันเอง
ปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ดานการสงเสริมการตลาดไม
มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานกาแฟทอยสคัพ กลาวคือ ไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลธิชา
อินทรเทพ (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในรานกาแฟของผูบริโภคในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ที่พบวา การสงเสริมการตลาด เชน การลด แลก แจก แถม ไมมีผลตอ
การเลือกใชบริการ
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ขอเสนอแนะ
1. ดานผลิตภัณฑ ควรรักษาระดับของผลิตภัณฑใหคงที่และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
ใหมีความหลากหลายเหมาะสมกับกลุมลูกคาที่เขามาใชบริการอยูตลอดเวลาเพื่อสรางความ
แปลกใหมใหกับลูกคาที่มาใชบริการ เนนในเรื่องของการตกแตง การสรางบรรยากาศภายใน
โดยรอบรานใหสวยงาม ปายชื่อรานมองเห็นชัดเจน และความสะอาดของสถานที่เปนหลัก
2. ดานราคา ควรกําหนดราคาที่มาตรฐานและเหมาะสมทั้งคุณภาพปริมาณมีปายบอก
ราคาชัดเจนและควรคํานึงถึงรายไดสวนใหญของกลุมเปาหมายดวย เพื่อเปนการจูงใจลูกคาให
มาใชบริการ ซึ่งเปนการลดการแขงขันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรใหความสําคัญในเรื่องของเวลาการเปดบริการทุก
วันโดยไมมีวันหยุด หรือรวมไปถึงการปรับชวงเวลาทําการในแตละวันเพื่อใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการใชชีวิตของกลุมเปาหมาย
4. ดานการสงเสริมการตลาด ควรปรับปรุงการสื่อสารขอมูลทางการตลาดเพื่อสราง
ความเขาใจใหแกลูกคาเปาหมายอยางชัดเจน แสดงถึงความแตกตางกับคูแขงระหวางผลิตภัณฑ
และการกํ า หนดราคาที่ เหมาะสมกั บคุณ ภาพ สํ าหรับ การสะสมแตมและรับส ว นลดราคา
ผลิตภัณฑยังเปนปจจัยที่ลูกคาพอใจ การโฆษณาผานสื่อตางๆ ทางรานจึงควรใชเครื่องมือการ
สงเสริมการตลาดใหครบถวนทุกเครื่องมือ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
การศึก ษาครั้งต อไปควรศึ ก ษาข อมู ลร านกาแฟรา นอื่ น ๆด ว ยเพื่อ ใหไ ดข อมูล เชิ ง
เปรียบเทียบที่สามารถนํามาใชประโยชนไดเพิ่มเติม
การศึกษาในครั้งนี้ ยังไมไดศึกษาปจจัยทางการตลาดครบทุกปจจัย เชน ดานบุคลากร
(people) ดานขั้นตอนการใหบริการ (process) ดานภาพลักษณขององคกร (physical evidence)
ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยทางการตลาดเพิ่มเติมใหครบทุกดานอยางละเอียด
มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะไดทราบวาปจจัยทางการตลาดเหลานั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสดของผูบริโภคมากนอยเพียงใด
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษทั ชารปไทย จํากัด
สํานักงานใหญ
FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE
EMPLOYEES OF THE HEAD OFFICE OF SHARP THAI COMPANY LIMITED
พรชัย อมรวิทยธํารง* ภาณุ ไชยศิวามงคล*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัท ชารป
ไทย จํากั ด สํานั กงานใหญ มี วัต ถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่ อศึ กษาบรรยากาศในการทํางาน
ความพึงพอใจ และ ความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ 2)
เพื่อศึก ษาป จ จั ยที่ มีอิทธิ พลต อความผูก พัน ตอองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด
สํานักงานใหญ กลุ มตัวอยาง คือ พนักงานพนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ
จํานวน 203 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
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 ตําแหนงเจาหนาที่ 1-5 รอยละ 70.40 มีระดับรายไดตอเดือน 20,001 –
30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.40 และพบวา บรรยากาศในที่ทํางาน และความพึงพอใจในงาน
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงาน
ใหญ
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีอิทธิพล, ความผูกพันองคกรของพนักงาน

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต 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 คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน ถือหุน 50% บริษัท หาง
เทพนคร พาณิชย จํากัด และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด ถือหุนบริษัทละ 25% โดยรวม
กลุมสินคาภาพและเสียง กลุมสินคาเครื่องใชสํานักงาน กลุมเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลมัล
ติฟงกชั่น และกลุ มระบบผลิ ต ไฟฟ าพลังแสงอาทิต ย ซึ่งเดิม ชาร ป เทพนคร เป น ตัว แทน
จําหน าย เขากับหมวดสิน คาเครื่องใชไฟฟาในบานบางสวน คือ ตูเย็น , เครื่องปรับอากาศ,
เครื่องฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร, เตาไมโครเวฟ และเตาอบไอน้ําพลังสูง Healsio ซึ่งเดิม
ชารป กรุงไทยการไฟฟา เปนตัวแทนจําหนายเขาดวยกัน
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การรวมทุนทางธุรกิจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหแผนธุรกิจและแผนการตลาดเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก สงผลใหแบรนดแข็งแกรงยิ่งขึ้น และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิท ธิ ผ ลในการขยายอาณาจั ก รเครื่อ งใชไ ฟฟ าชารป ในประเทศไทย และภายใต ก าร
บริหารงานของทีมผูบริหารที่เพียบพรอมไปดวยความสามารถและประสบการณ รวมถึงการ
สนับสนุ น จาก ชาร ป คอร ปอเรชั่ น ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน บริษัทแม และบริษั ทผูผลิต และ
ประกอบสินคาใหกับชารป ไทย อีก 2 บริษัท คือ บริษัท ชารป แอ็พ พลายแอนซ ประเทศไทย
จํากัด และ บริษัท ชารป แมนูแฟคเจอรริ่ง ประเทศไทย จํากัด ทําใหมั่นใจไดวาชารปสามารถ
สนองตอบความตองการของผูบริโภคไดอยางครบถวน ดว ยการผลิตสินคาโดยสรางสรรค
นวัตกรรมที่โดดเดนเฉพาะ เพื่อใหผูบริโภคสามารถใชประโยชนจากสินคาไดอยางเต็มที่และ
ปลอดภัย อีกทั้งยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จากสภาวการณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน และความเจริญกาวหนาใน
ดานเทคโนโลยี ซึ่งถือไดวามีบทบาทอยางมากในองคการธุรกิจ สงผลใหระบบการจัดการ การ
ติดตอสื่อสาร มีความรวดเร็วถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ตลอดจนการแขงขันทางดานธุรกิจที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความตองการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่ง
องคกรธุรกิจในหลายๆ องคกร จึงไดพยายามที่จะปรับตัวและพัฒนา เพื่อใหสามารถแขงขันได
ในตลาดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น นับเปนความทาทายใหขององคกร กอใหเกิดโอกาส
และขอจํากัดตอการดําเนินงาน สงผลตอความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมิใชเพียงแตแขงขันให
เหนือกวาคูแขง แตสิ่งที่สําคัญที่สุด คือการแขงขันกับตนเองเพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยาวนานที่สุด ทั้งนี้ ปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งที่เปนสวนชวยผลักดันใหองคกรเติบโตได
อยางยั่งยืนนั้น จึงขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของพนักงานภายในองคกรที่จะชวยผลักดัน
องคกรใหสามารถปรับตัวเพื่อ
การแขงขันไดในสภาวการณที่มีความเปลี่ยนอยูตลอดเวลา จึงจะเห็นไดวา “คน” หรือ
“ทรัพยากรบุค คล” ซึ่งเปนผูคิดคน ทํา และใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมๆ เหลานั้นได
อยางมีประสิทธิภาพ
จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหองคกรหันมาตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานที่มี
การกํากั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมถึ งหั น มาใหค วามสํา คัญ กั บพนั ก งาน ซึ่งเปน ทรัพ ยากรที่ มี
ความสําคัญและมีคุณ คาอยางยิ่งในการเสริมสรางองคก ร เพราะเปรียบเสมือนกลไกในการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหสําเร็จตาเปาหมายที่วางไว ดังนั้น พนักงานในองคกรถือวาเปน
ทรัพยที่มีคายิ่ง จึงเปนการสมควรที่จะตองบํารุงรักษาไวใหอยูกับองคกรใหยาวนานที่สุด และ
เปน สิ่งที่องคกรสามารถทําใหเกิดผลผลิต ตอองคกร ใหมีคุณ คาและกอใหเกิด ประโยชน ที่
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เกิดขึ้นจากสวนลึกภายในจิตใจของคนได ซึ่งถือเปนสิ่งที่มีคุณคาเหนือกวาการไดผลกําไรจาก
การประกอบการเสียอีก นั่นคือการสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความรักและผูกพันกับองคกร
ดั งนั้ น เป น ที่ ยอมรั บกั น ทั่ ว ไปวาทรั พยยากรบุค คลในองค ก ารเปน สิ่ง ที่มีค่ํา และมี
ความสําคัญ เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารองคการ อีกทั้งองคการจะมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จ หรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับบุคลากรในองคการที่มีคุณภาพเปนสําคัญ การ
สรางบุคลากรภายใน องคการใหทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด ทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการ
ทํางานมีความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน และประสานประโยชนกับองคการไดอยางกลมกลืนนั้น
องคการจะตองใหความสนใจ และเอาใจใสเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคูไปกับ
การปรับปรุงกํารบริหารใหทันกับ สถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ บุคลากรในองคการ
เปรียบเสมือนตนทุนที่มีคุณคาอีกทั้ง ยังเปนตนทุนที่องคการตองรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาใหบุคลากรมี คุณคาเหมาะสมกับองคกรใหยาวนาน โดยความมีคุณคาของ
คนนั้นกอใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตอองคการ ซึ่งเทากับวาเปนหลักประกันในการ
ทําใหองคการเจริญกาวหนา และ อยูรอดดวยความมั่นคง ประกอบกับความผูกพันนั้นเปนสิ่งที่
ทําใหบุคลากรมีความเชื่อมั่น ยอมรับ เปาหมาย คานิยมขององคการ อีกทั้งยังเต็มอกเต็มใจที่จะ
ทํางานเพื่อองคการ รวมไปถึงความ ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษาความเปนสมาชิกของ
องคการตนไว ซึ่งความสําคัญดังกลาว จะสงผลใหองคการประสบความสําเร็จ
การสร างแรงจูงใจ (motivation techniques) จึงเปน วิธีก ารที่มีค วามสําคัญมากใน
ปจจุบัน ประกอบดวยองคการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ลวนแลวแตมุงที่จะแสวงหามาตรการ
ในการนํ าเอาทรั พยากรที่ มีอยู ใ ห เกิ ด ประโยชนสูงสุด เพื่อ การสรางประสิทธิภ าพในการ
ดําเนินงานขององคการนั้น เพราะการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานภายใน
องคการ ถือวาเปนรางวัลอันมีคุณคายิ่งในดานจิตใจของมนุษยทุกคน โดยสามารถทําใหสําเร็จ
ไดอยางไมมีขีดจํากัดไมวาจะอยูในสถานการณใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา คนเราเมื่อไดมาอยู
รวมกันหรือทํางานในหนวยงานเดียวกันก็สามารถที่จะนําเอาวิธีการจูงใจมาใชในการบริหาร
องคการและบุคลากรไดเสมอ และยังรวมถึงการประกอบชีวิตประจําวันของเราอีกดวย จาก
ผลสําเร็จในดานธุรกิจและความกาวหนาในอาชีพการงานของบุคคล ขึ้นอยูกับการใชเทคนิค
ในการสร างแรงจู งใจให แก บุ ค คลในองคก าร จึงควรสงเสริมและพยายามจัด ใหมีขึ้น ใน
หนวยงานของตนใหมากที่สุดและสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ วิจิตร อาวะกุ ล
(2528, หนา, 189) “การจูงใจวาเปนการใชศิลปะทําใหบุคคลหรือเปาหมายเปลี่ยนทัศนะและ
แนวทางปฏิบัติไปสูเปาหมายดวยความสมัครใจ” ฉะนั้น การสรางแรงจูงใจในการทํางานที่
ยั่งยืนก็คือการสรางแรงจูงใจใหเกิดในบุคคลนั้นเอง
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นอกจากนี้แรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญในการทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จ
ได ซึ่งดารณี พานทอง พาลุสุข และ สุรเสกข พงษหาญยุทธ (2542, หนา, 119-121) ไดแบง
แรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ
1. การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตองการ
ในการทําการเรียนรู และการแสวงหาบางอยางดวยตนเอง โดยมิตองใหบุคคลอื่นมาเกี่ยวของ
เชน พนักงานที่ไดทํางานที่ตนเองชอบและถนัดไมใชเพราะผูบริหาร บังคับ หรือเพราะมีสิ่งลอ
ใจใด ๆ การจูงใจประเภทนี้ ไดแก
1.1 ความตองการ (need) เนื่องจากคนทุกคนมีความตองการที่มีอยูภายใน
อันจะทําใหเกิดแรงขับ ซึ่งแรงขับนี้จะกอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และความพอใจ
1.2 เจตคติ (attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่ดี ที่บุคคลมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซึ่งจะชวยเปนตัวกระตุนใหบุคคลทําในพฤติกรรมที่เหมาะสม
1.3 ความสนใจพิเศษ (special interest) หมายถึง การที่เรามีความสนอกสนใจ
ในเรื่องเปนพิเศษ จัดวาเปนแรงจูงใจใหเกิดความเอาใจใสในสิ่งนั้น ๆ มากกวาปกติ
1.4 การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุค คลที่
ไดรับแรงกระตุนมาจากภายนอกใหมองเห็นจุดหมายปลายทาง และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
หรือการพฤติกรรมของบุคคล แรงจูงใจเหลานี้ ไดแก
2. เปาหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเปาหมายในการกระทําใดๆ ยอม
กระตุนใหเกิดแรงจูงใจใหมีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เชน พนักงานทดลองงานมีเปาหมายที่
จะไดรับการบรรจุเขาทํางาน จึงพยายามตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ
2.1 ความรู เ กี่ ย วกั บ ความก า วหน า คนที่ มี โ อกาสทราบว า ตนจะได รั บ
ความกาวหนาอยางไรจากการกระทํานั้น ยอมจะเปนแรงจูงใจใหตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ้นได
2.2 บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะกอใหเกิดแรงจูงใจ
ใหเกิดพฤติกรรมขึ้นได เชน ครู อาจารย นักวิชาการ ตองมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่นาเชื่อถือ
นักปกครอง ผูจัดการ จะตองมีบุคลิกภาพของนักบริหารหรือผูนําที่ดี
2.3 เครื่องลอใจอื่น มีสิ่งลอใจหลายๆ อยางที่จะกอใหเกิดแรงกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมขึ้น เชน การใหรางวัลอันเปนเครื่องกระตุนใหอยากกระทํา หรือการลงโทษ ซึ่งจะ
กระตุนมิใหกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียนการประกวด การแขงขัน
หรือแมแตการทดสอบก็วาเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดพฤติกรรมไดทั้งสิ้น
ดังนั้น ผูบริหารจึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นใหกับบุคลากรไดอยาง
เปนที่นาพอใจ ซึ่งความยากลําบากของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยอยูที่ลักษณะงานที่
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เปนเชิงพฤติกรรม ไมอาจคาดหวังผลไดเหมือนผลทางวิทยาศาสตรที่มีกฎเกณฑแนนอนตายตัว
การบริหารทรัพยากรมนุษ ยเปน เรื่องของการหาบุค ลากรที่มีความรูค วามสามารถตรงกับที่
องคการตองการ เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นไดนําความรูความสามารถที่มีอยูมาบริหารจัดการกับ
งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตลอดจนการบํ า รุ ง รั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถใหอยูกับองคการนานที่สุด เพื่อความอยูรอดและความเจริญกาวหนาขององคการ
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา บุคคลกรมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของงานและ
องคกร ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของ
พนักงานของ บริษัท ชารปไทย จํากัด เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาตางๆ อันสงผลให เปน
แนวทางที่ดีที่จะรักษาระดับความผูกพันตอองคการใหคงไว และ เสริมสรางความผูกพันตอ
องคการใหมากขึ้น เพื่อใหองคการดํารงอยู เจริญกาวหนาตอไป
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบรรยากาศในการทํางาน ความพึงพอใจ และ ความผูกพันองคกรของ
พนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย
จํากัด สํานักงานใหญ
สมมติฐานของการวิจัย
1. บรรยากาศในที่ทํางาน มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ชารป
ไทย จํากัด สํานักงานใหญ
2. บรรยากาศในที่ทํางาน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท ชารป
ไทย จํากัด สํานักงานใหญ
3. ความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงานบริษัท ชารป
ไทย จํากัด สํานักงานใหญ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- รายไดตอเดือน
- ตําแหนงงาน
ํ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

สภาพแวดลอมในที่ทํางาน
- บรรยากาศในการทํางาน
- สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา
- สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน
- ความสําเร็จของงาน

- การยอมรับนับถือ
- ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
- ความรับผิดชอบ
- ความกาวหนา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลเชิงทฤษฎี เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความผูกพันองคกรของพนักงาน
2. ผลเชิงปฏิบัติการ เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และ
เสริมสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัท ชารปไทย
จํากัด สํานักงานใหญ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาประกอบการศึกษา ดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอองคกร
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ชลมาส เผาไทย (2546 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จากัด มหาชน” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึง
พอใจและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอ มู ล สุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 200 ชุ ด ใช คา ร อ ยละ คา เฉลี่ย ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเปนสถิติในการวิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยพบวา
1. พนักงานมีความพึงพอใจดานความมั่นคงปลอดภัยในการทํางานมากที่สุด รองลงมา
คือดานความสัมพันธภายในองคกร ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ดานสภาพการทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง
2. พนั ก งานมี ค วามผู ก พั น ดานความเชื่อมั่น อยางสูงและการยอมรับเปาหมายและ
คานิยมขององคก รมากที่สุด รองลงมาคื อดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอย างเต็ ม
กําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคกร และดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิกของ
องคกรตอไป
3. ความพึงพอใจดานลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดานความสัมพันธภายในองคกร ดาน
ความมั่น คงปลอดภัยในการทํางาน ดานโอกาสกาวหนาในการทํางาน ดานเงิน เดือนและ
สวัสดิการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ยกเว น
ดานสภาพการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
อัจฉราวดี จุ ติ สมวาร (2547 : บทคัด ยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ความผูก พันตอองคก รของ
พนักงานบริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน
ตอองคกรของพนัก งาน ปจ จัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกร ความสัมพันธระหวางปจจัย
ลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ และปจ จัยประสบการณใ นการทํางานกับความผูก พัน ตอองคก รของ
พนักงานบริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด (มหาชน) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 297 ชุด ใชรอยละ คาเฉลี่ย คา t-test คา F-test คาสหสัมพันธเปนสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยพบวา
1. พนักงานบริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด (มหาชน) มีความผูกพันตอองคกรในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาสวนประกอบยอยของความผูกพันตอองคกรโดยเรียงลําดับจากมากไป
นอยพบวา ดานความเต็มใจทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากดานความ
ตองการเปนสมาชิกองคก ร และดานความเชื่อมั่นและการยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคกรอยูในระดับปานกลาง
2. ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันคือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน
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3. สวนปจจัยลักษณะของงานที่ปฏิบัติและปจจัยประสบการณในการทํางานในองคกร
มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร
ปาริ ชาติ พงษ ชัย ศรี (2552 : บทคัด ยอ) ไดวิจัยเรื่อง ”ความผูก พัน ตอองคก ารของ
ขาราชการกรมสรรพากร ภาค 5” มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคการ
ของขา ราชกากรมสรรพากร ตอ งการทราบว าป จ จั ยมี ผลตอ ความผูก พัน ตอ องคก ารของ
ขาราชการกรมสรรพากร และต องการทราบวาปจ จัยมีผลตอความผูก พัน ตอองคก ารของ
ขาราชการกรมสรรพากรมากที่สุด รองลงมา จนถึงไมมีความสัมพันธเลย โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 354 ชุด ใชการประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยสังคมศาสตร (SPSS) สถิติที่ใชไดแก รอยละ, X2 - test, Gamma, t test, ANOVA, Correlation และ Multiple Regression จากผลการวิจัยพบวา
1. ขาราชการรอยละ 63.6 มีความผูกพันตอองคการ
2. ปจ จั ยมี ผลต อความผูก พั น ต อองคก าร ไดแ ก อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลา
ปฏิ บั ติ ง าน เงิ น เดื อ น ลั ก ษณะงาน ลั ก ษณะองค ก าร ภาวะผู นํ า ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ประสบการณทํางาน สวนปจจัยที่ไมมีผล ไดแก เพศและระดับการศึกษา
3. ข า ราชการที่ พ อใจในลั ก ษณะงาน พอใจในองค ก ารมาก มี ค วามรู สึ ก ที่ ดี ต อ
ผูบังคับบัญชา และมีประสบการณทางานที่ดีมีแนวโนมที่จะมีความผูกพันมากกวาขาราชการที่
มี ค วามพอใจในลั ก ษณะงานน อ ยกว า พอใจในองค ก ารน อ ยกว า มี ค วามรู สึ ก ที่ ไ ม ดี ต อ
ผูบังคับบัญชาและมีประสบการณทํางานที่ไมดี
4. ตัวแปรที่อธิบายความผูกพันตอองคการดีที่สุดและมีผลในทางบวกตอความผูกพัน
ตอองคการ ไดแก ลักษณะองคการ และประสบการณทํางาน ตามลําดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมด
อธิบายความผูกพันตอองคการประมาณรอยละ 41 (r2 = .406)
ชาญวุฒิ บุญชม (2553 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง “ความผูกพันตอองคการ ศึกษาเฉพาะ
กรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน” มีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ
ของบุคลากรโรงเรี ยนอิสลามสั นติ ชน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
จํานวน 109 ชุด ซึ่งเก็บขอมูลจากบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน ใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันเปนสถิติใน
การวิเคราะหขอมูล จากผลการวิจัยพบวา
1. ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25 –34 ป สถานภาพโสด/อยูคนเดียว
และสมรสมีจํานวนเทากัน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงเปนครูผูสอนและมีระยะเวลา
1099

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

การปฏิบัติงาน 3-6 ป ในดานระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคการในภาพรวมไดพบวา
ประชากรมีระดับความผูกพันอยูในระดับสูง
2. ปจจัยที่มีผลกับความผูกพันในองคการ ไดแก ความแตกตางของระดับตําแหนงทํา
ใหมีผูกพันตอองคการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวน ความแตกตาง
ทางดาน
ศิริ พร ไทยกรณ ( 2554 : บทคั ด ย อ ) ได วิจั ยเรื่ อง “ความผูก พั น ต อองค ก ารของ
พนั ก งานธนาคารไทยพาณิ ชย จากั ด (มหาชน) ในเขตอํ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด เชี ยงใหม ” มี
วัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและความผูกพันตอองคการ ปจจัยที่เกี่ยวกับงาน
และปจจัยภายนอกที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลสุมตัวอยาง จํานวน 125 ชุด จากผลการวิจัยพบวา
1. ประชากรสว นใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 36-40 ป สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท ตําแหนงพนักงาน มีอายุงาน
ในธนาคารเฉลี่ย 7.32 ป มีความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง
2. มีความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง ในดานปรารถนาที่จะคงความเปนสมาชิก
ขององคการ และดานการยอมรับเปาหมายขององคการ สวนมีความผูกพันระดับปานกลางคือ
ดานความพยายามทุมเทในการปฏิบัติงานเพื่อองคการ
3. ปจจัยที่เกี่ยวกับงานที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานที่อยูในระดับสูง
ที่สุดคื อ ปจจัยดานคาตอบแทนและสวัสดิการและปจจัยดานโอกาสกาวหนา รองลงมาเปน
ปจจัยดานบรรยากาศที่ทํางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานงานที่รับผิดชอบ
4. ปจจัยภายนอกที่มีผลตอความผูกพันตอองคการของพนักงานที่อยูในระดับสูงที่สุด
คือ ปจจัยดานสังคม และเศรษฐกิจ รองลงมาเปนปจจัยดานเทคโนโลยี
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน
วิดัล (Vidal,2007) ศึกษาสาเหตุของความพึงพอใจในงานและการมีผลตอความตั้งใจ
จะลาออกจากงาน โดยเก็บขอมูลจาก 122 บริษัทขามชาติในประเทศสเปน โดยความพึงพอใจ
ในงานมี ผลต อความตั้ งใจจะลาออกอยางมีนัยสาคัญ ทั้ง นี้ค วามพึงพอใจในงานมีตัว วั ด
ประกอบดวย ความมี อิสระในการทํางาน ลักษณะงานมีความเหมาะสม โอกาสการไดรับ
ตําแหนงที่สูงขึ้น คาตอบแทน และการคาดการณ ซึ่งพัฒนามาจากงานของโกเมซ และบัลคิน
(Gomez & Balkin, 1983) พบวาความเชื่อมั่นสอดคลองภายในชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟารายดาน
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 ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธในทางบวกตอความผูกพันต อ
องคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 (r=.47 และ r=.49)
ยาง (Yang, 2010) ศึกษาเรื่องเหตุและผลของความพึงพอใจในงานของอุตสาหกรรม
โรงแรม โดยเก็บขอมูลจาก 671 ตัวอยาง 11 โรงแรมนานาชาติ ในประเทศไตหวัน โดยใช
โปรแกรม LISREL ในการหาความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ พบวาความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธโดยตรงในทางลบกับความตั้งใจจะลาออกจากงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (r=.68) และมีความสัมพันธทางออมผานความผูกพันตอองคการดานจิตใจและดาน
ความตอเนื่องในทางบวกอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.69 และ r=.46) ดวยเชนกัน
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของมิ ว เชนสกี้ (Muchinsky, 2000) แสดงถึ ง
ความสัมพั น ธร ะหวา งความพึง พอใจในการทํา งาน และการลาออก โดยเมื่ อพนั ก งานมี
ความรูสึกไมพึงพอใจในการทํางาน ก็จะรูสึกอยากที่จะออกจากองคการ จึงหันไปสูการคนหา
งานใหม แตถาตนทุนของการลาออกสูง พนักงานก็จะกลับมาประเมินงานที่ทําอยูในปจจุบัน
ของตนใหม โดยหลังจากการประเมินงานในปจจุบันอีกครั้งหนึ่งแลว พนักงานอาจจะเปลี่ยน
กลับมาพึ งพอใจในการทํางานอี ก ครั้งก็ได ซึ่งทําใหพนัก งานมีความคิด ที่จ ะลาออกลดลง
ในทางกลับกัน หากพนักงานประเมินแลววา การคนหางานใหมมีตนทุนไมสูงนัก และรูสึกวา
งานใหมดีกวางานเดิม ก็จะกระตุนใหพนักงานมีความตั้งใจที่จะลาออกมากยิ่งขึ้น และสงผลให
เกิดพฤติกรรมการลาออกจริงในที่สุด แตถาหากการคนหางานใหมมีตนทุนไมสูง แตงานที่หา
ไดยังไมเปนที่พอใจก็อาจจะทําใหพนักงานยังคงอยูองคการเดิมตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึก ษาป จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิ พ ลต อ ความผูก พั น องคก รของพนั ก งาน บริ ษัท ชาร ป ไทย จํ า กั ด
สํานักงานใหญ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ
โดยมีจํานวนพนักงาน ณ 28 ก.พ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 414 คน โดยแบงเปนฝายขายCEG 177
คน ฝายบัญชีและHR 74 คน ฝายขายแผนกDSและโซลาเซล 86 คน และแผนกศูนยบริการ 77
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คน และกลุมตัวอยาง คือ ประชากรที่ใชในการวิจัย โดยคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางตาม
หลักการคํานวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังสูตรตอไปนี้
n
โดย

แทนคา จะได

n
N
e

=
=
=
0.05)

N

=

=

N
1 + Ne2
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมประชากร (414 คน)
ความผิดพลาดทีย่ อมรับได (กําหนดใหมีคาเทากับ

414
1 + 414 (0.05)2
=
203
ดังนั้ น ขนาดของกลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการศึก ษาครั้งนี้ คือ 203 ตัวอยาง จากนั้นใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample random sampling) โดยการแจกแบบสอบถามใหพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ จํานวน 203 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใหได
เครื่องมือที่สมบูรณและมีคุณภาพ ผูว ิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถามใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยปรับปรุงจาก
แบบสอบถามของ Watson, A. M., Thompson, L. F., & Meade, A. W. (2007, April) โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงงาน รายไดตอเดือน เปนแบบสอบถาม
แบบปลายปด แบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ
ส ว นที่ 2 แบบสอบถามป จ จั ย ด า นความเห็ น เกี่ ย วกั บ บรรยากาศในที่ ทํ า งาน
ประกอบดวย ดานโครงสรางองคกร ดานการใหความสนับสนุน ดานวัสดุอุปกรณและสถานที่
จํานวนรวม 40 ขอ
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สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยดานความผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ดานจิตใจ ดาน
ความมุงมั่นตอเนื่อง จํานวนรวม 10 ขอ
โดยแบบสอบถามสวนที่ 2 – 3 เปนแบบสอบถามปลายปด ใชมาตรวัดแบบ 10 ระดับ
(Rating Scale) ของ Likert ‘ s Scale ในการวัดระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ดังนี้
3. นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาวิจัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความ
สมบูรณของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจยั เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันองคกรของ
พนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มี 2 ลักษณะดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนการแจกแบบสอบถามใหกับ พนักงานงานบริษัท ชารปไทย
จํากัด สํานักงานใหญ โดยผูวิจัยเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 203 ชุด
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต อ ความผู ก พั น องค ก รของพนั ก งาน กรณี ศึ ก ษา
พนักงานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความผูกพันองคกรของพนักงาน
การวิจัยครั้งนี้ ไดสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานบริษัท ชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ
จํานวน 203 คน โดยวิธีก ารสุมตัวอยางจากพนักงานบริษัท ชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ
จํานวน 414คน กลุมตัวอยางคือประชากรที่ใชในการวิจัย โดยคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง
ประชากรจากสูตรของ Yamane ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือประมวลผล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ทางสถิตินําเสนอคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 ระดับตําแหนงเจาหนาที่ 1 -5 คิดเปนรอยละ 70.40 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000
บาท คิดเปนรอยละ 38.40
1103

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

2. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทชารปไทย
จํากัด สํานักงานใหญ
ป จจั ย ที่ มีอิ ท ธิ พลด านบรรยากาศในที่ทํางาน พบวา ผลสรุปรวมปจ จัยที่มีผลต อ
บรรยากาศในที่ทํางานประกอบดวยดานโครงสรางองคกร ดานการใหความสนับสนุน และ
ดานวัสดุอุปกรณ ของบริษัทชารปไทยจํากัด สํานักงานใหญ ระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉลี่ย
9.12
ปจจัยที่มีผลดานความพึงพอใจ พบวา ผลสรุปรวมปจจัยที่มีผลดานความพึงพอใจในที่
ทํางานประกอบดวย คาตอบแทนและสวัสดิการ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดาน
ความมั่นคงในการทํางาน ของบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีระดับความคิดเห็นอยู
ในคาเฉลี่ย 8.42 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลในแตละดานพบวา พนักงานรูสึกยิน ดีกับคําแนะนําจาก
หัวหนาเกี่ยวกับงานของพนักงาน อยูในระดับสูงสุด มีระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉลี่ย 7.08
ปจจั ยที่ มีผลด านความผูก พัน ตอ องคก ร พบวา ผลสรุปรวมปจจัยที่มีผลดานความ
ผูกพันตอองคกร ประกอบดวย ดานจิตใจและดานความมุงมั่นตอเนื่อง ของบริษัท ชารปไทย
จํากัด สํานักงานใหญ มีระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉลี่ย 7.74 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลในแตละดาน
พบวา พนักงานรูสึก ภูมิใ จที่จะบอกบุคคลอื่นวาเปนพนัก งานองคก รนี้ อยูใ นระดับสูงสุด มี
ระดับความคิดเห็นอยูในคาเฉลี่ย 6.80
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน บริษัทชารปไทย
จํากัด สํานักงานใหญ จากกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีสถานภาพ
สมรส ชวงอายุ 20-30 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อายุการทํางาน 5 ปขึ้น ตําแหนง
เจาหนาที่ 1 - 5 มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท กลุมตัว อยางมีความพึ งพอใจในการ
ทํางานในดานตางๆ ตอองคกร ดังนี้
1. ป จจั ยดานบรรยากาศในที่ทํางานมีอิทธิพลตอความผูกพัน องคก ร ของพนักงาน
บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ เมื่อพิจ ารณาผลในแตละดานพบวา ปจจัยดานการ
กํ า หนดนโยบายและเป า หมายที่ ชั ด เจนมี อิ ท ธิ พ ลสู ง สุ ด (8.18 คะแนน) รองลงมาคื อ
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับที่ดี (8.00 คะแนน), มีความสัมพันธกับฝายงานอื่น
ในระดับที่ดี (7.86 คะแนน), ผูบังคับบัญชาใสใจในงานและความเปนอยูลูกนอง, ผูบังคับบัญชา
ใสใจในงานและความเปนอยูลูกนอง, วัสดุ อุปกรณ มีเพียงพอตอการใชงาน, มีการกําหนด
บทบาทหนาที่แตละคนอยางชัดเจน, การทํางานในองคกรเปนแบบพี่นองครอบครัวเดียวกัน,
บรรยากาศในองคกรมีความเปนมิตร, ขั้นตอนการทํางานเปนอุปสรรคและมีความยุงยาก, มีการ
กําหนดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน การจัดสถานที่ทํางาน เปนสัดสวน สะดวกตอการทํางาน
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เนื่องจากสถานที่ในแตละฝายมีอยางพอเพียง เพราะฉะนั้นจะกลาวไดวา บรรยากาศในที่ทํางาน
ทุกดานมีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรของพนักงาน
2. ปจจัยที่มีผลเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงาน
ใหญ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาผลในแตละดานพบวา ปจจัย
ดานรูสึกยินดีกับคําแนะนําเกี่ยวกับงาน (7.78 คะแนน), จะทํางานลวงเวลาเพื่อใหงานสําเร็จ แม
ไมไดรับคาตอบแทน (7.70 คะแนน), ไดรับคาตอบแทนตามขอตกลง (7.62 คะแนน), ไดรับ
แจ ง สิ่ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ในองค ก รเสมอ, ได รับ ค าตอบแทนและสวั ส ดิก ารที่ เ หมาะสมกั บงานที่
รับผิดชอบ, องคกรนี้ตองการใหรวมงานดวย, มีสว นรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในการ
ทํางาน, คิดวาจะไดรับตําแหนงที่พอใจในอนาคต, ผูบังคับบัญชาจะถามความเห็นทาน กอน
กําหนดเปาหมายงาน, มีอํานาจในการตัดสินใจในงานของทาน, คาตอบแทนยุติธรรมและเสมอ
ภาค, มีโอกาสกาวหนาในองคกรนี้ อยูในระดับความคิดเห็นที่ดี และปจจัยดาน กังวลวาอาจจะ
ตองออกจากงานกอนเวลาที่ควร และ ความคิดวาในปนี้ทานมีความเสี่ยงที่จะออกจากงานอยูใน
ระดับความคิดเห็นดวยนอย แสดงวาพนักงานมีความกังวลที่จะตองออกจากงานกอนเวลา
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันองคกรดานจิตใจในที่ทํางาน ของพนักงานบริษัท
ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ มีระดับวามคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาผลในแต
ละดานพบว า พนั กงานภู มิใจที่ จ ะบอกบุค คลอื่นวาเปน พนัก งานองคก รนี้ (8.04 คะแนน),
พนักงานมีความเชื่อมั่นตอองคกร (7.84 คะแนน), ทานมีความสุขมากที่ไดทํางานในองคกรนี้
(7.72 คะแนน), องคกรนี้สมควรไดรับความภักดีจากทาน, สําหรับทานองคกรนี้เปนองคกรที่ดี
ที่สุด ที่จะทํางานดวย, ทานตองการจะทํางานกับองค กรนี้ ตลอดไป , ทานรูสึกวาปญหาของ
องคกร คือปญหาของทานดวย และ ความคิดวาจะรูสึกผิดหากลาออกจากองคกรนี้ อีกทั้งไมคิด
ลาออกไปทํางานที่อื่น แมจะไดคาตอบแทนสูงกวา อยูในระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
เนื่องจากพนักงานในองคกรยังมีความรูสึกกังวลหากจะลาออกจากงานและยังไมคิดที่จะลาออก
จากงานไปทํางานที่อื่น ถึงแมวาจะไดคาตอบแทนที่สูงกวา เพราะอาจจะมีปจจัยหลายๆ อยาง
มาเปนตัวชี้วัดในการตัดสินใจ
ขอเสนอแนะ
การวิ จัยครั้ งนี้เป น การศึ ก ษาปจ จัยที่มีอิทธิพลตอความผูก พัน องคกรของพนัก งาน
บริษัท ชาร ปไทยจํ ากั ด สํ านั กงานใหญ ในลัก ษณะปจ จัยโดยรวมขององคก รแตยังไมไดมี
การศึกษาเจาะจงรายละเอียดในดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะแตกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาเปน
พนัก งานในองคก ร ในสํานัก งานใหญเทานั้น โดยยังไมมีก ารสํารวจพนัก งานที่อยูใ นสาขา
ตางจังหวัดตางๆ และจากผลการวิจัยเห็นไดวากลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยในครั้งนี้มีคาเฉลี่ยใน
ระดับความคิดเห็นดวยมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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ปจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศในการทํางาน
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา การวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาวิจัย ทําใหผูวิจัย
ทราบถึงบรรยากาศในการทํางานของพนัก งานบริษัท ชารปไทย จํากัด สํานักงานใหญ วามี
ปจจัยใดบางที่มีผลตอบรรยากาศในการทํางาน วาจะตองมีการปรับปรุงหรือสงเสริมในดานใด
เปนพิเศษเพื่อที่จะใหบรรยากาศในการทํางานของพนักงานรูสึกดี
ปจจัยดานความพึงพอใจ
พนักงานในองคกร รูสึกพึงพอใจในการทํางานรูสึกยินดีเกี่ยวกับไดรับคําแนะนําจาก
การทํางานและพรอมที่จะทํางานลวงเวลา เพื่อใหงานสําเร็จถึงแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนก็
ตาม แตก็มีบางสวนที่มีความกังวลวาในปนี้ตัวพนักงานเองอาจจะตองออกจากงานกอนเวลาที่
ควร
ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร
พนักงานมีระดับความผูกพันตอองคกรอยางมาก และภูมิใจที่จะบอกบุคคลอื่นวาเปน
พนักงานองคกรนี้ อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นตอองคกร มีความภูมิใจที่ไดทํางานในบริษัท ชารป
ไทย จํากัด ซึ่งเปนผลมาจากผลตอบแทน ความกาวหนาในงาน และความพึงพอใจในงาน หาก
นโยบายตางๆ ขององคกรเปลี่ยนไป จะสงผลใหความผูกพันตอองคกรลดลง
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ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สง ผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยีห่ อไอโฟน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
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
การศึกษาเรื่องปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตและ 2)
เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษา
เชิงสํารวจรวบรวมขอมู ลที่ได รับจากแบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัว อยางแบบเจาะจงกลุม
ตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 ตัวอยาง ทดสอบ
ความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิดของครอนบัค(Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30
ตัวอยาง ไดผลการทดสอบความนาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.895 วิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแก การแจงความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคู
โดยวิธี LSD และทดสอบวิเคราะหค วามสัมพัน ธใชวิธีคาสั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ใชวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวาเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย สวนใหญ
ศึกษาในชั้นปที่ 2 รองลงมา ชั้นปที่ 4 และศึกษาในคณะเศรษฐกิจ – ธุรกิ จมากสุด รองลงมา
คณะวิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี รายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาทมากสุด และมีที่พัก
อาศัยเปนบาน รองลงมา หอพัก และนักศึกษามีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดมี
ผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ในระดับมาก
ที่สุด โดยสูงสุด ดานผลิต ภัณฑ รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดาน
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก ชั้นปที่ศึกษา คณะที่
ศึกษา และรายไดตอเดือน มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่ห อ ไอโฟน แตกต า งกั น และผลการวิเ คราะหค วามสั มพั น ธ พบว า ป จ จัย ส ว นประสม
การตลาด ไดแกดานผลิ ตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริม
การตลาดสงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน โดย
ดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05โดยปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผล
ตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ไดรอยละ 84.70
คําสําคัญ : ปจจัยสวนผสมทางการตลาด, การรับรูคุณคา, การตัดสินใจซื้อ, 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

ปจจุ บัน เป นยุ คของการสื่ อสารไรสายที่รวดเร็ว ทันสมัย เทคโนโลยีตางๆชวยตอบ
โจทยการใชงานของมนุษยไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนเรื่องของ งานที่ทํา บันเทิง หรือ
สาระต างๆมากมาย เทคโนโลยี โ ทรศัพทมือถือก็เปน รูปแบบหนึ่งในการตอบสนองความ
ต อ งการใช ง านของมนุ ษ ย ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ สั ง เกตได จ าก การพั ฒ นารู ป แบบของ
โทรศัพทมือถือในยุคกอนจากเทคโนโลยีธรรมดา ที่ใชปุมกดเพื่อใหตอบสนอง เปลี่ยนมาเปน
เทคโนโลยีการสัมผัสโดยใชนิ้ว
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โทรศัพทมือถือในปจ จุบันมีความสําคัญมากถือวาเปนปจจัยที่ขาดไมไดในยุคของ
การติด ต อสื่ อสารเพราะสามารถใชติด ตอสื่อสารและสามารถใชเปน อุ ปกรณสํ าหรับทํ า
กิจกรรมอื่นๆ เชน เลนเกมสฟงวิทยุฟงเพลงมีการแตงเสียงเรียกเขา (Ring Tone) สามารถถาย
ภาพนิ่งหรือวีดีโอไดและ ติดตอสื่อสารในแบบอื่นๆเชนการสงขอความสั้นๆ (SMS) การสง
ขอความภาพ (MMS) การเปดดู ขอมูลตางๆ ในอิน เทอรเน็ต ผานบริการเว็บไซตจึงทําให
โทรศั พ ท มื อ ถื อ เป น ที่ แ พร ห ลายและทางด า น บริ ษั ท ผู ผ ลิ ต โทรศั พ ท มื อ ถื อ ได พั ฒ นา
เทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือใหทันสมัยมากขึ้นโดยมีการใช เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร
เขามาผสมผสานกับโทรศัพทมือถือทําใหเกิดเปนโทรศัพทมือถือแนวใหมที่ เรียกวาโทรศัพท
อัจฉริยะหรือโทรศัพทมือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการตางๆ (Smart Phone) ซึ่ง โทรศัพทชนิด
นี้ ถู ก คาดหมายว า จะเป น โทรศั พ ท แ ห ง อนาคตสามารถเล น และเชื่ อ มต อ ข อ มู ล ผ า น
อินเตอรเน็ต (Internet) สามารถทํางานโดยผานทางโทรศัพทมือถือสมารทโฟนและสามารถ
เชื่อมตอ สื่อไรสายความเร็วสูงไมวาจะเปนระบบ EDGE ที่ครอบคลุมกวางขวาง, เครือขาย
ระบบไรสาย (Wireless LAN)สําหรับภายในอาคารและ 3G ในเขตเมืองที่หนาแนนสามารถดู
โทรทัศนออนไลนทํา ใหสามารถติดตามขาวสารไดอยางรวดเร็ว (ทิพรัตน รุงทวีไพโรจน
2549)
บริษัท แอปเปล เปนบริษัทหนึ่งที่พัฒนาโทรศัพทใหมีความทันสมัยตอบโจทยลูกคา
ไดเปนอยางดีดวยความล้ําหนาเกินคูแขง และมีลิขสิทธิ์เฉพาะที่เปนของตัวเอง ทําใหผลิตภัณฑ
ในเครือมีความโดดเดน จากการใชเทคโนโลยีในระบบปฏิบัติการ iPhone Operation System
(iOS) ที่พัฒนาขึ้นมาและมีการเติบโตของผลิตภัณฑที่ดี โดยเฉพาะในสวนของสมารทโฟนก็คอื
iPhone นั่นเอง ที่พัฒนาตอเนื่องกันมาไดหลากหลายรุน และรุนลาสุดอยาง iPhone 6 ที่เปดตัว
ไปเมื่ อ ป ที่ แ ล ว แต ก็ ยั ง ทํ า ยอดขายได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให มี ส ว นแบ ง ทางการตลาดใน
โทรศัพทมือถือสมารทโฟนสูงมาก เมื่อเทียบกับคูแขงหลายๆรายอยาง บริษัท Samsumg ที่ผลิต
โทรศัพทมือถือ สมารทโฟนในระบบปฏิบัติการ Android บริษัท Nokia ที่ผลิตโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟนในระบบปฏิบัติการSymbian และ Windows Phone ยังมีบริษัทอื่นๆ อีกมายมายที่
พัฒนารูปแบบโทรศัพทมือถือสมารทโฟนออกมาเพื่อแยงชิงสวนแบงการตลาดที่มีการแขงขัน
สูงมากในขณะนี้
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสิน ใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
2. เพื่ อวิ เคราะหอิทธิ พลของการรับรูคุณคาตราสิน คาที่สงผลตอการตัดสิน ใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
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สมมติฐานของการวิจัย
1. การรับรูค ุณคาตราสินคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของ
นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต
2. สวนประสมทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของ
นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิต
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้อหาการวิจัย คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
2. กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ดวยวิธีการสุมตัวอยางและใชจํานวน
400 คน
3. สถานที่วิจัย คือ พื้นทีใ่ นเขตจตุจักรในพืน้ ที่ กรุงเทพมหานครและอําเภอเมืองปทุท
ธานี จังหวัดปทุมธานี
4. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา จะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะตัวแปรที่สําคัญ คือ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ
1. ปจจัยดานประชากรศาสตร
2. สวนประสมการตลาด
2.1 ดานผลิตภัณท (Product)
2.2 ดานราคา (Price)
2.3 ดานสถานที่จําหนาย (Place)
2.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การรับรูค ุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ปจจัยทางประชากรศาสตร
เพศ
ชั้นปการศึกษา
กลุมคณะ
รายได
ที่พักอาศัย

การรับรูคุณคาตราสินคา
การตระหนักถึงตราสินคา
การรับรูค ุณภาพ
การเชื่อมโยงตราสินคา
ความภักดีตอตราสินคา
สินทรัพยประเภทอื่นๆของตราสินคา

ปจจัยผสมทางการตลาด (4 Ps)
ผลิตภัณฑ
ราคา
ชองทางการจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงการผลิตโทรศัพทมือถือยี่หอ
ไอโฟนของผูประกอบการเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดมาก
ยิ่งขึ้น
2. สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธการตลาด
ใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของผูบริโภค
3. ทราบถึงระดับอิทธิพลของการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอการตัดสิน ใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน เพื่อใหนักการตลาดและผูบริหารใน ธุรกิจโทรศัพทสมารทโฟน
สามารถนําผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคามาปรับปรุงนโยบาย เกี่ยวกับการสราง
สื่อสารการตลาดเพื่อใหผูบริโภครับรูคุณคาตราสินคาเพิ่มขึ้น
4. ทราบถึงระดับอิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน
5. เพื่อเปนประโยชนตอผูสนใจในการนําขอมูลนี้ไปใชสําหรับเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยตอไป
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. โทรศั พท มือถื อ หรือ โทรศัพทเคลื่อนที่ คืออุปกรณอิเล็กทรอนิก สที่ใชใ นการ
สื่อสารสองทางผานโทรศัพทมือถือใชคลื่นวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทมือถือโดย
ผานสถานีฐาน โดยเครือขายของสถานีมือถือแตละผูใหบริการจะเชื่อมตอกับเครือขายของ
โทรศัพทบานและเครือขายโทรศัพทมือถือของผูใหบริการอื่น
2. ไอโฟน (iPhone) เปน โทรศั พทมือถื อที่มีความสามารถใช งานอิน เทอรเน็ต และ
มัลติมีเดีย ผลิตและจําหนายโดยบริษัท แอปเปล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถใชงานสง
อีเมล ใชเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ สงเอสเอ็มเอส(SMS)ทองอินเทอรเน็ต ผานทางซอฟตแวร
ซาฟารีคนหาแผนที่ฟงเพลงและความสามารถอื่น
3. การรับรูคุณคาตราสินคา หมายถึง การรับรูคุณคาตราสินคาของโทรศัพทมือ ถือ
ไอโฟนของ ผูบริโภค
4. ส วนประสมทางการตลาด หมายถึง สว นประสมทางการตลาดทั้ง 4 ด านของ
โทรศัพทมือถือไอโฟน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สงเสริมการตลาด และชองทางการจัดจําหนาย
4.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคา หรือบริการ โดยพิจารณาจากการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา
4.2 ราคา (Price) หมายถึง ความเมาะสมของราคา กับคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันอื่นๆ
4.3 ช องทางการจั ด จํา หนา ย (Place) หมายถึ ง สถานที่ จั ด จํ าหน าย หรื อ
ชองทางในการจัดจําหนาย ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกคา
4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การสงเสริมการขาย ที่จะทํา
ใหเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินคา
5. การตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟน หมายถึง กระบวนการเลือกตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือจากปจจัยกระตุนตางๆ ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น
ตามหัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
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สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ไดกลาวถึง สวนประสมการตลาด (Marketing Mix)
ประกอบดวย ผลิตภัณฑการจัดจําหนายการกําหนดราคา และการสงเสริมทางการตลาด
หรือเราสามารถเรียก สวนประกอบทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่งวา 4Ps สวนประสมทั้ง 4
ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันและ มีความสําคัญเทาเทียมกัน ไดแก
1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของ ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบด ว ย สิ น ค า บริ ก าร ความคิ ด สถานที่ อ งค ก รหรื อ บุ ค คล ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ งมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณ ฑ
สามารถขายได
การกําหนดกลยุทธดาน ผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้
1.1 ความแตกต างของผลิต ภัณ ฑ (Product Differentiation) และ (หรือ)
ความแตกตาง ทางการแขงขัน (Competitive Differentiation)
1.2 พิ จ ารณาจากองคป ระกอบ (คุ ณ สมบั ติ ) ของผลิ ต ภัณ ฑ (Product
Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ
1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ของบริษัท เพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย
1.4 การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ (Product Development) เพื่อใหผ ลิต ภัณ ฑ มี
ลักษณะใหมและ ปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถใน
การตอบสนองความ ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนผสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ
(Product Line)
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิด
ขึ้นมา ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคาผลิตภัณฑ กับราคาผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู
กําหนดกลยุทธราคาตอง คํานึงถึง
2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวา
การยอมรับ ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น
2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.3 การแขงขัน
2.4 ปจจัยอื่นๆ
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3. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขาย กับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย
ทํา การขาย (Personal Selling) อาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตองใชหลักการเลือกใช
เครื่องมือสื่อสาร แบบประสมประสารกัน (Integrated Marketing Communication (IMC))
โดยพิจารณาถึงความ เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
ได เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ
4. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของ
ชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก
องคการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันตลาด สวน
กิจกรรมที่ชวยในการกระจาย ตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง ประกอบดวย 2 สวน คือ
4.1 ชองทางการจัดจําหนาย(Channel of Distribution) หมายถึง หมายถึ ง
เสนทางที่ผลิตภัณฑ และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบ
ชองทางการจัด จําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม
4.2 การสนั บ สนุ น การกระจายตัว สิน คาเขสู ต ลาด (Market Logistics)
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัว ผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัว สินคา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูคุณคาตราสินคา
Marketing Science Institute (2000 อางถึงใน ชวลิต ฤทธีตานนท,2551) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดใหนิยามคุณคาตราสินคาวาเปนกลุมของการเชื่อมโยง (Set of Associations)
และ พฤติกรรม (Behavior) ที่มีตอลูกคา ชองทางการจัดจําหนาย และบริษัทเจาของที่อํานวย
ประโยชนให ตราสินคานั้นสามารถสรางรายไดและผลกําไรเพิ่มขึ้นมากกวาไมมีตราสินคา
Aaker (1996) กลาววา คุณคาตราสินคาวากลุมของสินทรัพยและหนี้สินที่เชื่อมโยง
กับชื่อ ตราและสัญลักษณโดยเปนการเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ
Kotler (2009) กลาววาคุณคาตราสินคาเปนคุณคาเพิ่มของผลิตภัณฑและบริการโดย
จะ สะทอนถึงวิธีคิดความรูสึกหรือการแสดงออกของผูบริโภคโดยใหความสําคัญกับตรา
สินคาเชนเดียวกับ ราคาสวนแบงการตลาดและความสามารถในการทํากําไรคุณคาตราสินคา
เปนคุณคาดานจิตใจและ ดานการเงินตอบริษัท
Farquhar (1998) กล าวว าคุ ณ คาเพิ่ มที่ต ราสิน คา สรางใหกับสิน คาหรือ บริก าร
แบงเปน
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1. คุณคาตราสินคาในมุมมองของบริษัท (Firm’s Perspective) โดยจะวัดจากกระแส
เงินสดที่เพิ่มขึ้น (Incremental Cash Flow) ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางตัวสินคากับตรา
สินคาและทําใหสวนแบงการตลาดของสินคานั้นเพิ่มขึ้น
2. คุณคาตราสินคาในมุมมองของรานคา (Trade’s Perspective) จะแสดงถึงการมี
อิทธิพลที่เหนือกวาตราสินคาของคูแขงซึ่งเปนผลมาจากการยอมรับจากสถานที่ก ระจาย
สินคาและจําหนาย
3. คุณ คาตราสิ น ค าในมุ มมองของผูบริโ ภค (Consumer’s Perspective) คือการ
สะทอนใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความแข็งแกรงดานทัศนคติ (Attitude Strength) ที่มีตอตรา
สินคา
จะเห็นไดวาคุณคาตราสินคามีผลตอการตัดสินใจในการตีความ (Interpret) การจัด
ระเบียบ (Process) และการจดจํา(Store) ขอมูลตางๆของตราสินคาซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความ
มั่นใจและ ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อ (Aaker, 1991)
Feldwick (1999) ไดทําการแบงประเภทของนิยามคุณคาตราสินคาออกเปน 3 ประเภทคือ
1. มูลคาตราสินคา (Brand Valuation) คือคุณคารวมทั้งหมดในฐานะสินทรัพยที่
บริษัทเจาของสามารถขายไดและนาไปรวมในบัญชีงบดุลได
2. ความแข็ งแกร งของตราสิน คา (Brand Strength) คือความสัมพัน ธร ะหวาง
ผูบริโภคกับตราสินคา (Consumer Attachment)
3. การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description) คือการเชื่อมโยง (Associate) และ
ความเชื่อ (Belief) ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา
มูลคาตราสิน คาจะใหความสําคัญกับสินทรัพยและการเงินเพื่อประโยชนในทาง
ธุรกิจในขณะที่ความแข็งแกรงและการอธิบายถึงตราสินคาจะใหความสําคัญกับผูบริโภค
เปน หลัก อย างไรก็ ต าม นิ ยามคุ ณ ค าตราสินคาทั้งหมดที่กลาวขางตน มีความสัมพัน ธใ น
ลักษณะลูกโซโดยความแข็งแกรงของ ตราสินคาจะเปนกุญแจหลักในการที่กอใหเกิดมูลคา
ตราสินคาซึ่งจะแสดงความสัมพันธไดดังนี้
ภาพที่ 2.1 : ความสัมพันธแบบลูกโซของคํานิยามตราสินคา
การอธิบายถึงตราสินคา (Brand Description)
ความแข็งแกรงของตราสินคา (Brand Strength)
มูลคาตราสินคา (Brand Valuation)
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ที่มา: Cobb-Walgren, Ruble &Donthu. (1995). Brand equity, brand preference, competition.
Lexington, MA: Lexington Books.
ความแข็งแกรงตราสิน คาและการอธิบายถึงตราสิน คาจึงเปนสิ่งที่รวมกัน เรียกว า
“คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภค” โดยจะแสดงดานที่เปนคุณภาพของตราสินคา
และจะนําไปสูการมีมูลคา ตราสินคาเนื่องจากผูบริโภคเปนจุดเริ่มตนและสิ้น สุดของตรา
สินคา (Cobb-Walgren, Ruble &Donthu, 1995)
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค า ตราสิ น ค าในมุ มมองของผู บ ริ โ ภค (Customer-Based
Brand Equity)
คุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริการมีนักวิชาการซึ่งสวนใหญจะเนนที่มุมมอง
ของผูบริโภคซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 สวน (สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547) ดังนี้
1. การรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) เชนการตระหนักรูในตราสินคา
(Brand Awareness) ความเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations) และการรับรูถึงคุณภาพ
(Perceived Quality) เปนตน
2. พฤติ กรรมของผูบริโ ภค (Consumer Perception) เชน ความภัก ดีตอตราสินคา
(Brand Loyalty) ความตั้งใจซื้อสินคาในราคาสูง (Willingness to Pay a High Price)
3. แนวคิดที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางที่ไดรวมแงมุมของคุณคาตราสินคาทั้งในสวน
การรับรูและพฤติกรรมของผูบริโภคคือแนวคิดแบบจําลองคุณคาตราสินคา (Brand Equity
Modal) ของ Aaker (1991) ซึ่งอธิบายวาคุณคาตราสินคามีองคประกอบ 5 สวนคือ
1. การตระหนักถึงตราสินคา (Brand Awareness) คือ การจดจําหรือระลึกไดถึงตรา
สินคา ของผูบริโภคซึ่งมีความสําคัญในการสรางคุณคาตราสินคาเพราะเมื่อผูบริโภคเกิดการ
ตระหนักรูในตรา สินคาแลวผูบริโภคก็จะเกิดความคุนเคย (Familiarity) ในตราสินคานั้นทํา
ใหสินคาเปนที่นาไววางใจ (Reliability) นาเชื่อถือ (Credible) และมีคุณภาพที่สมเหตุสมผล
(Reasonable Quality) และเปน เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อในที่สุดซึ่งผูบริโภคจะเลือกซื้อ
ตราสินคาที่เปนที่รูจักมากกวาตราสินคาที่ผูบริโภคไมมีการตระหนักถึงตรามากอน (Aaker,
1991)
นอกจากนี้ แลว การตระหนั ก ถึงตราสิน คาเปน ความแข็งแกรงที่เกิดขึ้น ในใจของ
ผูบริโภคโดยการรับรูถึงตราสินคาจะวัดไดจากระดับการจดจําตราสินคาของผูบริโภคดังนี้
1. การจดจําตราสินคาได (Brand Recognition) คือ การจดจําตราสินคาไดซึ่งจะวัด
โดยการ สอบถามวาผูบริโภคเคยเห็นตราสินคานี้หรือไมซึ่งเปนการสะทอนถึงความคุนเคย
ของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา
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2. การระลึกถึงตราสินคา (Brand Recall) เปนการระลึกถึงตราสินคาไดโดยจะวัดจาก
การ สอบถามวาเมื่อกลาวถึงประเภทสินคานั้นๆแลวผูบริโภคจะเอยถึงตราสินคานั้นออกมา
ไดโดยที่การ ระลึกถึงตราสินคาจะเปนการระลึกถึงตราสินคาที่มีความพิเศษกวาสินคาอื่น
การตระหนักถึงตราสินคามีประโยชนในการบริหารคุณคาตราสินคาโดยจะเปนการ
เชื่อมโยงกับองคประกอบอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับตราสินคาไดและจะนําไปสูความคุนเคย
และชื่นชอบในตราสินคาไดรวมถึงบอกความหมายหรือความเกี่ยวของในตราสินคาไดใน
สว นของสิ น ค าบริ ก ารผู บริ โ ภค จะต องพิจ ารณาในส ว นประกอบตางๆที่มี หลายสว นที่
สอดคลองกันพิจารณาไดในตัวสินคาและการ บริการซึ่งจะเหมือนกับสวนบริการที่สามารถ
จับตองไดไววางใจไดการตอบสนองตอผูใหบริการการมี อารมณรวมความไวว างใจและ
ความสุภาพของพนักงานผูใหบริการสินคา (Aaker, 1991)
อยางไรก็ตามการตระหนักถึงตราสินคาเพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทําใหยอดขาย
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการออกสินคาตัวใหมเนื่องจากการตระหนักรูตราสินคา จะเปนเพียง
การนํารองไปสู ความสําเร็จเทานั้นไมไดทําใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจ
2. การรับรูคุณภาพ (Perceived Quality) เปนการรับรูคุณภาพโดยรวมที่มีตอสินคา
ซึ่งจะ ทําใหเกิดความสําเร็จทางดานการเงินกลยุทธของธุรกิจรวมถึงดานอื่นๆ ของตราสินคา
ดวยในการสราง การรับรูถึงคุณภาพของผูบริโภคขึ้นมาจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา
“คุณคา” ใหถูกตองกอนยัง หมายถึงการที่ต ราสินคาไดถูกรับรูโดยรวมทั้งหมดหรือความ
เหนือกวาของสินคาหรือบริการโดยจะ พิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติการใชงาน
ของสิ น คานั้น ๆ และคุณภาพที่รับรูเปน สิ่งที่ สามารถวัด ไดแตจับตองไมไดเนื่องจากเปน
ความรูสึกโดยรวมที่มีตอตราสินคาของผูบริโภค (Aaker, 1991)
สําหรับประเภทของสินคามีสวนประกอบ 7 สวน ไดแก
2.1 ผลงานของสินคา (Performance) คือ คุณสมบัติของสินคาซึ่งผูบริโภคจะ
มีทัศนคติตอ ผลงานของสินคาแตกตางกันออกไป
2.2 ลั ก ษณะของสิ น คา (Feature) รูปรา งลัก ษณะของสิน คาที่ผูบริโ ภค
สามารถจับตองและ มองเห็น
2.3 การปฏิ บั ติ ต ามในรายละเอี ย ดที่ ตั้ ง ไว (Conformance with
Specifications) เพื่อใหมี การผลิตสินคามีคุณภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
2.4 ความไววางใจ (Reliability) คือความสม่ําเสมอและตอเนื่องของคุณภาพ
สินคาหมายถึง ในการซื้อสินคาของผูบริโภคแตละครั้งจะไดรับรูถึงคุณภาพของสินคาทุกครั้ง
อยางตอเนื่อง
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2.5 ความคงทนถาวร (Durability) ของสินคาสินคาไมแตกหักงายมีอายุการ

2.6 ความสามารถในการใหบริการ (Serviceability) สินคาที่ตองการบริการ
กอนหรือหลัง บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพผูบริการตองสามารถมอบการบริการและอํานวย
ความสะดวกใหกับ ผูใชบริการอยางดีเยี่ยม
2.7 ความเหมาะสมพอดีหรือผลงานขั้นสุดทาย (Fit and Finish) ของสินคา
วาสามารนําไปใช งานได อยางมี ประสิทธิภาพหรือไมซึ่งจะเปน สว นที่ทําใหเกิดลักษณะ
ทาทางหรือความรูสึกของผูบริโภค ที่มีตอคุณภาพของสินคาและเปนสวนที่มีความสําคัญใน
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Aaker, 1991)
3. การเชื่อมโยงตราสินคา (Brand Associations) เปนความสัมพันธซึ่งเชื่อมโยงสิ่ง
ตางๆ ของตราสินคาเขากับความทรงจําของผูบริโภคโดยความสัมพันธดังกลาวจะชวยสราง
ทัศนคติเชิงบวก ใหกับตราสินคาและกลายเปนสิ่งที่เชื่อมโยงความรูสึกของผูบริโภคเขากับ
ตราสิน คานั้ นๆ ซึ่งจะช ว ยสร างคุณ คาใหกับตราสินคาไดโ ดยการดึงขอมูลที่เกี่ยวกับตรา
สินค าออกจากความทรงจําและชว ยสราง ความแตกตางใหกับตราสินคาทําใหผูบริโ ภคมี
เหตุผลในการซื้อสินคา
4. ความภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) คือ ความซื่อตรงของผูบริโภคมีตอตรา
สินคา ซึ่งจะมีความสําคัญเพราะจะเปนเครื่องสะทอนความเปนไปที่ผูบริโภคจะเปลี่ยนไปใช
ตราสินคาอื่นๆ หรือไม ซึ่งความภักดีในตราสินคาจะชวยลดตนทุนทางการตลาดชวยสราง
อํานาจในการตอรองรานคา ดึงดูดลูกคารายใหมที่ใหผูบริโภคเกิดการซื้อซ้ําและเปนเครื่อง
สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพทาง การตลาดของสินคานั้นและชวยปกปองจากการถูกคุกคาม
โดยคูแขง (Aaker, 1991 อางใน สุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547)
5. สินทรัพยประเภทอื่นๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Equity)เปน
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญที่สามารถสรางคุณคาใหเกิดแกตราสินคาไดคือ
5.1 เครื่องหมายการคา (Trade Mark) จะชวยใหผูบริโภคไมเกิดการสับสน
ระหวางสินคาของ คูแขงเชนการสับสนในการระลึกถึงตราสินคาที่ชื่นชอบเพราะถา
ไมมีต ราสินคาหรือตราสินคาไมเดนอาจทําใหผูบริโภคจาตราสิน คาที่เขาชื่นชอบสลับกับ
สินคาอื่นได
5.2 สิทธิบัตร (Patent) จะชวยคุมครองคุณภาพหรือความโดดเดนของสินคา
ที่เป น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของสิ น คาซึ่ งสิน คาอื่ น ไม สามารถที่จ ะเลีย นแบบสิน คาที่ มี
สิทธิบัตรได
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5.3 รางวัล (Prize) ที่ไดรับจากหนวยงานหรือองคกรที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ตางประเทศ นั บเปน ทรั พยสิน ที่ มีคาสําหรับสินคาเปน อีก วิธีหนึ่งซึ่งสามารถสรางความ
ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน
5.4 มาตรฐาน (Standard) ขององคกรหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไปเชน ISO 9000 ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.ของไทยซึ่งมาตรฐานเหลานี้นับเปน
เสมือนการรับประกัน คุณภาพของสินคาซึ่งจะทําใหสินคามีคุณคา (Aaker, 1991 อางในสุภา
ภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ 2547) การวัดคุณคาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคตามแนวคิดของ
Aaker (1991) มี 2 กลุมคือ
1. กลุมที่วัดจากการรับรูของผูบริโภค (Consumer Perception) ไดแก
- การตระหนั ก รู ในตราสินคาเปน การจดจําหรือระลึก ถึงตราสิน คาของ
ผูบริโภควารูจักตราสินคาเปนสินคาประเภทไหนและมีการเชื่อมโยงระหวางตัวสินคากับตรา
สินคา
- คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality) วัดการรับรูตอคุณภาพโดยรวมของ
สินคาและบริการโดยจะพิจารณาจากวัตถุประสงคหรือคุณสมบัติของการใชงานของสินคา
หรือบริการนั้นๆ
- ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับตราสินคา (Brand Association) ความทรงจําของ
ผูบริโภคที่มีตอตราสินคาซึ่งจะเปนความสัมพันธที่สรางทัศนคติดานบวกใหกับตราสินคา
และจะเปนสิ่งที่เชื่อมโยงตัว สินคาเขากับตราสินคาโดยความสัมพันธจะมีความสัมพันธดับ
ประสบการณไดใชสินคา
- สิน ทรัพยประเภทอื่นๆของตราสิน คาเชน สิทธิบัต รเครื่องหมายการคา
ความสัมพันธกับชองทางการจัดจําหนายเปนตน
2. กลุ มที่ วั ด จากพฤติ ก รรมผูบริโ ภคคือซึ่งจะวัด ความผูก พัน (Commitment) ที่
ผูบริโภคมีตอ ตราสินคาหากผูบริโภคมีความผูกพันตอตราสินคามากเทาไรก็จะทําใหมีความ
ภักดีมากเทานั้น (Aaker, 1991 อางในสุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ,2547)
ปจจัยสําคัญในการสรางคุณคาตราสินคาเพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูความชอบและ
ความมีเอกลักษณเฉพาะตัวคือสวนประกอบตางๆที่สรางขึ้นเปนคุณลักษณะตราสินคาการ
สนับสนุ นโดย กิจ กรรมทางการตลาดและปจจัยอื่น ๆ (Other Associations) ซึ่งมีอิทธิพล
เชื่อมโยงกับ ตราสินคา (อนุชิต ศิริกิจ, 2550)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เนตรนภา ชินะสกุลชัย (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใชกับการรับรูคุณคาตราสินคา
โทรศัพทมือถือยี่หอ ไอโฟนของผูบริโภค ผลการศึกษา พบวาพฤติกรรมการใชงานกลุม
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ตั ว อย า งส ว น ใหญ มี ลั ก ษณะการใช ง านที่ ต อ งการในด า นของเกมส ม ากที่ สุ ด โดยมี
วัต ถุประสงคใ นการซื้อใชงานเปน เครื่องหลัก มากที่สุด และสว นใหญไมไดครอบครอง
ผลิตภัณฑใดๆของทางแอปเปลนอกเหนือจาก โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนการรับรูคุณคา
ตราสินคาของกลุมตัวอยางที่มีตอโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ดานการรูจักตราสินคาดาน
คุณภาพที่รับรูดานความสัมพันธกับตราสินคาและดานความภักดีตอตรา สินคาทั้ง 4 ดานอยู
ในระดับมาก
นพชัย ทรงแสงธรรม (2555) ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารท
โฟนในเขตอํ าเภอเมืองจั งหวัด ชลบุรี (กรณีศึกษาไอโฟน) ผลการศึก ษาผูบริโภคมีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยสวน ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท
สมารทโฟนในเขตอํ าเภอเมืองจังหวัด ชลบุรี (กรณีศึก ษาไอโฟน) ในดานลัก ษณะทาง
กายภาพโดยรวมอยูในระดับดี และผูบริโ ภคที่มีเพศอายุ สถานภาพ อาชีพรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนและระดับการศึกษาสูงสุดมีการตัดสินใจซื้อโทรศัพทสมารทโฟน(ไอโฟน) ดานบุคคล
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจแตกตางกัน
ปรัตถกร เปร อด (2554) ปจ จัยของสว นประสมทางการตลาดในการตั ดสิน ใจซื้ อ
โทรศัพทมือถือ Smart Phone ของผูบริโภคในเขตเทศบาลอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ผล
การศึกษา พบวาสวนใหญลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางเปนเพศชายชวงอายุ
21-30 ประดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ
รายไดเฉลี่ยอยู ที่ 10,001-20,000 บาท และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูวิจัยไดนํามา
วิเคราะหประกอบดวย 8 ดานคือดานผลิตภัณฑดานราคาดานชองทางการจัดจําหนายดานการ
สงเสริ มการตลาดดานบรรจุภัณฑ ดานพนัก งานดานการใหขอมูลขาวสารดานพลังอยูใ น
ระดับมากที่สุดโดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงใน 3 ลําดับ แรกคือดานพนักงานดานบรรจุภัณฑและ
ดานการใหขอมูลขาวสารสวนปจจัยทางดานการตลาดที่มี ระดับความสําคัญนอยที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับสวนผสมทางการตลาดดานอื่น คือปจจัยทางดาน ชองทางการจัดจําหนาย
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาโทรศัพทมือถือยี่หอ
ไอโฟน ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสุมตัวอยางจํานวน 400
คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิ จั ยได สร างแบบสอบถามเปน เปน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบง
โครงสรางออกเปน 3สวนดังนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ ระดับชั้น กลุมคณะและคณะ รายได
และที่พักอาศัยซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณจํานวน
และหาคารอยละ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปน
มาตรฐานสวนประมานคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 0 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่
10 มากที่สุด
สว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรูคุณ ค าตราสิน คา ซึ่งเปน แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมานคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 0 นอยที่สุด ไป
จนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
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 สวนใหญศึกษาในชั้นปที่ 2 จํานวน 152 คน คิดเปน
รอยละ 38.00 รองลงมา ชั้นปที่ 4 จํานวน 88 คน คิดเปน รอยละ 22.00, ชั้นปที่ 3 จํานวน 70
คน คิดเปน รอยละ 17.50 และ ชั้นปที่ 1 จํานวน 57 คน คิดเปน รอยละ 14.25 และศึกษาใน
คณะเศรษฐกิ จ – ธุ ร กิ จ มากสุ ด จํ า นวน 126 คน คิ ด เปน ร อยละ 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 และมีที่พักอาศัยเปนบาน 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
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน
ผลการศึ ก ษา ป จจั ยส วนประสมการตลาดที่มีตอการรับรูคุณ คาตราสิน คาในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 7.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 ในรายดาน ใหความสําคัญในระดับ
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มาก ทั้ง 4 ดาน โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 7.91 รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ดาน
ผลิตภัณฑ ให ความสํ าคั ญระดั บมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 7.91 โดยสูงสุดในดานบริษัทที่ผลิต มี
ชื่อเสียง รองลงมา มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดานราคาใหความสําคัญในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย
7.86 โดยสูงสุด ในดานราคาขายของโทรศัพทมือถือแบรนดiPhone มีค วามเหมาะสมกับ
คุณ ภาพ รองลงมา ค า ซ อ มและค า บริ ก ารที่ เ หมาะสม ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยให
ความสําคัญระดับมาก มีคาเฉลี่ย 7.77 โดยสูงสุดในดานสถานที่จัดจําหนายมีมากหลายสาขา
รองลงมา สถานทีจ่ ัดจําหนายสะดวกในการเดินทางดานการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญ
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 6.83 โดยสูงสุดในดานมีโปรโมชั่นสวนลดและของแถม และ มีบริการ
หลังการขายของผูจัดจําหนาย รองลงมา มีการรับประกันที่ดี

ไอโฟน

3. ผลการวิเคราะหการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้ อโทรศัพทมือถือยี่หอ

ผลการศึกษา การรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟ
นในภาพรวม พบว า มีการตั ดสินใจซื้อในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 7.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.38 ในรายดาน มีการตัด สินใจในระดับมากที่สุด 1 ดาน ตราสิน คา iPhone เปนสิ นคาที่
ผูใชงานสามารถใหขอมูลกับบุคคลอื่นไดงาย มีคาเฉลี่ย 8.40 และระดับมาก จํานวน 5 ดาน
ไดแก ตราสินคา iPhone สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใ ชงาน มีคาเฉลี่ย 7.88, ตรา
สินคา iPhone มีเอกลักษณที่โดดเดน จดจําไดงาย มีคาเฉลี่ย 7.66, จดจําตราสิ นคา iPhone
รูปแบบและลักษณะ มีคาเฉลี่ย 7.37, ตราสินคา iPhone ชวยใหผูใชมีความภูมิใจในการใชงาน
มีคาเฉลี่ ย 7.32 และตราสิน คา iPhone ไดรับการรับรองมาตรฐานสิน คาระดับประเทศ มี
คาเฉลี่ย 6.66 ตามลําดับ
สรุปผลการวิจัย
สมมติ ฐานที่1 ป จ จั ยลั ก ษณะสว นบุค คลมีผ ลตอการรับรูคุณ ค าตราสิน คาในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ประกอบดวยดานเพศ ดานชั้นปที่ศึกษา ดานคณะที่
ศึ ก ษา ด า นรายได ต อ เดื อ น ด า นที่ พั ก อาศั ย แตกต า งกั น โดยใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห t-test
(independent) ในกรณีตัวแปรอิสระเพศ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบวิเคราะหความ
แปรปวรทางเดียว (One-way ANOVA)สําหรับวิเคราะหตัวแปรอิสระอื่น สรุปไดดังนี้
ดานเพศ มีผลต อการรับรู คุ ณ คาตราสิน คาในการตัด สิน ใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ
ไอโฟน ไมแตกตางกัน
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ดานชั้นปที่ศึกษา มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือ
ยี่หอไอโฟน แตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ต่ํากวา กลุม
นักศึกษาชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3 และ 2) กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 3 จะมีการรับรูคุณคาตราสินคา
ในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 และ สูงกวาชั้นป
ที่ 4
ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานคณะที่ศึกษาที่ตางกัน มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคา
ในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05โดย
มีคาเฉลี่ ยความแตกต างกั น จํ านวน 4 คู ไดแก 1) กลุมนักศึก ษาคณะวิทยาศาสตร - สุข ภาพ
ศาสตร จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา
กลุมนักศึกษาคณะศิลปะ - การออกแบบ 2) กลุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร – เทคโนโลยี
จะมีก ารรั บรู คุณ ค าตราสิ น คาในการตัด สิน ใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุม
นักศึกษาคณะศิลปะ - การออกแบบ 3) กลุมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร – สังคมศาสตรจะมี
การรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน สูงกวา กลุมนักศึกษา
คณะศิลปะ - การออกแบบ 4) กลุมนักศึกษาคณะเศรษฐกิจ – ธุรกิจจะมีการรับรูคุณคาตราสินคา
ในการตั ด สิ น ใจซื้ อโทรศั พ ท มื อถื อยี่ หอ ไอโฟน สู งกวา กลุม นัก ศึก ษาคณะศิ ลปะ – การ
ออกแบบ
ปจจัยลักษณะสวนบุค คล ดานรายไดตอเดือน ที่ตางกัน มีผลตอการรับรูคุณ คาตรา
สินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ต่ํากวา
10,000 บาท จะมีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ต่ํา
กวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาทและตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป และ 2)
กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ต่ํากวากลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ตั้งแต 30,000 บาท ขึ้นไป
ป จ จั ยลั ก ษณะส ว นบุ ค คล ด านที่พัก อาศัย มีผลตอการรั บรูคุณ คาตราสิน คาในการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ไมแตกตางกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ผลการวิ เคราะหค วามสัมพัน ธ พบวา ปจ จัยสว นประสมการตลาด
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริมการตลาด
สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน
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ตาราง อธิบายผลคาสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ

Model

Unstandardized Standardized
t
Coefficients
Coefficients
Std.
Beta
B
Error
0.268 0.163
1.642
0.331 0.037
0.365
8.936
0.339 0.041
0.358
8.329
0.168 0.050
0.182
3.341

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

(Constant)
0.101
ดานผลิตภัณฑ
0.000
0.229
4.358
ดานราคา
0.000
0.208
4.818
ดานชองทางการจัด
0.001
0.129
7.771
จําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด 0.100 0.020
0.154
5.083 0.000
0.416
2.403
รับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการตรวจสอบปญหาสหสัมพันธ ระหวางตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ปจจั ย
สวนประสมการตลาดมีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอ
ไอโฟน พบว า มีคา Tolerance อยูใ นระหวาง 0.129– 0.416> 0.10 และ คา VIF (Variance
Inflation Factor) ในอยู ร ะหว า ง 2.403–7.771< 10.0 เปน ไปตามเกณฑ จึง ไม เกิ ด ป ญ หา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ
สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ได ว า ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาด ได แ ก ด า น
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการ
รับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน โดยดานผลิตภัณฑ มีผล
สูงสุด รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษามี ก ารรั บ รู คุ ณ ค า ตราสิ น ค า ในการตั ด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนในระดับมาก และใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดมี
ผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ในระดับมาก
ที่สุด โดยสูงสุด ดานผลิต ภัณฑ รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดาน
สงเสริมการตลาด ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิด ของ สอดคลองกั บแนวคิดของ เสรี วงษ
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มณฑา (2542) ที่กลาววาคุณคาของตราสินคา เปนการที่ตราสินคาของบริษัทมีความหมายเชิง
บวกในสายตาของลูกคาอันจะกอใหเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ
2. จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสว นประสมการตลาด สงผลตอการรับรู
คุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน โดยดานผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด
รองลงมา ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานสงเสริมการตลาด ตามลําดับ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ พฤติกรรมผูบริโภคกับกล
ยุทธการตลาดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) ที่กลาววาสวนประสมทางการตลาด
เปน กลยุทธการตลาดที่ทําการคั ด เลือกตลาดเปาหมายการตั้งวัตถุประสงคและพัฒนาสว น
ประสมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการของลูก คาเปาหมายหรือเปนกุญแจที่จ ะ
นําไปสูความสําเร็จก็คือตองทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค
3. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก ชั้นปที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และ
รายไดตอเดือน มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน
แตกตางกันผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมของผูซื้อหรือผูบริโภค Stanton
and Futrell (1987 : 664) ที่กลาววา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันสงเปนสิ่งสําคัญที่สงผลให
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคแตกต างกั น ไป ไมว าจะเปน สถานภาพทางสัง คมสิ่ง แวดล อมและ
เศรษฐกิจ
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด สงผลตอการรับรูคุณคาตราสินคา
ในการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจ ควรใหความสําคัญ
กิจกรรมสวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจการขายหรือจัดจําหนายโทรศัพทมือถือยี่หอ
ไอโฟน เชน ในดานตัวผลิตภัณฑของโทรศัพทมือถือควรใหความสําคัญกับคุณภาพ เนื่องจาก
คุณภาพและมาตรฐานที่ดีของโทรศัพทมือถือจะเปนการสรางภาพพจนที่ดีใหโทรศัพทมือถือ
ยี่หอไอโฟน ตลอดจนการรับรองคุณภาพการใชงานที่ยาวนาน และควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
โทรศัพท มือถื อ ยี่ หอไอโฟนให มีประสิทธิภ าพคงทน จะเป น การสรางภาพลัก ษณที่ดีข อง
โทรศัพทมือถือเมื่อผูบริโภคไดใชบริการและควรใหความสําคัญกับการสรางความซื่อสัตยตอ
ตราสิน ค าต อผู บริ โ ภคเพราะชื่ อเสี ยงของยี่ หอไอโฟนจะทํ าใหเกิด ความมั่น ใจในคุณ ภาพ
ตลอดจนควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ เชน รูปแบบ เทคโนโลยี ฟงกชั่น
การใชงานที่หลากหลายให ต รงต อความตองการและสอดคลองกับพฤติก รรมการซื้อของ
ผูบริโภคมากที่สุด
2. จากการศึ ก ษา พบวา นั ก ศึก ษามีก ารรับรูคุ ณ คาตราสิน ค าในการตัด สิ น ใจซื้ อ
โทรศัพท มือถื อยี่ หอไอโฟนในระดับมาก ดังนั้น ควรใหค วามสําคัญในการวางแผนพัฒ นา
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ผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ควรจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนา รูปแบบการบริการ ใหตรง
ตามความตองการในดานตางๆ เชน การสรางกิจกรรม ที่นําไปสูความใกลชิดกับลูกคา การ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยการเพิ่มฟงกชั่นใหมที่มีความทันสมัย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่
สอดคล องรู ปแบบการใช ชีวิ ต ของกลุมผูใ ชเพื่อเปน การกระตุน ยอดขายและสว นแบงทาง
การตลาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรใหความสําคัญกับการเพิ่มคุณคาตราสินคายี่หอไอโฟน โดย
การสรางความใกลชิดกับลูกคา ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษ การประชาสัมพันธ และการจัดตั้ง
ฝายบริการลูกคาขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา ทั้งนี้เพื่อรักษาฐานลูกคา
เดิมใหมีความภักดีตอตรายี่หอไอโฟนตอไป
3. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล มีผลตอการรับรูคุณคาตราสินคาใน
การตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน แตกตางกัน ดังนั้นควรใหความสําคัญกับกิจกรรม
สวนประสมการตลาดในการดําเนินธุรกิจการขายหรือจัดจําหนายโทรศัพทมือถือและการให
ความรูกับพนัก งานขายตอตัวผลิตภัณฑโทรศัพทมือถือ เนื่องจาก พนักงานขายจะเปน ผูใ ห
ขอมูลและแนะนํ าที่ ทํา ให เกิ ด การพฤติก รรมการซื้อมากยิ่งขึ้น อีก ทั้งสิ่งเหลา นี้จ ะนําไปสู
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนของผูบริโภคในอนาคต
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งตอไปควรนําปจจัยสวนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการใช
บริการมาเปนกรอบแนวความคิดในการศึกษา เพื่อผลการศึกษาจะนําไปใชในการพัฒนาปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนใหมีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูใชมากยิ่งขึ้น
2. การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรจะมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บตามกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช
โทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟนจําแนกตามรุนของโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน เพื่อผลการศึกษา
ครั้งตอไปจะสามารถใชเปน แนวทางในการวางแผนทางการตลาดและการพัฒ นาคุณ ภาพ
ผลิต ภัณฑ โ ทรศั พท มือถื อยี่หอไอโฟน ใหมีประสิทธิภ าพและสามารถใชเปนแนวทางการ
วางแผนกลยุทธทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
BEHAVIOR AND FACTORS THAT AFFECT FACEBOOK USERS IN BANGKOK
ชลกานต หิรัญชัย* พีรภา พีพลอย*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึ ก ษาค น คว าอิ สระครั้ งนี้มีวัต ถุประสงค (1) เพื่อศึก ษาถึงความแตกตางของ
ลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครที่ แ ตกต า งกั น (2) เพื่ อศึ ก ษาถึ งความสั มพั น ธ ข องป จ จั ยการใช บริ ก าร
Facebook ตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่
ใชบริการ Facebook จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงพรรณนา หาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน หาค า t-test
(independent t-test) คา F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การวิเคราะหโดยการหาคาสหสัมพันธ (Correlation Analysis)
ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางสว นใหญเปน เพศหญิง 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 มีความถี่ในการใชบริการเฟซบุค
10 ครั้งขึ้นไป/วัน มีระยะเวลาในการใชบริการเฟซบุค นอยกวา 30 นาที ใชมือถือเปนอุปกรณ
ในการใชบริการเฟซบุค ชวงเวลาในบริการเฟซบุคสวนใหญเปนชวงกอนนอน

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลั กสู ต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ในดานสังคม พบวา สวน
ใหญใชบริการเฟซบุคเพื่อติดตอสื่อสารกับคนในครอบครัว/เพื่อน/คนรูจัก ในดานความรูและ
การศึ กษา พบวา สวนใหญใ ชเฟซบุค เพื่อติดตามขาวสารประจําวัน ในดานธุร กิจ พบวา ใช
เฟซบุคเพื่อซื้อสินคาและบริการ ในดานความบันเทิง พบวา สวนใหญใชเฟซบุคเพื่ออัพเดทขาว
วงการบันเทิง
ผลการวิเคราะหปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) พบวา เพศ ระดับการศึกษา
อาชี พ ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลต อ ป จ จั ย การเข า ถึ ง บริ ก าร Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
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
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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

ในป จ จุ บั น “อิ น เทอร เ น็ ต ” (Internet) นั บ ว า มี บ ทบาทและมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น โดยอินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือขายขอมูล
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ของผูใชคอมพิวเตอร ระบบนี้ทําหนาที่เชื่อมเครือขายคอมพิวเตอรทั้งโลกเขาดวยกัน เครือขาย
เหลานี้ประกอบดวยเครือขายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ หนวยงานสาธารณะ และ
หนวยงานสวนบุคคลนับเปนลานลานเครือขาย เชื่อมตอกันไดทั้งแบบใชสาย ซึ่งสงสัญญาณมา
ทางสายสัญญาณ เชน สายโทรศัพท หรือแบบไรสายซึ่งสงสัญญาณเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
บุคคลทั่วไปที่ตองการติดตอกับระบบนี้จะตองจายคาบริการแกผูใหบริการอินเทอรเน็ต สิ่งทีอ่ ยู
ในอินเทอรเน็ต คือ แหลงขอมูล สารสนเทศอันมหาศาล รวมทั้งการใหบริการประเภทตางๆ
เชน อีเมล (ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส) อีบิซิเนส (ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส) (ราชบัณฑิตยสถาน,
2554) ซึ่ งอิน เทอร เน็ ต ทําให มนุ ษ ย ติดตอสื่อสารกันไดทั่วทุก มุมโลก นับวาเปน เครือขายที่
กวางขวางที่สุดในปจจุบัน
เมื่ อ เทคโนโลยี มี ค วามก า วไกลและทั น สมั ย มากขึ้ น จึ ง ทํ า ให ม นุ ษ ย ส ามารถ
ติดตอสื่อสารผาน “Social Network” หรือที่เรียกวา “เครือขายสังคมออนไลน” ผานระบบของ
อินเทอรเน็ต ซึ่ง “Social Network” หรือ “เครือขายสังคมออนไลน” หมายถึง กลุ มบุคคลผู
ติดต อสื่อสารกัน โดยผานสื่อสังคม ซึ่งนอกจากจะสงขาวสารขอมูลแลกเปลี่ยนกันแลว ยัง
อาจจะรวมกันทํากิจกรรมที่สนใจดวยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ทั้งนี้อาจใชเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจ การศึกษา ความบันเทิง ฯลฯ เครือขายสังคมออนไลน ทําใหมนุษยเกิดการติดตอสื่อสาร
กันไดทั่วทุกมุมโลกอยางสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งนับวาเปนชองทางการสื่อสารผานสื่อใหมที่
นิ ย มมากสํ า หรั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารอิ น เทอร เ น็ ต ในป จ จุ บั น เพราะเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน
เปรียบเสมือนเปนบริการพื้นฐานของเว็บไซต ที่ผูใชสามารถแสดงตนใหเปนที่รูจักแกคนทั่วไป
ได โดยการสรางหนาตางหรือเว็บไซต (Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตใหผูอื่นที่ใชบริการ
เครือ ข ายสั งคมออนไลน ประเภทเดีย วกัน เขามารว มแบ งปน พู ด คุย กัน ได อาทิ Facebook,
Twitter, Line, WhatsApp, Instagram เปนตน และความเจริญทางเทคโนโลยีนี้เอง จึงทําให
เครือขายสังคมออนไลน เข ามามีบทบาทตอพฤติก รรมการใชชีวิต ประจําวันของมนุษยมาก
ยิ่งขึ้น
Facebook เปนบริการบนอินเทอรเน็ตบริการหนึ่งที่อยูในเครือขายสังคมออนไลน ซึ่ง
ผูใชสามารถติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใ ช
Facebook อื่นๆ ไดโดยสามารถตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ โพสตคลิป
วิดีโอ เขียนบทความหรือบล็อก แชทเลนเกมสแบบเปนกลุมและยังสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ
ผานแอพลิ เคชั่ น เสริ ม (Applications) ที่มีอ ยูเปน จํา นวนมาก จากขอมูลเกี่ยวกับ สถิติและ
พฤติกรรมการใชงาน Social Network ของไทย ในป 2557โดยคุณภาวุธ พงษวิทยภานุ จาก
โซเชียลอิงค (Zocial inc) พบวา ในป 2557 ประเทศไทยใช Facebook มากเปนอันดับ 9 ของ
โลก เทากับประเทศเยอรมนี โดยมีจํานวนผูใชมากถึง 28 ลานราย คิดเปน 42% ของประชากร
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ทั้ ง ประเทศไทย และมี อั ต ราการเติ บ โตขึ้ น 53% จากป 2556 (อ า งอิ ง จาก :
http://www.it24hrs.com/2014/thai-social-network-2014)
จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นถึงความนิยมของการใชบริการ Facebook ที่มาก
ยิ่งขึ้น ในป จ จุ บัน ผู วิ จั ยจึ งเล็ งถึ งความสําคัญ ของการใชบริก าร Facebook โดยเนน เฉพาะ
พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากมีความนาสนใจและเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมการใชบริการ Facebook เพื่อ
เปนขอมูลใหแกผูใหบริการทาง Facebook และผูที่สนใจสามารถนําไปศึกษาวางแผนพัฒนา
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลตอปจจัยการ
เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธข องปจ จัยการใชบริการ Facebook ตอปจจัยการเขาถึง
บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยทางประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน อาชี พที่ แตกต างกัน ส งผลต อปจ จัยการเขาถึงบริก าร Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
2. ปจจัยการใชบริการ Facebook ที่ประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานความรู
และการศึก ษา ปจจั ยด านธุรกิจ ปจจัยดานความบันเทิง มีความสัมพันธตอปจจัยการเขาถึง
บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ใชบริการ Facebook จํานวน 400 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยที่
สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตดานเวลา ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตั้งแตวนั ที่
26 มีนาคม 2558 - 16 เมษายน 2558
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- อาชีพ

ปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค
(Facebook)

ปจจัยในการใชบริการเฟซบุค
(Facebook)
- ดานสังคม
- ดานความรูและการศึกษา
- ดานธุรกิจ
- ดานความบันเทิง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงความแตกตางของลั กษณะทางประชากรศาสตรที่สงผลต อปจจัยการ
เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ได ทราบถึงปจจัยการใชบริก าร Facebook ที่มีความสัมพันธตอปจจัยการเขาถึง
บริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. Facebook หมายถึ ง บริ ก ารเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ห นึ่ ง ซึ่ ง ผู ใ ช ส ามารถ
ติดตอสื่อสารและรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับผูใช Facebook อื่นๆ
ไดโ ดยสามารถตั้ งประเด็ น ถามตอบในเรื่องที่สนใจ โพสตรูปภาพ โพสตค ลิปวิดีโ อเขียน
บทความหรือบล็อก แชทเลนเกมสแบบเปนกลุมและยังสามารถทํากิจกรรมอื่นๆ ผานแอพลิ
เคชั่นเสริม (Applications) ที่มีอยูเปนจํานวนมาก
2. ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง ประชากรที่ อ าศั ย อยู ใ นจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร

1136

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

3. พฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค หมายถึง การที่บุคคลมีความตั้งใจหรือสนใจในการ
ติด ตอสื่ อสารผ านทางเฟซบุ ค โดยพิจ ารณาจากความถี่ ระยะเวลาและชว งเวลาการใชงาน
อุปกรณการใชงาน เปนตน
4. ปจจัยในการใชบริการเฟซบุค หมายถึง สิ่งที่ทําใหบุคคลเกิด ความตองการหรือ
แรงจูงใจ ที่ จ ะใชบริ ก ารเฟซบุ ค โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานสังคม ดานความรูและ
การศึกษา ดานธุ รกิจ ดานความบัน เทิง เชน สามารถติดตอสื่อสารกับผูคนไดอยางรวดเร็ว
สามารถใชเปนศูนยก ลางการกระจายขอมูลขาวสารที่เปน ประโยชนตอผูอื่นได สามารถซื้อ
สินคาและบริการไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินและผอนคลาย เปนตน
5. ปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) หมายถึง สิ่งที่ชวยทําใหบุคคลงายตอ
การเขาใชบริการเฟซบุค เชน ความเร็วของระบบอินเทอรเน็ต ความทันสมัยของอุปกรณการ
ใชงาน อัตราคาบริการ ความสะดวกของเวลาในการใชบริการเฟซบุค เปนตน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น
ตามหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร
แนวคิ ด ด า นประชากรศาสตร นี้ เป น หลั ก การของความเป น เหตุ เป น ผล กล าวคื อ
พฤติก รรมต างๆ ของมนุ ษ ย เกิ ด ขึ้ นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุน เปน ความเชื่อวา
มนุษยดําเนินชีวิตตามแบบฉบับที่สังคมไดวางเปนแมบทไวใหพฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัย
เดียวกันจะเปนเชนเดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมไดวางแบบอยางไวใหแลวสําหรับคนรุนนั้นๆ
สังคมทําใหผูหญิงมีลักษณะนิสัย พฤติกรรมแตกตางจากผูชาย คนที่มีการศึกษามีพฤติกรรม
แตกตางคนที่ ดอยการศึก ษา กลาวโดยสรุปคือ แนวคิดดานประชากรศาสตรเชื่อวา คนที่มี
คุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ,
2534)
ปรมะ สตะเวทิ น (2539) กลาววา การวิเคราะหมวลชน ผูรับสารตามลัก ษณะทาง
ประชากร โดยมีสมมติฐานวา มวลชนผูรับสารที่อยูในกลุมลักษณะทางประชากรเดียวกันจะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาคลายคลึงกัน และคนที่มีลักษณะทางประชากรตางกัน จะมีลักษณะทาง
จิตวิทยาแตกตางกัน
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1. อายุ (Age) อายุเปนปจ จัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความเหมือนหรือแตกตางกันในเรื่อง
ความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไปแลวคนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกวาคนที่มี
อายุมาก ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวาคนที่มีอายุนอย คนที่มี
อายุนอยจะเปนคนที่ยึดถืออุดมการณกวา ใจรอนกวา และมองโลกในแงดีมากกวาคนที่มีอายุ
มาก ในขณะที่คนที่มีอายุมาก มักจะเปนคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกวา มีความระมัดระวังมาก
และมองโลกในแงราย นอกจากนี้คนที่มีวัยแตกตางกัน มักจะมีความตองการแตกตางกันดวย
เชนคนวัยกลางคนและคนสูงอายุมัก จะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน การ
รักษาพยาบาล การมีบานและที่ดินเปนของตนเอง ในขณะที่คนหนุมสาวอาจจะสนใจในเรื่อง
การศึกษา ความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคม ลักษณะของการใชสื่อมวลชนก็แตกตาง
กัน คนที่มีอายุมากมัก จะใชสื่อมวลชนก็แตกตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อมวลชนเพื่อ
แสวงหาข าวสารหนั ก ๆ มากกว า เพื่อ ความบั น เทิง คนที่มี อายุ มากมั ก จะอา นจดหมายถึ ง
บรรณาธิ ก าร ข า วการบ า นการเมื อง ในขณะที่ ค นที่ มีอายุต่ํา กวา 20 ป ไมค อยจะอา นบท
บรรณาธิการ ในการฟงวิทยุก็เชนเดียวกัน คนที่มีอายุมากมักจะฟงรายการหนักๆ เชน ขาว การ
อภิปรายปญหาสังคม ไมคอยฟงดนตรีสมัยใหม
2. เพศ (Sex) ผู หญิ งกั บผูชายมีความแตกตางกัน มากในเรื่องความคิด คานิยมและ
ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตา งกัน
ผูหญิงมักจะมีลักษณะชอบความสวยงาม มีจิตใจออนไหวหรือเจาอารมณโอนออนผอนตาม
และเปนแมบานแมเรือน นอกจากนั้นงานวิจัยตางๆ ยังชี้ใหเห็นวาผูหญิงถูกชักจูงไดงายกวา
ผูชาย นอกจากนั้น ผูชายยังใชเหตุผลมากกวาผูหญิ งและจดจําขาวไดมากกวาผูหญิงดว ย แต
ผูหญิงเปนเพศที่หยั่งจิตใจของคนไดดีกวาผูชาย ผูหญิงมักจะโทษตัวเองเมื่อมีความผิดพลาด
เกิดขึ้น ในขณะที่ผูชายมักจะโทษคนอื่นหรืออุปสรรคอื่นๆ แตจะไมโทษตัวเอง
3. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได
เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลั งของครอบครัว คนที่มีพื้นฐานทางครอบครัวตางกัน ยอมมีคานิยม
ความคิด ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมที่แตกตางกัน ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไดยอมรับอิทธิพล
ของครอบครัวที่มีตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลและถือครอบครัวเปนสังคมแรกๆ ของ
บุคคล คนที่ มีอาชี พตางกั น ย อมมองโลก มีแนวความคิด มีอุด มการณ มีคานิยมตอสิ่งตางๆ
แตกตางกันไป คนที่รับราชการมักจะคํานึงถึงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ สวัสดิการ ศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิของความเปนขาราชการ ในขณะที่คนทํางานธุรกิจเอกชนอาจคํานึงถึงรายไดและการ
มีศักดิ์ศรี ข องตนด วยเงิ น ทองที่ สามารถหาซื้อหรือจับจายใชสอยสิ่งที่ต นตองการเพื่อรัก ษา
สถานภาพในสังคมของตน รายไดของคนยอมเปนเครื่องกําหนดความตองการตลอดจนความ
คิด เห็น ของคนเกี่ ยวกั บสิ่ งต างๆ และพฤติก รรมของคน การแนะนําใหชาวนาที่ยากจนใช
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เครื่องจักรแทนวัวควายในการทํานานั้น คงจะยากกวาการแนะนําใหคนที่มีรายไดมากๆ ซื้อ
เครื่องซักผา โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือรถยนตคันใหม นอกจากนั้นคนที่มีฐานะดีหรือรายไดสูงยัง
ใชสื่อมวลชนมากดวย การใชสื่อมวลชนของคนมีฐานะดีมักจะเปนการใชเพื่อแสวงหาขาวสาร
หนักๆ เชน อานบทบรรณาธิก าร อานหรือดูหรือฟงขาวการบานการเมือง ปญหาสังคมและ
เศรษฐกิ จ คนต า งเชื้ อชาติ กั น ย อมมีวัฒ นธรรมย อยของแตละเชื้อ ชาติ ที่ค อยกํา กับค านิย ม
ทัศนคติ ความคิดและพฤติกรรมของคนในเชื้อชาติแตกตางกัน เชน คนจีนอาจจะมีความคิดวา
การมีลูกมากๆ ดีเพราะจะไดชวยกันทํามาหากิน
4. การศึก ษา (Education) การศึก ษา หรือความรู เปน ลัก ษณะอีก ลัก ษณะหนึ่งที่ มี
อิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่แตกตางกัน ในยุคสมัยที่แตกตางกัน
ในระบบการศึกษาที่แตกตางกัน ในสาขาวิชาที่แตกตางกัน ยอมมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณ
และความตองการที่แตกตางกันไป คนที่มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับ
สารที่ดี เพราะเปนผูที่ความรูกวางขวางและเขาใจสารไดดีแตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถา
ไมมีหลั ก ฐานหรื อเหตุ ผลเพี ยงพอ โดยทั่ว ไปแลว คนที่ มีก ารศึก ษาสูงมัก จะใชสื่อมวลชน
มากกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา และมักจะใชสื่อประเภท สิ่งพิมพในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํามักจะ
ใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีก ารศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ วิ ทยุ โทรทั ศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัด ก็มัก จะแสวงหาขาวสารจากสื่อ
สิ่งพิมพมากกวาสื่อประเภทอื่น
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network)
กติกา สายเสนีย (2551 ก) ไดกลาวถึงโซเชียลเน็ตเวิรคไวดังนี้
เครือขายสัง คม หรือโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) คือ การที่ผูคนสามารถ
เชื่อมโยงและทาความรูจักกันได ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
เว็บโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network Web) คือ เว็บไซตที่สามารถเชื่อมโยงผูคน
เอาไวดวยกัน เชน Hi5 หรือ Facebook ซึ่งเปนเหมือนสถานที่ที่ทําใหผูคนไดทําความรูจักกัน
โดยสามารถเลือกไดวาตองการที่จะทําความรูจักกับใคร หรือเปนเพื่อนกับใคร สาหรับเว็บ
โซเชียลเน็ตเวิรคของไทย คือ เว็บไซต odoza (www.odoza.com) ที่เปนศูนยรวมสําหรับผูที่
ชอบการทองเที่ยว ไดมาทําความรูจักกัน และแบงปนรูปภาพ วีดีโอการทองเที่ยวของแตละคน
โซเชียลมีเดีย (Social Media) คือ เครื่องมือ หรือ เว็บไซตบนอินเทอรเน็ต สําหรับการ
เขาใชเพื่อทําการสื่อสาร รวบรวมขอมูล หรือการเขาไปมีสวนรวมกับคนในชุมชนนั้นๆ เชน
บล็อก (Blog) เว็บประเภท Video Sharing เชน YouTube เว็บประเภทโซเชียลเน็ตเวิรค เชน
Facebook หรือ Hi5 เว็บประเภทอัลบั้มรูปภาพ เชน Flickr (กติกา สายเสนีย, 2551 ข)
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โดยมีการเก็บสถิติพบวาเฟซบุค (Facebook) อยูในอันดับ 1 ของเว็บไซตที่ไดรับความ
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 ไพรีพายฤทธิ,์ 2553 อางใน สุชาต จันทรวงศ, 2553)
1. Identity Network คือ การแสดงตัวตนและภาพลักษณของตน เว็บไซตที่อยูในกลุมนี้
เชน Hi5 (www.hi5.com ), Facebook (www.facebook.com)
2. Interested Network คือ การรวมตัวกันบนโลกออนไลนจากความสนใจที่เหมือนกัน
เชน www.Digg.com
3. Collaboration Network คือ การรวมกลุมเปนเครือขายเพื่อทํางานรว มกัน เช น
Wikipedia (www.wikipedia.org)
4. Gaming / Virtual Reality หรือ โลกเสมือน ซึ่งอาจเปนที่รูจักกันในคําวา Second
Life โดยเปนรูปแบบของเครือขายสังคมออนไลนที่ผูเลนสวมบทบาทในตัวละครในเกม
5. Professional Network คือ เว็บเครือขายชุมชนมืออาชีพ โดยขอมูลที่แสดงในเว็บจะ
เปนขอมูลจริงเกี่ยวกับอาชีพหรือประวัติการทํางานของผูนั้น เปรียบเสมือนการแสดงประวัติ
การทํางานในลักษณะออนไลน เชน LinkedIn (www.LinkedIn.com)
กติกา สายเสนีย (2554) ไดกลาวถึง แนวโนมของผูบริโภคในการใชสื่อดิจิตอลป 2554
ดังนี้
1. มีวิจารณญาณในการเชื่อถือขอมูลมากขึ้น
2. ใชเวลาการบริโภคสื่อนอยลง
3. สนใจเรื่องความเปนสวนตัวมากขึ้น
4. ตองการความสะดวกสบายมากขึ้นในการเขาใชบริการ
5. คุนเคยกับการถายรูปและโทรศัพทมือถือกันเปนอยางดี เนื่องจากการที่
สามารถใชสื่อโซเชียลมีเดียผานมือถือไดในปจจุบัน ทําใหงายตอการอัพเดทขอมูลและรูปภาพ
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
น้ําทิพย สําเภาประเสริฐ (2543) ศึกษา “การใชอินเตอรเน็ตของผูใชในระยะเริ่มตนใน
เขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสาร” ผลการวิจัยพบวา
เพศ อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา อาชีพ และการเปนเจาของทรัพยสิน มีความสัมพันธกับ
พฤติ ก รรมการใช อิน เตอร เน็ ต ลั ก ษณะทางประชากรศาสตรไ มมีผ ลตอ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการเปดรับสื่อสารมวลชน และการที่เปนเจาของคอมพิวเตอรมีผลทําใหความถี่ใน
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การสื่อสารระหวางบุคคลภายในครอบครัวลดลง ในขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตรอื่นๆ
ไมมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลภายในครอบครัว สําหรับผูที่มีความถี่ในการใช
อินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถี่ในการชมโทรทัศน ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพลดลง
ในขณะที่ ระยะเวลาในการชมโทรทัศน ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพไมลดลง สว นผูที่มี
ระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถี่และระยะเวลาในการอานหนังสือพิมพ
ลดลง ในขณะที่ความถี่และระยะเวลาในการ ชมโทรทัศนและฟงวิทยุไมลดลง และผูที่มีความถี่
และระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลภายใน
ครอบครัวไมลดลง
วิมลพรรณ อาภาเวท สาวิตรี ชีวะสาธน ชาญ เดชอัศวนง (2554) ศึกษา “พฤติกรรมการ
สื่อสารในเฟซบุค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” พบวา
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีเพศ อายุ ชั้นป คณะ คะแนน
เฉลี่ ย สะสม และรายได ข องครอบครั ว แตกต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการสื่ อ สารในเฟซบุ ค
(Facebook) ไมแตกตางกัน
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีเพศ อายุ ชั้นป คณะ คะแนน
เฉลี่ยสะสม และรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีความคาดหวังตอเฟซบุค (Facebook) ไม
แตกตางกัน
3. นั ก ศึ ก ษามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลพระนครที่มี ร ายได ข องครอบครั ว
แตกตางกัน มีการใชประโยชนเฟซบุค (Facebook) แตกตางกัน
4. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มีเพศ อายุ ชั้นป คณะ คะแนน
เฉลี่ยสะสม และรายไดของครอบครัวแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอเฟซบุค (Facebook) ไม
แตกตางกัน
5. ความคาดหวัง การใช ประโยชน และความพึงพอใจตอเฟซบุค (Facebook) มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุค (Facebook)
นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวนใหญมกี าร
ใชเฟซบุค ทุกวัน และมีความคาดหวัง การใชประโยชนอยูในระดับมากและปานกลาง สว น
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่ใชบริก าร Facebook โดยกําหนดสุมตัว อยาง
จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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การวิ จั ยครั้ งนี้ ผูวิจั ยทํ าการวิจัยแบบสํารวจ โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online
Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณและ
คารอยละ
ตอนที่ 2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารเฟซบุ ค (Facebook) ซึ่ ง เป น
แบบสอบถาม แบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณและคารอยละ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ซึ่งเปนแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับที่ 1 นอยที่สุด ไป
จนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ตอนที่ 4 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย การเข า ถึ ง บริ ก ารเฟซบุ ค (Facebook) ซึ่ ง เป น
แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงลําดับจากระดับที่ 1
นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน
400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเปน
รอยละ 60.50 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 39.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 25 ป คิดเปนรอย
ละ 37.00 ส วนใหญ มีก ารศึ ก ษาระดับปริญ ญาตรี คิด เปน รอยละ 75.00 สว นใหญมีร ายได
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 สวนใหญมีความถี่ในการใชบริการเฟซบุค (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) ก อนนอน คิ ด เป น ร อยละ 82.80 ชวงเวลาขณะเดิน ทาง คิด เปน รอยละ 62.30
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ชวงเวลาตอนอยูบนเตียงหลังตื่นนอน คิดเปนรอยละ 51.50 ชวงเวลาขณะทํางาน คิดเปนรอยละ
48.80 ชวงเวลาขณะเขาหองน้ํา คิดเปนรอยละ 45.00 ชวงเวลาขณะรอประชุม คิดเปนรอยละ
22.30
ผลการวิเคราะหพฤติ กรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานสังคม จากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชคนหาเพื่อนที่รูจักหรือเพื่อนใหม (Add Friends) คิดเปน
รอยละ 63.00 ใชเพื่อติดตอสื่อสารกับคนในครอบครัว/เพื่อน/คนรูจัก คิดเปนรอยละ 97.20 ใช
สนทนาแบบสวนตัว (Chat) คิดเปนรอยละ 84.40 ใชแสดงความคิด เห็นตอเหตุการณตางๆ
(Comment) คิดเปนรอยละ 82.60 ใชกดถูกใจ (Like) คิดเปนรอยละ 93.40 ใชอัพเดทสถานะ
ชีวิตประจําวันของตนเอง (Status) คิดเปนรอยละ 78.60 ใชบอกสถานที่ที่ตนเองอยูเพื่ออัพเดท
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 ใชแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูล/ขาวสารตางๆ
คิดเปน รอยละ 92.70 ใชเพื่อติด ตามขาวสารประจําวัน คิด เปนรอยละ 96.50 ใชคนหาขอมูล
ขาวสารในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ คิดเปนรอยละ 91.40 ใชเพื่อติดตองานหรือทําการบาน คิดเปน
รอยละ 61.00 ใชเพื่อศึกษาขอมูลทํารายงาน/วิจัย คิดเปนรอยละ 43.10
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานธุร กิจ จากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชเพื่อซื้อสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 80.50 ใชเพื่อ
ขายสินคาและบริการ คิดเปนรอยละ 35.50 ใชซื้อบริการโฆษณาบนเฟซบุค (Facebook Ad)
เพื่อโปรโมทธุรกิจ คิดเปนรอยละ 24.80 ใชเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบขอมูลในการซื้อ
สินคา/บริการ คิดเปนรอยละ 67.40 ใชเพื่อทํางาน/หารายไดเสริม/ประกอบอาชีพ คิดเปนรอย
ละ 34.80 ใชเพื่อศึกษาและอัพเดทขอมูลการทําการตลาดและธุรกิจ คิดเปนรอยละ 50.70
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ดานความบันเทิง จาก
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา ใชอัพเดทขาววงการบันเทิง คิดเปนรอยละ 87.00
ใชเพื่อเลนเกมส คิดเปนรอยละ 56.30 ใชเพื่อฟงเพลง คิดเปนรอยละ 57.10 ใชเพื่อดูการตูน/
ภาพยนตร/ละคร/ซีรีย คิดเปนรอยละ 57.60
3. ผลการวิเคราะหปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook)
ผลการวิ เคราะห ปจ จั ยการใช บริ ก ารเฟซบุ ค (Facebook) จากผูต อบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน พบวา ปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทางดานสังคม มีคาสูงสุดเทากับ
10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.52 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.55 ปจจัย
การใชบริการเฟซบุค (Facebook) ทางดานความรูและการศึกษา มีคาสูงสุด เทากับ 10.00 คา
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ต่ําสุดเทากับ 1.50 คาเฉลี่ยเทากับ 8.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.51 ปจจัยการใช
บริการเฟซบุค (Facebook) ทางดานธุรกิจ มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ย
เทากับ 7.64 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.61 ปจจัยการใชบริการเฟซบุค (Facebook)
ทางดานความบันเทิง มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.49 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.45
4. ผลการวิเคราะหปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook)
ผลการวิเคราะหปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) จากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน พบวา ปจจัยการเขาถึงบริการเฟซบุค (Facebook) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คา
ต่ําสุดเทากับ 5.00 คาเฉลี่ยเทากับ 8.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.03
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได เ ฉลี่ ยต อ เดื อ น อาชี พที่ แ ตกตางกัน ส งผลตอ ปจ จั ยการเขาถึ งบริก าร Facebook ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน โดยใชสถิติวิเคราะหคา T-test (independent ttest) ในกรณี ตัวแปรอิสระ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และใชสถิติวิเคราะหคา F-test แบบ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สรุปไดดังนี้
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการใชบริการ Facebook ที่ประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัย
ดานความรูและการศึกษา ปจจัยดานธุรกิจ ปจจัยดานความบันเทิง มีความสัมพันธตอปจจัยการ
เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะห โดยการหา
คาสหสัมพันธ (Correlation Analysis) สรุปไดวา
Correlations
ปจจัยในการใชบริการ
ดานสังคม
ดานความรูและ
ดานธุรกิจ
ดานความบันเทิง
เฟซบุค (Facebook)
การศึกษา
1.00
.747
.429
.733
ดานสังคม
.747
1.00
.601
.748
ดานความรูและการศึกษา
.429
.601
1.00
.474
ดานธุรกิจ
.733
.748
.474
1.00
ดานความบันเทิง
**. 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
ป จ จั ย ด า นสั งคม มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ป จ จัย ด า นธุร กิ จ ในทิ ศ ทางเดี ยวกั น 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
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ Facebook ของประชากรใน
เขต กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางประชากรศาสตรที่ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได เ ฉลี่ ยต อ เดื อ น อาชี พที่ แ ตกตางกัน ส งผลตอ ปจ จั ยการเขาถึ งบริก าร Facebook ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาพบวา
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มีเฉพาะดานเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ เพศ
ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน
โดยเพศที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันในเรื่องอัตราคาบริการการใชเฟซบุค ความสะดวกของเวลาใน
การใชบริการเฟซบุค ความทันสมัยของขอมูลตางๆ ในเฟซบุค ความชํานาญในการใชบริการ
เฟซบุค สภาพแวดลอมของบุคคลรอบตัวที่ใชเฟซบุค
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกันในเรื่องความเร็วของระบบอินเตอรเน็ต อัตราคาบริการ
การใชเฟซบุค ความนาเชื่อถือของบริการ ความสะดวกของเวลาในการใชบริการเฟซบุค ความ
ทันสมัยของขอมูลตางๆในเฟซบุค ความชํานาญในการใชบริการเฟซบุค สภาพแวดลอมของ
บุคคลรอบตัวที่ใชเฟซบุค
อาชีพที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครที่แตกตางกันในเรื่องของอัตราคาบริการการใชเฟซบุค
สวนอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ไมสงผลตอปจจัยการเขาถึงบริการ
Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
นอกจากนั้นผลการวิจัยนี้ยังมีผลขัดแยงกับงานวิจัยของน้ําทิพย สําเภาประเสริฐ (2543)
ไดศึกษาถึงการใชอินเตอรเน็ตของผูใชในระยะเริ่มตนในเขตกรุงเทพมหานครกับผลกระทบ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสาร ผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา
อาชีพ และการเปนเจาของทรัพยสิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปดรับสื่อสารมวลชน และการ
ที่เปนเจาของคอมพิวเตอรมีผลทําใหความถี่ในการสื่อสารระหวางบุคคลภายในครอบครัวลดลง
ในขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตรอื่นๆ ไมมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคล
ภายในครอบครัว สําหรับผูที่มีความถี่ในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถี่ในการชม
โทรทัศน ฟงวิทยุ และอานหนังสือพิมพลดลง ในขณะที่ระยะเวลาในการชมโทรทัศน ฟงวิทยุ
และอานหนังสือพิมพไมลดลง สวนผูที่มีระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับมาก มีความถี่
และระยะเวลาในการอ า นหนั ง สื อพิม พลดลง ในขณะที่ค วามถี่แ ละระยะเวลาในการ ชม
โทรทัศนและฟงวิทยุไมลดลง และผูที่มีความถี่และระยะเวลาในการใชอินเตอรเน็ตในระดับ
มาก มีพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลภายในครอบครัวไมลดลง
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการใชบริการ Facebook ที่ประกอบดวย ปจจัยดานสังคม ปจจัย
ดานความรูและการศึกษา ปจจัยดานธุรกิจ ปจจัยดานความบันเทิง มีความสัมพันธตอปจจัยการ
เขาถึงบริการ Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาพบวา
ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธกับปจจัยดานความรูและการศึกษาในทิศทางเดียวกัน
โดยมีความสัมพันธในระดับสูง กลาวคือ ถาปจจัยดานสังคมมีระดับสูงขึ้น ปจจัยดานความรู
และการศึกษาจะมีคาสูงขึ้นในระดับสูงเชนเดียวกัน
ป จ จั ย ด า นสั งคม มี ค วามสั ม พั น ธ กับ ป จ จัย ด า นธุร กิ จ ในทิ ศ ทางเดี ยวกั น 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 จึงควรที่จะสงเสริมใหทํากิจกรรมอื่น หรือมีกิจกรรมรวมกันนอกเหนือจากการใชบริการ
การสื่อสารผาน Facebook
2. จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการติดตามขาวสารประจําวัน
ผาน Facebook อยูในระดับมาก ดังนั้นในการกําหนดขอมูลที่จะใชการสื่อสารผาน Facebook
กับกลุมวัยรุนผานทางชองทางดังกลาว จะทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิผล
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
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1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะคนที่อาศัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหา นคร
เพียงที่เดียว จึงควรมีการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยการใชบริการ Facebook ในพื้นที่อื่นดวย
เพื่อเปนการขยายขอบเขตของขอมูล เนื่องจาก Facebook มีผูใชงานมากมายอยูทั่วประเทศ
2. ในการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไป ควรจะมี ก ารนํ า วิ ธี วิ จั ย แบบอื่ น มาใช ใ นการประกอบ
ผลการวิจัย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อขยายผลการวิจัยและนําขอมูลมาใชประกอบการ
อภิปรายผล
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ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางาน
ในยานรามคําแหง
THE DECISION TO BUY CLOTHS THROUGH ONLINE MEDIA OF WORKING
PEOPLE IN THE DISTRICT RAMKHAMHAENG
รัชชนีย ทองสําฤทธิ์* ปญจรัศมิ์ รําไพรัศมิ์*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยสวน
บุ ค คล ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า นสื่ อ ออนไลน ข องกลุ ม คนวั ย ทํ า งานในย า น
รามคําแหง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคในยานรามคําแหง ซึ่งกลุม
ตัวอยางเปนประชากรแบบนับจํานวนไมไดจํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชเชิงสถิติพรรณนา หาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย
คาสูงสุ ด สว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน แบบการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) คาการถดถอยเชิงพหุคูร (Multiple
Regression Analysis)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน
รอ ยละ 62 มี อายุ ร ะหว า ง 26-30 ป คิ ด เปน รอ ยละ 31.3 ส ว นใหญมี อาชีพ เป น พนัก งาน
บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 63.5 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ
12 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 84.5
โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อกับปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุด ตามมาดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ตามมาดวยปจจัยดานชอง
ทางการจั ด จํ าหน าย และป จ จัยด านราคา ผลการทดสอบมาตรฐานพบวา ปจ จัยดานระดับ
การศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยาน
รามคําแหง ปจจัยดานผลิตภัณฑและดานราคามีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานสื่อ
ออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง
คําสําคัญ : การตัดสินใจเลือกซื้อ, เสื้อผาผานสื่อออนไลน, กลุมคนวัยทํางาน
__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต 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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ในชว งหลายป ที่ผานมาเราอาจปฏิเสธไมไดวาสื่ออินเตอรเน็ต ไดมีอิทธิพลมากขึ้น
เรื่อยๆจนกลายเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น การ
สื่อสารขอมูลเปนไปดวยความรวดเร็วเชื่อมโยงกันอยางทั่วถึง และกวางขวาง (Globalization)
เทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร (Communication) และคอมพิวเตอร (Computer)ไดถูกนํามาใช
เป น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต อแลกเปลี่ ย นทางสารสนเทศ (Information) ที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
จุดเริ่มตนของการสื่อสารผานระบบสารสนเทศนั้นเริ่มตนมาจากการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตที่
ใชในการสื่อสารระหวางบุค คล หนวยงาน และองคกรตางๆ ซึ่งตอมาไดรับความนิยมอยาง
รวดเร็วมากในปจจุบัน
ในทุกวันนี้มีการใชอินเตอรเน็ต (Internet) ในการสืบคนขอมูล หาความรูทั่วไป การ
ติดตอสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชนการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การพูดคุย (Chat)
การอานหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด การติดตามขาวสาร การเรียนรูทางสื่อออนไลน
(E-Learning) เปนตน ดังนั้นจึงจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทตางๆไดหันมาใชสื่อออนไลนเปน
ชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารของบริษัท เพือ่ ใหเกิดการรับรู การสรางภาพลักกษณที่ดี
ใหแกธุรกิจ และใชในการโฆษณาสินคาและบริการ เพื่อเปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ
อยากซื้อ ดวยการที่สื่อออนไลนมีจุดเดนในเรื่องความรวดเร็ว และแพรกระจายไดงาย มีตนทุน
ต่ํา และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกที่ทุกเวลา จึงทําใหสื่อออนไลนเปนที่นิยมมากจาก
การสํารวจของเว็บไซต zocialrank.com ที่มีก ารเก็บตัว เลขสถิติทางดานออนไลนพบวามี
จํานวนผูที่ใชเครือขายสังคมออนไลนประมาณ 18 ลานคน ผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ 25 ลาน
คน จากจํานวนประชากรในประเทศไทยที่มีกวา 66 ลานคน และมีแนวโนมจะเพิ่มจํานวนมาก
ขึ้นอี กในอนาคต ถึงแมวา ขณะนี้สื่อออนไลนจ ะมีเปนจํานวนมากแตก็ไมใ ชทุกสื่อที่ไดรับ
ความนิยม ที่เห็นนิยมใชกันในบานเราก็คือ เฟสบุค ที่มีผูใชถึง 18.5 ลานคน ไลนแชท 15 ลาน
คน ทวิตเตอร 2 ลานคน อินสตาแกรม 603,288 คน เปนการสะทอนใหเห็นถึงผูบริโภคจํานวน
มหาศาลที่อยูในโลกออนไลนที่ผูประกอบการและนักการตลาดไมอาจจะมองขามไปได จึงทํา
ใหในปจจุบันทั้งผูคาและผูบริโภคไดมีการซื้อขายผานสื่อออนไลนมากยิ่งขึ้น ทําใหตลาดใน
ธุรกิจสินคาและบริการผานสื่อออนไลนมีการเติบโตและแขงขันกันมาก
จากที่ไดกลาวในขอความขางตนนั้น ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการซื้อสินคาของผูบริโภค ผานทางสื่อออนไลน เพื่อจะใหผูประกอบการผานสื่อออนไลน
ไดรับทราบว า ป จ จั ยใดบ า งที่ มีผลตอการเลือกซื้อสิน คาและบริก ารของผู บริโ ภคผานสื่ อ
ออนไลน และผู ประกอบการสามารถนํ าไปใชเ ป น แนวทางในการประกอบการผ านสื่ อ
ออนไลน และพัฒนาใหตรงกับความตองการของผูบริโภครวมถึงการใชเปนขอมูลพื้นฐาน และ
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เปนแนวทางในการเพิ่มชองทางการตลาดในสวนของการทําการตลาดผานสื่อออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาป จ จั ยส ว นบุ ค คลที่แตกต างหรือ มีผลต อการตั ด สิน ใจซื้อเสื้อ ผาของ
ผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลน
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของ
ผูบริโภคผานสื่อสังคมออนไลนตางๆ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานจากสื่อออนไลน
2. ปจจัยตางๆมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาจากสื่อออนไลน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ดานเนื้อหา เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จ รูป
ของผูบริโภคผานสื่อออนไลน ในกรณีศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเสื้อผาสําเร็จรูปผานหนา Facebook,
Instagram และ Website ตางๆ
2. ดานกลุ มตัว อย าง เป น การเลือกกลุ มตัว อย างแบบเฉพาเจาะจง โดยเลือกกลุ ม
ผูประกอบการธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปกลุมแฟชั่นผานหนา Facebook, Instagram และ Website
ตางๆ สว นผูบริโภคที่เปน กลุมผูใชอินเตอรเน็ต และสั่งซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปผานสื่อออนไลน
ไดแกกลุมคนยานรามคําแหง จํานวน 400 คน
3. ดานระยะเวลา ใชเวลาในการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ช ว ยให ผูที่เกี่ ยวข องเข าใจถึ งปจ จัยตางๆ ที่มี อิทธิพลตอการตั ด สิน ใจซื้ อเสื้ อผ า
สําเร็จรูปของ ผูบริโภค
2. ชวยใหผูที่เกี่ยวของ และผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช และพัฒนา
ธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปได
3. ชวยใหผูประกอบการเขาใจถึงพฤติกรรม และความตองการของผูบริโภค
นิยามศัพทเฉพาะ
สื่อสังคมออนไลน : สื่อที่ผูสงสารแบงปนสาร ซึ่งอยูในรูปแบบตางๆ ไปยังผูรับสาร
ผานเครือขายออนไลน โดยสามารถโตต อบกันระหวางผูสงสาร และผูรับสาร หรือผูรับสาร
ดว ยกัน เอง ซึ่ งสามารถแบ ง เป น สั งคมออนไลน ป ระเภทต า งๆ ที่ ใ ช กั น บอ ยๆ คื อ บล็ อ ก
(Blogging) ทวิตเตอร และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือขายสังคมออนไลน
(Social Networking) และการแบงปนทางสื่อออนไลน (Media Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ,
2555)
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ผูบริ โภค : ผูที่ใ ชประโยชนจ ากสิน คาหรือบริก ารขั้นสุดทาย เพื่อตอบสนองความ
ตองการโดยตรงของบุคคลผูนั้นโดยทั่วไป ผลที่ไดรับจากการบริโภคคือ อรรถประโยชนหรือ
ความพอใจ
ปจ จั ยในการตั ด สิ น ใจซื้ อ : สิ่งเราทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจ และ
พฤติกรรมของผูบริโภค
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น
ตามหัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมผูบริโภค
โซโลมอน (Solomon.1996: 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพื่อทําการ
เลื อ กสรรการซื้ อ การใช หรื อ การบริ โ ภค อั น เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ บริ ก าร ความคิด หรื อ
ประสบการณ เพื่อสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความพอใจ
โฮเยอร และ แม็คอินนีส (Hoyer and Maclnnis.1997: 3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค
(Consumer Behavior) หมายถึง ผลสะทอนของการตัดสิน ใจซื้อของผูบริโภคทั้งที่เกี่ยวของ
สัมพันธกับการไดรับ (Acquisition) การบริโภค (Consumption) และการกําจัด (Disposition)
อันเกี่ยวกับสินคาบริการ เวลาและความคิด โดยหนวยตัดสินใจซื้อ (คน) ในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่ง
ชิฟแมน และ คานุค (Schiff man & Kanuk.1994: 4) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค
(Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ง บุค คลทํา การค น หา (Searching) การซื้ อ
(Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) และ การใชจาย (Disposing) ใน
ผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง
โมเวนและไมเนอร (Moven&Minor.1998:5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer
Behavior) หมายถึง การศึกษาถึงหนวยการซื้อ (Buying Units) และกระบวน การแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวของกับการไดรับมา การบริโภคและการกําจัดอันเกี่ยวกับสินคา บริการ ประสบการณและ
ความคิด
ศู น ย พัฒ นาและส งเสริ มการศึก ษาอาชีพ (2539: 9) กลาววา พฤติก รรมผูบริโ ภค
(Consumer Behavior) หมายถึง ความตองการสินคา หรือ บริการตางๆ ที่เกิดจากอิทธิพลภายใน
บุคคล ไดแก ความตองการสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันและความตองการที่เกิดจาก
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
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคาบริการ(ผลิตภัณฑ) โดยการผาน
การแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทํา โดยบุคคลที่จัดวาเปน
ผูบริโภคในที่นี้คือ บุคคลผูมีสิทธิในการไดมาและใชไปซึ่งสินคาและบริการที่ไดเสนอขาย โดย
สถาบันการตลาดจากนิยามดังกลาวขางตน สามารถสรุปความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ได
วา การกระทําใดๆ ของผูบริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ การใชสินคาและ
บริก าร รวมถึ ง กระบวนการ ตั ด สิ น ใจเพื่ อตอบสนองความจําเปน และความต องการของ
ผูบริโภคใหไดรับความพอใจ
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
โคลโรแกน (Corrigan 1998: 10) อธิบายวา ในศตวรรษที่ 18 เสื้อผาเปนสิ่งที่บงบอกถึง
สถานะทางสังคมของผูสวมใส ผูบริโภคที่อยูในชนชั้นสังคมที่แตกตางกันจะสวมใสเสื้อผา
แตกตางกัน หรื อแม ก ระทั่ งในชนชั้ น เดียวกัน เชน พอคาหรือนักบัญ ชี ซึ่งเปน ชนชั้นกลาง
เสื้อผาก็จะแตกตางกันจากการตกแตงเพื่อบงบอกอาชีพของผูสวมใส สวนในยุคปจจุบัน เสื้อผา
เปนสิ่งที่แสดงบุคลิกลักษณะของบุคคล
ลีวีร และวิทส (Levy and Weitz 1996: 15) กลาววา ผูบริโภคใชเสื้อผาเครื่องแตงกาย
เพื่อแสดงถึงการพัฒนาเอกลักษณของตนเอง และสรางการยอมรับจากผูอื่น
บาทส (Corrigan 1998: unpaged ; อางอิงจาก Barthes 1967: unpaged) กลาววาเสื้อผา
ไม ใ ช แ ค สิ่ ง ที่ ม องเห็ น ได เ ท า นั้ น แต เ สื้ อ ผ า ยั ง เป น สิ่ ง ที่ บ อกหรื อ สื่ อ สารความคิ ด
(Communication Idea) และขอมูลของผูสวมใสดวย
บารินาค (Miles 1998: unpaged; Bamard 1996: unpaged) อธิบายวา เสื้อผาบงบอกถึง
ความเปนตัวของตัวเอง เปนเอกลักษณที่แตกตาง ดังนั้น เสื้อผาจึงเปนสิ่งที่สื่อสารและบอกถึง
ตําแหนงทางสังคมของผูใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไมล (Miles 1998: unpaged) กลาววา
เรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาของวัยรุนกับเอกลักษณสินคา เขาพบวา การ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นของวัยรุนสะทอนถึง วัฒ นธรรมกลุมยอย (Subculture) กลาวคือ กลุมวัยรุน
รูสึกวาเสื้อผาเปนสิ่งที่แสดงความเปนตัวของตัวเองและสรางความแตกตางจากผูอื่น โดยการ
เลือกสีหรือแบบที่แตกตางกัน วัยรุนจะเปดรับสิ่งเราที่เกี่ยวของกับแฟชั่นเพื่อจะทราบแนวโนม
ของสินคา ดังนั้น การซื้อเสื้อผาแฟชั่นของวัยรุน ก็เพื่อใหสังคมยอมรับ สินคาเสื้อผาแฟชั่นจึง
เปนสิ่งที่บงบอกความสนใจและภาพลักษณของผูสวมใส การซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายเปนสิ่งที่
ผูหญิงโปรดปรานมากที่สุด 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
มีการสํารวจความคิด เห็นของสตรีใ นประเทศสหรัฐอเมริก า อีก 4,200 คน หรือเรียกวา US
Lifestyle Monitor ได
ผลการวิจัยที่นาสนใจมาก สําหรับสินคาเสื้อผาแฟชั่นวา สตรีชาวอเมริกันซื้อเสื้อผา
บอยกวาสตรีชาติอื่นๆ ประมาณสองเทาและจายเงินซื้อเสื้อผา โดยเฉลี่ยคนละ 263.83 เหรียญ
สหรัฐอเมริ ก าในช ว ง 3 เดื อ นแรกของป ในขณะที่ส ตรีชาติ อื่น ๆ มี ก ารใช เงิน เฉลี่ยคนละ
ประมาณ 235.30 เหรียญสหรัฐอเมริกา และพบวา ผูหญิงชาวอเมริกาชอบการซื้อเสื้อผารอยละ
61 ขณะที่ผูหญิงชาติอื่นรอยละ 75 นอกจากนั้นผูหญิงรอยละ 35 ยอมที่จะรูสึกอึดอัดหรือไม
สบายเพื่อใหไดแตงตัวตามแฟชั่น โดยผูหญิงจากประเทศฝรั่งเศสใหความสําคัญกับการแตงตาย
ตามแฟชั่น สูงถึงรอยละ 21 สวนผูหญิงสาวชาวเกาหลีใตใกลเคียงกันคือ รอยละ 20 ในขณะที่
ผูหญิงสาว โคลัมเบียและฮองกงเห็นดวยเพียงรอยละ 5 สวนประเด็นที่ผูหญิงเห็นพรองตองกัน
ที่สุด คือ แนวคิดในการเลือกซื้อเสื้อผาทุกประเทศที่มีการสํารวจ ยกเวนประเทศเยอรมันนีและ
ประเทศเม็กซิโกเห็นวาไดแนวคิดมาจาก ตูแสดงสินคาตามหางรานตางๆ มากที่สุด รองลงมา
คือ ไดจากนิตยสารแฟชั่นและแคตตาล็อก และแหลงอืนๆ ไดแก เพื่อคนในครอบครัว นักรอง
นักแสดง และโฆษณา เปนตน นอกจากนั้นสิง่ สําคัญที่สุดที่เจาของธุรกิจเสื้อผาตองการอยางยิ่ง
คือ ผูบริโภคที่พรอมจะซื้อดวยแรงจูงใจฉับพลัน ซึ่งเปนการซื้อที่ไมไดคิดหรือวางแผนมากอน
ลวงหนา เพราะถาซื้อโดยการวางแผนนั่นหมายความวา ยอดขายอาจจะไดนอย เพราะผูซื้อมัก
คิด และจะซื้ อเมื่ อของเดิ มที่ มีอยู หมดสภาพหรื อเกาแลว หรือจะซื้อก็ตอเมื่อมีค วามจําเป น
ผลการวิจัยพบวาชาวยุโรปเปนผูซื้อดวยแรงจูงใจแบบฉับพลันมากที่สุด รอยละ 57 ตามดวยชาว
อเมริกันและชาวเอเชีย รอยละ 40 และละตินอเมริการอยละ 23 (สํารวจพฤติกรรมสาวชอปปง
75% ชอบซื้อเสื้อผาที่สุด 2453) (ผลการสํารวจในระดับโลก Global Lifestyle. Monitor Cotton
Council International ) การเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายของผูหญิงทํางาน นั้นไดรับอิทธิพล
จากบุคคลอางอิง ซึ่งทําใหผูบริโภคสวนใหญเชื่อถือ ขอมูลจากกลุมอางอิงมากกวาขอมูลจาก
แหลงขอมูลอื่นทั่วๆ ไป กลุมอางอิงทั้งหมดไมวาจะเปนเพื่อน เพื่อนรวมงาน ครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลที่มีชื่อเสียงนั้น จะมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคในระดับที่แตกตางกัน
โดยกลุมอางอิงใกลชิดผูบริโภคไมวาจะเปนครอบครัว หรือเพื่อนจะมีอิทธิพลมากที่สุดตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคา (งานวิจัย.โรบอลด และดารก Robolt and Drake 1985) ปจจุบันผูหญิงสวน
ใหญ จะเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป คิดเปนรอยละ 51 รองลงมาจะเปนทั้งการสั่งตัดและซื้อเสื้อผา
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สําเร็จรูปรอยละ 29 และลําดับสุดทายคือการสั่งตัดเสื้อผาตามรานรอยละ 20สวนสถานที่ในการ
ซื้อสินคาพบวาหางสรรพสินคา เปนสถานที่ที่ผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร นิยมไปซื้อเสื้อผา
รอยละ 46 รองลงมาเปนรานขายเสื้อผา รอยละ 31 สวนการซื้อตามแผงลอยและดิสเคาวนสโตร
มีสัดสวนรอยละ 19 ตลาดนัด รอยละ 2 รานตัดเย็บเสื้อผารอยละ 1 และซื้อแลวแตโอกาส รอย
ละ 1 สวนรูปแบบเสื้อผาที่ผูหญิงสมัยนี้นิยมสวนใหญเลือกจากรูปแบบเรียบงาย สามารถสวม
ใสไดทุกโอกาส รอยละ66 รองลงมาคือ คุณภาพของผารอยละ 52 สวนฝมือการตัดเย็บประณีต
รอยละ 41 ตามสมัยนิยมรอยละ 15 ซื้อเพราะเปนตราสินคาที่มีชื่อเสียงรอยละ 4 และราคาไม
แพงรอยละ 1 (ไลฟสไตลผูหญิงป 2000.2543)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ณัญ ช คณั ส ปานเสมศรี (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น นําเขาจาก
ตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มี
อายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป มี ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท และแหลงที่มาของรายไดมาจากครอบครัว ในการตัดสิ นใจซื้อของกลุ ม
ตัว อยางสว นใหญ เลื อกซื้อมากที่ สุด คือ เสื้อยืด โดยความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 8 ครั้งตอเดื อน
สถานที่ซื้อสิ นคาแฟชั่นนํ าเขาตางประเทศมากที่สุด คือ หางสรรพสิน คา เหตุผลที่ซื้อเสื้อผา
นําเขามากที่สุด คือ ความเหมาสมกับตนเอง ชวงเวลาซื้อเสอผาแฟชั่นนําเขามากที่สุด คือเมื่อมี
การจัดโปรโมชั่น สําหรับปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ
ราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ ระดับการศึกษที่แตกตางกันมีผล
ตอการตัดสินใจซื้อ
รัตนากร นิรมิตรตรีชัย (2553) ทําการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดของพาณิชย
อิเล็ก ทรอนิ ก ส ตามความคิด เห็น ของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึก ษาพบว า นั ก ศึ ก ษาส ว นใหญเปน เพศหญิง มีอายุร ะหวาง 19 – 20 ป มี ก ารศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 เปนสวนใหญ ศึกษาอยูในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 5,000 บาท และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ปจจัย
ภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษาดานประหยัดเวลา ดานขอมูล
ขาวสาร ดานสังคมกลุมเพื่อน และดานความทันสมัย อยูใ นระดับมากในทุกดาน ตามลําดับ
สว นประสมทางการตลาดของธุ ร กิจ การซื้อ สิน คาผานทางพาณิชอิเล็ก ทรอนิก ส ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานผลิ ตภัณฑ และดานชองทางการจําหนาย อยูในระดับมาก ตามลําดับ
ยกเวนดานราคาอยูในระดับปานกลาง
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จีราวรรณ ชูศรี (2557) ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารคอลลาเจนผานระบบอินเตอรเน็ต ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 20 -25 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญมี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได 10,000 – 20,000 บาท ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุที่
แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนผานระบบอินเตอรเน็ต
ดานสวนประสมทางการตลาด มีเพียงปจจัยดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการขาย ที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนผานระบบอินเตอรเน็ต
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมคนวัยทํางานยานรามคําแหง โดยกําหนด
สุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 4
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาออนไลน
สวนที่ 3 และ 4 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน
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 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 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) มีคาสูงสุด เทากับ 10.00 คาต่ําสุด
เทากับ 9.00 คาเฉลี่ยเทากับ 9.96 และสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.15 ชองทางการจั ด
จําหนาย (place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 7.50 คาเฉลี่ยเทากับ 9.15 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากั บ 0.48 ผลิต ภัณฑ (product) มีคาเทาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุด
เทากับ 6.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6 การสงเสริ มการตลาด (promotion) มี
คาสูงสุดเทากับ 9.5 คาต่ําสุดเทากับ 5.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75
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3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมวัยทํางาน
ยานรามคําแหง
จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมวัยทํางาน
ยานทํางาน พบว า การตัด สิ น ใจเลื อกซื้อสินคาผานสื่อออนไลนข องกลุมคนวัยทํางานยาน
รามคําแหง มีคาสูงสุดเทากับ 7.17 คาต่ําสุดเทากับ 1.83 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.06
สรุปผลการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ
(4) รายได (5) แหลงที่มาของรายได (6) ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันสงผลตอ การตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรอิสระอื่นๆ
ดังนี้
มีเฉพาะด านการศึก ษาเป น ไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว กลาวคื อ ระดับการศึ ก ษาที่
แตกตา งกั น ส งผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อเสื้ อผ าผ านสื่ อออนไลน ข องกลุ มคนวัย ทํางานยา น
รามคําแหง แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s)
ประกอบดวย ราคา (price), ชองทางการจัดจําหนาย (place), ผลิตภัณฑ (product), และการ
สงเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของ
กลุมวัยทํางานยานรามคําแหง โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)
Coefficientsa

Model
1

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d
Coefficient
s

B

Beta

Std. Error

(Constant) -1.702

3.645

PRODUCT .231

.088

.131
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Collinearity Statistics
t

Sig.

-.467

.641

2.622

.009

Tolerance

VIF

.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 -.080
N

.071

-.056

-1.126

.261

.966

1.035

a. Dependent Variable: DICISION
สามารถนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระดานปจจัยสวนประสมตลาด (marketing
mix หรือ 4P’s) มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง เขียนสมการพยากรณได ดังนี้
Y = (-1.702) + 0.231 + 0.702 + (-0.211) + (-0.80)
มีเฉพาะดานผลิตภัรฑและราคาเปนไปตามที่สมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสว น
ประสมตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภัณฑและราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวันทํางานยานรามคําแหง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจ จัยในการเลือกซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานใน
ยานรามคําแหง มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) รายได
(5) แหลงที่มาของรายได (6) ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผาน
สื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานยานรามคําแหง เมื่อพิจารณาพบวา
มีเฉพาะดานระดับการศึกษาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ระดับการศึกษที่
แตกตาง สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานยานรามคําแหง
สมมติ ฐ านที่ 2 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (marketing mix หรื อ 4P’s)
ประกอบดวย ราคา (price), ชองทางการจัดจําหนาย (place), ผลิตภัณฑ (product), และการ
สงเสริมการตลาด (promotion) มีความสัมพันธืตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของ
กลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง
มีเฉพาะดานผลิตภัณฑและดานราคาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ผลิตภัณฑและราคามีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลนของกลุมคนวัยทํางานในยานรามคําแหง
ขอเสนอแนะ
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1. ดานปจจัยสวนประสมการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) ประกอบดวย ราคา
(price), ชองทางการจัด จําหนาย (place), ผลิต ภัณ ฑ (product), และการสงเสริมการตลาด
(promotion) ผูประกอบการรานเสื้อผาในสื่อออนไลน ควรใชลยุทธทางการตลาดมาพัฒนาและ
ปรับปรุง ดังนี้
1.1 ดานผลิตภัณฑ (product) พัฒนาในดานผลิตภัณฑใหเปนที่นาสนใจตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อ
1.2 ดานราคา (price) ควรใชกลยุทธทางการตลาด ไดแก การกําหนดราคาที่
เหมาะสมตอสินคา
1.3 ด านชองทางการจัดจําหนาย (place) ปรับปรุงสื่อออนไลนใ หมีความ
ทันสมัย และสราความสะดวกสบายในการเขามาเลือกซื้อของผูบริโภค
1.4 ดานการส งเสริมการตลาด (promotion) โดยการทําสว นลด หรือจั ด
โปรโมชั่นสําหรับการซื้อสินคาของผูบริโภค เพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจที่เพิ่มมากขึ้นในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว
ครั้งที่ 36
FACTORS INFLUENCE THE DECISION OF THE EXHIBITORS THE 36th
BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW
วรัญญา ยอดนวล* แพรพรรณทิพย ทิวานนทศริ ิ*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวน
บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่
36 (2) เพื่ อศึ ก ษาถึ งป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดที่มีค วามสัมพัน ธกับการตัด สิน ใจเขา
รวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่น-แนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนชัน่
แนลมอเตอร โ ชว ครั้ งที่ 36 ซึ่ งกลุ มตัว อยางเปน ประชากรแบบนับไดจํานวน 400 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติพรรณนา หาคา
รอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมิติฐาน
โดยใชสถิติเชิงอนุมาน หาคา t-test (independent t-test) หาคา F-Test แบบการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาการถถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)ณ ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวากลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 72.8 มี
อายุระหว าง 23 - 39 ป รอยละ 52.1มีร ะดับการศึกษาปริญ ญาตรี รอยละ 60.1 มี อาชีพเป น
พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 39.2 มีรายไดระหวาง 15,001 - 30,000 บาท รอยละ 30.7
โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเขารวมงานของปจจัยดาน
สถานที่จัด งานมากที่ สุด ตามมาดวยปจจัยดานผลิต ภัณฑ ตามมาดวยปจ จัยดานการสงเสริม
การตลาด และปจจัยดานราคา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานเพราะบรรยากาศในงาน
ตามมาดวยมีความไววางใจในสถานที่จัดงาน ตามมาดวยโปรโมชั่นสินคา และพรีเซ็นเตอร

__________________________________________
*
นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ทุกปจจัยทางดานประชากรศาสตรและทุกปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร
โชว ครั้งที่ 36
คําสําคัญ : การตัดสินใจเขารวมงาน , งานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนลมอเตอรโชวครั้งที่ 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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KEYWORDS : DECISION EXHIBITORS, THE 36TH BANGKOK INTERNATIONAL
MOTOR SHOW
บทนํา

ปจจุบันนี้รถยนตไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของเรา รถยนตชวยใหการเดินทางของ
เราสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบานเรามีรถยนตใหมหลากหลายรูปแบบ หลากสไตล เพื่อการ
ตอบสนองการใชงานผูบริโภคในรูปแบบตาง ทั้งการทํางาน พักผอน ทองเที่ยว และการขนสง
สิน คา โดยรถยนต ใ หม ที่มีข ายในท องตลาดมีมากมายหลายประเภท ไดแก Eco Car , รถ
อเนกประสงค (7 ทีน่ ั่ง), รถเกง , รถกระบะและรถตู เปนตน จะเห็นไดวารถทุกประเภทที่กลาว
มาขางตนตางมีรูปแบบการใชงานและคุณภาพที่แตกตางกันไป
ซึ่งในประเทศไทยมีการจัดงานโชวสินคารวมแบบรถยนตอยูหลากหลายงาน ซึ่งงาน
โชวสินคาที่ยิ่งใหญเกี่ยวกับรถยนตและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยคือ “บางกอก อินเตอร
เนชั่นแนล มอเตอรโ ชว ครั้งที่ 36” ที่จัด ขึ้นโดย บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่น แนล จํากัด
(มหาชน) ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ในดานงานที่โชวแสดงนวัตกรรมของยานยนตร ทั้ง
รถยนตที่ทันสมัยและล้ําสมัยของคายรถยนตในประเทศไทย ซึ่งแนนอนวาจะตองมีประชาชน
จํานวนมหาศาลแหเขามาเยี่ยมชมงานนี้ ในปที่ผานมามีจํานวนคนที่เขางานถึง 1.78 ลานคนและ
ในปนี้ ที่มีการจัด งานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้ งที่ 36 เกิดขึ้น ในระหวาง
วันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 มีจํานวนคนที่เขางานถึง 1.7 ลานคน และมียอดจองรถยนต
ในงานทั้งสิ้น 37,027 คัน ซึ่งในงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ไมไดมีเพียงแค
การโชวแสดงนวัตกรรมของยานยนตเพียงอยางเดียว แตยังมีพรีเซ็นเตอรจากคายรถยนตตางๆ
ก็เปนที่นาสนใจและดึงดูดคนจํานวนมาก จึงอาจจะเปนไฮไลทที่มาพรอมกับรถยนตเลยก็วาได
ดังนั้น ผูวิ จั ยจึงได ทําการศึก ษาเกี่ ยวกับปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการตัด สิน ใจของผูเขารว มงาน
บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36 เพื่อใหทราบวา มีปจจัยในดานใดบางที่มีผล
ตอการตัดสินใจเขารวมงาน ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในสวนของการพัฒนาการจัดงาน
และกลยุทธตางๆทางการตลาดของผูประกอบการดานการจัดงานโชวสินคา
วัตถุประสงคในการวิจัย
1.
เพื่อศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชัน่ แนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
2.
เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขารวมงาน
บางกอก อินเตอรเนชัน่ แนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขางานบางกอก อินเตอรเนชั่น
แนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ราคา ผลิตภัณฑ สถานที่จัดงาน การ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขางานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร
โชว ครั้งที่ 36
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด านประชากร การศึก ษาครั้งนี้จะมุงศึก ษาเฉพาะ กลุมประชากรที่เขา
รวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
2. ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวยเพศ อายุ
การศึก ษา อาชีพ รายได , ป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด ประกอบดว ย ผลิต ภัณ ฑ ราคา
สถานที่จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และปจจัยดานการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก
อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
3. ขอบเขตดานระยะเวลา ใชเวลาในการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 25 มีนาคม ถึง วันที่ 5
เมษายน พ.ศ.2558 เทานั้น
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ
- ราคา
- สถานที่จัดจําหนาย
- การสงเสริมการตลาด

การตัดสินใจเขางานบางกอก
อินเตอรเนชัน่ แนลมอเตอรโชว
ครั้งที่ 36
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูเขารวมงานบางกอก
อินเตอร-เนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
2. ทํ าให ท ราบถึ งป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาดประกอบดว ย ราคา ผลิต ภัณ ฑ
สถานที่จัด งาน การสงเสริมการตลาด เพื่อขอมูลที่ไดรับจากการศึก ษา ผูประกอบการอาจ
นําไปใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูเขารวมงาน หมายถึง บุคคลที่เขามาชมบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว
ครั้งที่ 36
2. บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว หมายถึง งานแสองนวัตกรรมยานยนต ที่
จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 ที่ชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
3. ส ว นประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือที่ใ ชใ นการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดที่ใชในการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
3.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง คายรถยนตตางๆ ที่เขามาจัดบูธในงาน เชน
Toyota, Honda, Benz, BMW เปนตน
3.2 ราคา (Price) หมายถึง พื้นที่ที่ใหคายรถยนตตางๆ เขามาเชา
3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place)หมายถึง การใหเชาพื้นที่ในงานและการ
จําหนายบัตรเพื่อเขาชมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)หมายถึงเครื่องมือที่ชวยติดตอใหคาย
รถยนต เข ามาเชาพื้น เพื่ อแสดงสิ นค าภายในงานและผูบริโภคที่ตัด สิน ใจซื้อบัต รเขาชมงาน
บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
3.5 OICA หมายถึง องคการผูผลิตรถยนตระหวางประเทศ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม
โดยอาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็น
ตามหัวขอตอไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรทั้งนี้เพราะคํา
วา “Demo” หมายถึ ง “People” ซึ่งแปลวาประชาชนหรือประชากรสวนคําวา “Graphy”
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หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลวา “ลักษณะ” ดังนี้เมื่อแยกพิจารณาจากราก
ศัพทคําวา “Demography” นาจะมีความหมายตามที่กลาวขางตน คือวิชาที่เกี่ยวกับประชากร
นั่นเอง(ชัยวัฒนปญจพงศและณรงคเทียนสง 2542, หนา 2)
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2542, หนา 44-52) ไดกลาวถึงแนวความคิดดานประชากรนี้เปน
ทฤษฎีที่ใชหลักการของความเปนเหตุเปนผลกลาวคือพฤติกรรมตางๆของมนุษยเกิดขึ้นตาม
แรงบังคับจากภายนอกมากระตุนเปนความเชื่อที่วาคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกัน
จะมีพ ฤติ ก รรมที่ แตกต า งกั น ไปด ว ย ซึ่ งแนวความคิ ด นี้ ต รงกับ ทฤษฎีก ลุม สั งคม (Social
Categories Theory)ของ Defleur and Bcll-Rokeaoh (1996) ที่อธิบายวา พฤติกรรมของบุคคล
เกี่ยวของกับลั กษณะตางๆของบุค คลหรือลัก ษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งลักษณะเหลานี้
สามารถอธิ บายเป นกลุ มๆได คือบุ คคลที่มีพฤติก รรมคลายคลึงกันมัก จะอยูในกลุมเดียวกัน
ดังนั้นบุคคลที่อยูในลําดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับและตอบสนองตอเนื้อหาขาวสารใน
แบบเดียวกั นและทฤษฎี ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่ ง
ทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเราและการตอบสนองหรือทฤษฎีเอส-อาร
(S-R Theory) ในสมัยกอนและไดนํามาประยุกตใชอธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารวา ผูรับสารที่มี
คุณลักษณะที่แตกตางกันจะมีความสนใจตอขาวสารที่แตกตางกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2546 หน า 112-118) ได อธิบายถึงคุ ณ สมบั ติเฉพาะของตนซึ่ ง
แตกตางกันในแตละคนสมบัติเหลานี้จะมีอิทธิพลตอผูรับสารในการทําการสื่อสารอยางไรก็
ตามในการสื่อสารในสถานการณตางๆ กันนั้น จํานวนของผูรับสารก็มีปริมาณแตกตางกันดวย
การวิ เคราะหผูรับสารที่มีจํานวนนอยคนนั้น มัก ไมมีคอยมีปญหาหรือมีปญหานอยกวาการ
วิเคราะหผูรับสารที่มีจํานวนมากเนื่องจากการวิเคราะหคนที่มีจํานวนนอยเราสามารถวิเคราะห
ผูรับสารทุกคนไดแตในการวิเคราะหคนจํานวนมาก เราไมสามารถวิเคราะหผูรับสารแตละคน
ไดเพราะมีผูรับสารจํานวนมากเกินไปนอกจากนี้ผูสงสารยังไมรูจักผูรับสารแตละคนดวยดังนัน้
วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะหผูรับสารที่ประกอบไปดวยคนจํานวนมากก็คือการจําแนกผูรับ
สารออกเปน กลุมๆตามลัก ษณะประชากรไดแกอายุ เพศสถานภาพทางสั งคมและเศรษฐกิ จ
การศึกษาศาสนาสถานภาพสมรสเปนตนซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอการรับรูการ
ตีความและการเขาใจในการสื่อสารทั้งสิ้น (กิติมา สุรสนธิ, 2541, หนา 15-17)
แนวคิดเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือเครื่องมือหรือปจจัยทางการตลาดที่
ควบคุมไดที่ธุรกิจตองใชรวมกันเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุม
ลูกคาเปาหมายหรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของ
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ตน 4 วัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน , ปริญ ลักษิตานนท, ศภุร เสรีรัตนและองอาจ ปทะวานิช, 2541,
หนา 35-36)
คอตเลอร (Kotler, 2000, p. 14) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดไววา
เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาด
กลุมเปาหมาย
ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 34) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา
หมายถึง การผสมที่เขากันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริม
การขายผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัดจําหนาย ซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพื่อใชสําหรับ
การเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการ
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ศิริพร พงศศรีโรจน (2540, หนา 187) กลาววา การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ
หมายถึง การเลือกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติหรือการเลือกทางดําเนินการที่เห็นวาดีที่สุดทาง
ใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการหรือการวินิจฉัย
สั่งการ คือ การชั่งใจ ไตรตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานที่เห็นวาดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง
จากหลายๆ ทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ
บรรยงค โตจินดา (2548, หนา 178) กลาววา การวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ
หมายถึง การที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจและสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การวินิจฉัยสั่งการ หรือการตัดสินใจเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะการวินิจฉัยสั่งการจะ
เปนการเลือกทางเลือก ดําเนินการที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกหลายๆ ทาง
สมคิด บางโม (2548, หนา 175) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทาง
ปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไวการตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจ
ที่จะกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งหลายอยาง เพื่อความสําเร็จตรงตามที่ตั้งเปาหมายไว
ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเกี่ยวของกับปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการแกปญหา
ใหวิ นิจฉัยมากกวาหนึ่งทางเสมอ ดังนั้นจึ งเปนหนาที่ของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกสั่งการ
ปฏิบัติโดยวิธีใด จึงจะบรรลุเปาหมายอยางดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จุลินทร พุดตานเล็ก (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ
รถยนตนั่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่ง ผูบริโภคใหความสําคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัด จําหนาย ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ โดยผูบริโภคจะให
ความสําคัญกับความแข็งแกรง ความปลอดภัยในการขับขี่ การประหยัดน้ํามัน การหาอะไหล
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งาย การรับประกัน และรูปทรง การออกแบบ ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ความนาเชื่อถือ
และการใหบริการดีรวดเร็วของตัวแทนจําหนายและศูนยบริก ารซอมบํารุง ดานการสงเสริม
การตลาด เชน การทําประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี และการใหสวนลดเงินสด การแถมอุปกรณตกแตง
สวนปจจัยดานบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตนั่ง พบวา เพศมีความสัมพันธ
กับปจจัยที่ใชเลือกซื้อรถยนตนั่งดานการสงเสริมการตลาด และอาชีพมีความสัมพันธกับปจจัย
ที่ใช เลือกซื้อรถยนตนั่งดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด โดยผูมี
อาชีพเปนพนักงานบริษัท/รับจาง ใหความสําคัญอยางมากที่สุดตอปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายมากกวาผูมีอาชีพในกลุมอื่น ในขณะที่นิสิต/นักศึกษา ใหความสําคัญอยางมากที่สุดตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมากกวาผูมีอาชีพในกลุมอื่น จากการศึกษาพบวา การตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตนั่งของผูบริโภคจะพิจารณาจากปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมา
คือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด
ชนิดา สุธัญญารักษ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัยหัวขอเรื่อง ปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาด 2000 ซีซี ขึ้นไป ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมุงศึกษาใน 5 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนายดาน
การสงเสริมการตลาด และดานบุคคลที่แนะนํา และเปรียบเทียบการใชปจจัยดังกลาวจําแนก
ตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึ ก ษา อาชี พ รายไดต อเดื อนและจํา นวนสมาชิก ใน
ครอบครัว ผลการวิจัยพบวา ปจจัยโดยรวมที่ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากเปน ดาน
ผลิตภัณฑ เปนรถยนตที่มีข นาดใหญ มีที่นั่งกวางขวาง สมรรถนะของเครื่องยนต รูปลักษณ
สวยงาม นําสมัยหรูหรา บริษัทผูประกอบการมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีประสบการณในการ
ดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานาน มีการติดตอสื่อสารกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ ดานราคา ผูบริโภคให
ความสําคัญเรื่อง ราคาที่เหมาะสมและคุมคากับคุณสมบัติของรถยนต ราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับ
รถยี่หออื่นในรุนที่ใกลเคียงกัน ดานชองทางการจําหนาย พบวา ปจจัยเรื่องโชวรูมหรือเต็นทมี
หลายสาขาทําเลที่ตั้ง ติดตอไดสะดวกและมีค วามนาเชื่อถือ ดานการสงเสริมการตลาด สื่อ
โทรทัศน หนังสือพิมพ ขอความโฆษณามีความชัดเจน การออกงานแสดงตามสถานที่ตางๆการ
ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน พนักงานขายที่สามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต และมี
มนุษยสัมพันธที่ดีใหความชวยเหลือลูกคาไดอยางรวดเร็ว บุคลิกภาพของพนักงานขาย มีความ
ซื่อสัตยตอลูกคา มีการลดราคาในเทศกาลพิเศษ ระยะเวลาในการผอนชําระยาวนาน เงินดาวน
ต่ํา อัตราดอกเบี้ยในการผอนชําระต่ํา การรับประกันภัยรถยนตตามระยะทางหรือจํานวนป มี
การประกันอุบัติเหตุชั้นหนึ่ง สว นปจ จัยโดยรวมดานบุคคลที่ใหคําแนะนําอยูในระดับปาน
กลาง
พบวา เพื่อน ชางยนตผูชํานาญ พนักงานขาย และผูเชี่ยวชาญประจําศูนยรถยนต
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วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่เขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร
โชว ครั้งที่ 36 โดยกําหนดสุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่ง
เปนแบบสอบถามแบบมีลักษณะเปน Check List วิเคราะหคํานวณจํานวน และคารอยละ
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ
ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปน
มาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดยเรียงจาก ระดับที่ 1 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มาก
ที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามการตัดสินใจเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร
โชวครั้งที่ 36ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 10 ระดับ โดย
เรียงจาก ระดับที่ 1 นอยที่สุด ไปจนถึงระดับที่ 10 มากที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เพศชาย คิดเปนรอยละ 72.8 และ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 27.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 23-39 ป คิดเปนรอยละ52.1 สว น
ใหญ มีก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี คิ ด เป น ร อยละ 60.1 สว นใหญมีอ าชี พเปน พนัก งาน
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 คาเฉลี่ยเทากับ 7.58 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.99 ดานราคา (Price) มี
คาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.36 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ1.99ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.25
คาเฉลี่ ย เท ากั บ 7.73 และส ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.98 ดานการสงเสริม การตลาด
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(Promotion) มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.25 คาเฉลี่ยเทากับ 7.5 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 1.98
3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว
ครั้งที่ 36
จากผลการวิเคราะหการตัดสินใจเขารวมงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว
ครั้งที่ 36 พบวา มีคาสูงสุดเทากับ 10.00 คาต่ําสุดเทากับ 0.00 คาเฉลี่ยเทากับ 7.56 และสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.02
สรุปผลการวิจัย
สมมติ ฐานที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสว นบุคคลที่ประกอบดว ย (1) เพศ (2) อายุ (3)
การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก
อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
สมมติ ฐ านที่ 2 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s)
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product), ราคา (Price), สถานที่จัดงาน (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพัน ธกับการตัดสิน ใจเขางานบางกอก อิน เตอรเนชั่นแนล
มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
ปจจัยสวนประสม Unstandardized Coefficients
ทางการตลาด
B
Std. Error

Collinearity Statistics
t

Sig.

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

*มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สามารถนํ าค าสั มประสิ ทธิ์ ข องตัว แปรอิสระดานปจ จัยสว นประสมทางการตลาด
(Marketing mix หรือ 4P’s) ทั้ง 4 ตัวแปร มาเขียนเปนสมการเสนตรงแสดงความสัมพันธกับ
ความไววางใจของผู เข าร ว มงานบางกอก อิน เตอรเนชั่น แนล มอเตอรโ ชว ครั้งที่ 36 เขียน
สมการได ดังนี้
Y
=
2.553 + 0.061 (Product) + 0.051 (Price) + 0.276 (place) + 0.268
(Promotion)
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มีเฉพาะดานสินคาและดานราคาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจ จัยสว น
ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) สินคาและราคามีค วามสัมพันธกับความ
ไววางใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจ จัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอร
เนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
สมมติ ฐานที่ 1 การวิ เคราะหปจ จัยสวนบุค คลที่ประกอบดว ย (1) เพศ (2) อายุ (3)
การศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายได ที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจเขารวมงานบางกอก
อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
สมมติ ฐ านที่ 2 ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรื อ 4P’s)
ประกอบดวย ผลิต ภัณฑ (Product), ราคา (Price), สถานที่จั ดงาน (Place) และการสงเสริ ม
การตลาด (Promotion) มีความสัมพัน ธกับการตัดสิน ใจเขางานบางกอก อิน เตอรเนชั่นแนล
มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
มีเฉพาะดานสินคาและดานราคาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ปจ จัยสว น
ประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s) สินคาและราคามีค วามสัมพันธกับความ
ไวว างใจของผู เข า ร ว มงานบางกอก อิ น เตอร เนชั่น แนล มอเตอร โ ชว ครั้งที่ 36 เนื่ องจาก
เศรษฐกิจปจจุบัน มีการถดถอยลงรวมถึงผลกระทบของโครงการ “รถยนตคันแรก” จึงทําให
ผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36 เกิดความคิดไตรตรองในดาน
สินคาและดานราคามากขึ้น ถึงแมทางคายตางๆของรถยนต ตางรวมใจมอบขอเสนอดีๆ ให
ผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36ก็ตาม ทั้ง ฟรีดอกเบี้ย 5 ป มอบ
ประกัน ภัยชั้น 1 อื่น ๆ อีกมากมาย ไมใชเพียงแคคายตางๆของรถยนตเทานั้น ทางดานฝาย
การเงิ นของธนาคารตางๆ ก็ตองการปลอยสินเชื่อเพื่อใหเงิน สะพัด ภายในงานนี้ แตก็ยังไม
ตอบสนองความตองการของผูเขารวมงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 36
ไดมากเทาที่ควร
ขอเสนอแนะ
1. ดานประชากรศาสตร ที่เปนผูจัดงาน ควนนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในการขยาย
ฐานของกลุมผูเขาชมงาน โดยมุงเนนไปผูเขาชมทั่วไป
2. ด านป จ จั ยส ว นประสมทางการตลาด (Marketing mix หรือ 4P’s)ประกอบดว ย
ผลิต ภัณ ฑ (Product), ราคา (Price), สถานที่จัด งาน (Place) และการสงเสริมการตลาด
(Promotion)ผูจัดงาน ควนนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในการพัฒนา
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การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
BEHAVITOR AND THE FACTORS THAT INFLUENCE THE DECISION TO BUY
THE GOODS THROUGH THE INTERNET
ณัชชารียวกุ
 ลกําเนิดอัศ * ทรงวุฒิ อาจรักษา*
---------------------------------------------------------บทคัดยอ
การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาลักษณะ
ประชากรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต (2) เพื่อศึกษา
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการผาน
อินเทอรเน็ต
ในการศึกษาครั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยเปนการศึกษาเชิงสํารวจรวบรวมขอมูลที่ไดรับจาก
แบบสอบถาม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 400 ตัว อยาง ทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ ตามแนวคิด
ของครอนบั ค (Cronbach Alpha Formula) จํ านวน 30 ตัว อยา ง ไดผลการทดสอบความ
นาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.865 วิ เคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกตางโดย
ใชสถิติแบบ T – test , F – test ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD และทดสอบ
วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ใ ช วิ ธี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ พ หุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ใชวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา (Enter Regression) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ

__________________________________________
*

นัก ศึก ษาปริญญาโท หลักสูต รการจัดการมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ

มหาวิทยาลัยรังสิต
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ผลการศึกษาปจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย
อายุระหวาง 21 – 23 ป มากสุด รองลงมา อายุ 17 - 20 ป สวนใหญมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล รองลงมา ภาคกลาง มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท รองลงมา
ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป และศึกษาในชั้นปที่ 2 มากสุด รองลงมา ชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา ศึกษา
ในคณะศิลปะ-การออกแบบ มากสุด รองลงมา คณะวิทยาศาสตร-สุขภาพ สวนใหญเวลาโดย
เฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตตอวัน มากกวา 6 ชั่วโมง และมีการเขาไปในเว็บไซตที่ขายสินคาและ
บริการ มากสุดเคยเขาและเคยสั่งซื้อสินคาและบริการ สวนใหญมีรูปแบบวิธีการชําระเงินโดย
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการ
ขาย ดานสถานที่ และดานราคา ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน
และ ชั้นปที่ศึกษา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน และปจจัย
สวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานสถานที่ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มี
ผลตอการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ สิ น ค าผา นอิน เทอรเน็ ต สูง สุด รองลงมา ด านสถานที่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: การศึกษาพฤติกรรม, การตัดสินใจ, ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต

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
สื่อสังคมออนไลน จัดเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางกันประเภทหนึ่งโดย
สื่อสังคมออนไลนนั้นมีวิวัฒนาการในการพัฒนานั้นมาแลวหลายรอยป วิวัฒนาการของการ
ติดตอสื่อสารไดพัฒนาจากยุคสื่อสิ่งพิมพที่จับตองไดและเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของการสงขอมูล
ขาวสารมาสูยุค ดิจิต อลในเวลาตอมา โดยเริ่มในป 1971 ที่มีก ารสงขอมูลถึงกัน ผานระบบ
จดหมายอิ เล็ก ทรอนิก ส หรืออี เมลล ในป 1978 เริ่มมีก ารใชร ะบบโทรคมนาคม ประเภท
โทรศัพท รวมทั้งการใชระบบอินเทอรเน็ต ผานเว็บเบราเซอรเปนครั้งแรก ซึ่งรูปแบบทั้งหมดที่
กลาวมาลว นการสงขอมูลขาวสารถึงกันผานสัญญาณสายไฟ สายเคเบิ้ล ซึ่งเปน สิ่งที่เราไม
สามารถจับตองได รวมทั้งการพัฒนาระบบโทรศัพทมือถือ ที่สามารถสงขอมูลขาวสารถึงกัน
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ผานความถีใ่ นอากาศจึงแสดงใหเห็นวารูปแบบการติดตอการสื่อสารนั้นเปลี่ยนไปอยางชัดเจน
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ถึงปจจุบันเปนยุคที่รุงเรืองของสื่อสังคมออนไลน โดย mark zuckerberg ผูที่ไดรับการ
ยกยองจากนิตยสาร Time ใหเปนบุคคลแหงป 2010 จากการสรางเครือขายสังคออนไลนอัน
ยิ่งใหญอยางเฟสบุค ที่เขามาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารของคนทั่วโลกกวา 500ล านคน เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อเขาสูโ ลกไรพรมแดน โดย
สามารถเปรียบการสื่อสารนี้เปนการกระจายขาวสารแบบรอบตัว 360องศา ซึ่งกอประโยชน
หลายแงมุมทั้งตอบุคคล กลุมบุคคลและกลุมธุรกิจที่ใชงานและอยูรวมกันในเครอขายสังคม
ออนไลนนั้น
โดยปจจุบันสื่อสังคมออนไลน เปนเครื่องมือทางผลผลิตของเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ดึงเอาพลังอํานาจในการควบคุมขาวสารกลับไปอยูในมือผูบริโภค เมื่อเทคโนโลยีนําผูคนจาก
ทั่ว โลกมารวมกัน เกิ ดเปน ชุมชนเสมือนจริงซึ่งเปน ขนาดใหญ กลุมนี้จึงเปน กลุมที่เลือกรับ
ขาวสารไดดวยตนเองไมตองพึ่งพากระแสหลักไมวาจะเปนกลุมใดก็ตามพวกกลุมนี้จึงมีสิทธิ
เลือกรับที่จะเผยแพรขอมูลออกไปอยางมีประสิทธิภ าพ ตามพื้น ฐานความพึงพอใจ โดยสื่อ
สังคมออนไลน ที่ได รั บการยอมรั บนั้น จึงเปน ที่นิย มอยางแพรห ลายทั้งในสั งคมโลกและ
สังคมไทย ไดแก เฟสบุค อินสตราแกรม ไลนน ทวิตเตอร ยูทูป สื่อ
สังคมออนไลนที่กลาวมาขางตน เปนเพียงสื่อที่ไดรับความนิยม เชื่อถือ และใชงานกันอยาง
แพรหลายในสั ง คมไทยเท านั้ น แต ใ นโลกสังคมโลกยัง มีสื่อสังคมออนไลนอื่น ๆอีก หลาย
ประเภทที่นิยมใชงานกันไมวาจะเปนบลอกเกอร ฟลิกอาร กูเกิลพลัส พันทิป และอื่นๆ อีกที่ยัง
ไมไดอธิบาย
ปจจุบันอินเทอรเน็ต จึงจัดเปนชองทางการดําเนินธุรกิจที่สําคัญไมเฉพาะนักธุรกิจราย
ใหญเทานั้น แตนักธุรกิจรายยอย ตัวแทนจัดจําหนาย พอคาคนกลาง ไมวาจะเปนหนาเกา หนา
ใหมก็สามารถเขามาใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในเรื่องการคา การบริการ ชองทางการจัด
จําหนายและชองทางการโฆษณา ประชาสัมพัน ธใ นรูปแบบตางๆ ออกไปทั่ว โลก การทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ตจึงมีบทบาททางการคาและเทคโนโลยีทางสารสนเทศ
อย า งรวดเร็ ว เข า มาเพื่ อ เชื่ อ มต อ ในการแลกเปลี่ ย น จั ด การข อ มู ล ข า วสารนั้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพในทุกชองทางและสามารถใชงานไดตลอดเวลาที่ตองการ โดยการสื่อสารผาน
ทางออนไลนไมเพียงแคชวยใหเราสามารถรับรูขาวสารที่ทันเหตุก ารณใ นแตละวันไดอยาง
ทว งที แต อย างไรก็ ตามได รั บขาวสารที่ถูก ตอง สะดวก รวดเร็ว และประหยัด คาใชจายอีก
ชองทางหนึ่ ง เพราะฉะนั้ น ผลการวิจัยการใชสื่อสังคมออนไลนนั้น จึงสามารถเขาถึงและ
ครอบคลุมผูบริโภคกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวางทั่วถึงรวมถึงประสิทธิภาพในการกระตุน
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เพื่อเกิดการรับรูและโนมนาว ชักจูงจิตใจของผูบริโภคนั้นใหเกิดกระบวนการตัดสินใจที่จะ
เลือกซื้อสินคาและการบริการของธุรกิจไดเปนอยางดี
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการผาน
ระบบอินเทอรเน็ต
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใช
สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะประชากรที่แตกตางกันสงผลตอปจจัยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
และบริการผานอินเทอรเน็ต
2. ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการ
ผานอินเทอรเน็ต
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาและ
บริ ก ารผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ได เ ลื อ กศึ ก ษาเฉพาะ
กลุมเปาหมายคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ระดับปริญญาตรี ที่เคยซื้อสินคาและบริการผาน
ระบบอินเทอรเน็ตและที่ยังไมเคยซื้อโดยทําการศึกษาการขอมูลที่เก็บโดยออกแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวความคิดใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
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ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ภูมิลําเนา

การตัดสินใจซื้อสินคา

4.รายไดเฉลี่ยตอเดือน

และบริการ

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
-ปจจัยทางการดานผลิตภัณฑ
-ปจจัยทางดานราคา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงลักษณะประชากรที่มีก ารตัด สินใจเลือกซื้อสิน คาและบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ต
2. ทราบถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการผานระบบอินเทอรเน็ต
นิยามศัพทเฉพาะ
1. พฤติกรรมการใชบริการซื้อสินคา หมายถึง การเขาไปใชบริการและการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานทางอินเทอรเน็ต โดยศึกษาและสนใจประเภทสินคานั้นๆ และมีบริการใหเลือกซื้อ
การใชเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อสามารถอยูที่ไหนก็ได สามารถเขาไปใชบริการไดตลอด
ปริมาณหรือจํานวนในการใชบริการซื้อ ความถี่ในการซื้อ คาใชจายตอการซื้อ บุคคลที่แนะนํา
ใหใชบริการในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต

2. ผู ป ระกอบการ หมายถึ ง บุ ค คล กลุ ม

บุคคลหรือองคก รที่มีสถานที่ประกอบการตั้งอยูในประเทศไทย ประกอบพาณิชยกิจในเชิ ง
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พาณิชยอันเปนอาชีพ มีก ารซื้อขายสิน คาและการบริการผานรานคาและระบบเครือขายทาง
ออนไลน โดยใชสื่อสังคมออนไลนเปนเครื่องมือชวยในการประกอบธุรกิจ
3. การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน หมายถึง แนวการคิดการวางแผนเชิงกลยุทธใน
การใชการสื่อสารทางการตลาด ใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีการคลอบคลุมการใชรุปแบบ
ตางๆในการสื่อสารที่หลากหลายสําหรับผูประกอบการใน ยุค ดิจิต อล ไดแก การโฆษณา
การตลาดทางตรง การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อให
การสื่อสารนั้นเปนไปอยางมีประสิทธภาพ
4. สื่อสังคมออนไลน หมายถึง สื่อ หรือชองทางในรูปแบบที่ใชเทคโดนโลยีในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ตลอดจนผลประโยชนดานตางๆ ที่ใหผูบริโภคไดทราบ ตลอดจน
กลุมเปาหมายเพื่อใหไดรับขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับสินคาและ การบริการอยางสะดวก รวดเร็ว
และถูกตอง
5. เครือขายสังคมออนไลน หมายถึง รูปแบบสังคมออนไลนที่เปนเทคโนโลยีสรางจุด
ศู น ย ก ลางเป น แหล ง ของชุ ม ชน เสมื อ นในระบบดิ จิ ต อล ให ม าบริ โ ภคสิ น ค า เพื่ อ ให
ผูประกอบการกับผูบริโภคไดอยุใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น สามารถพูด คุยและโตตอบไดทันที เพื่อ
รวมกันเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนผลประโยชนที่ผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรับใน ดาน
ตางๆและกลุมอื่นๆ ไดอยาง สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง
6. เฟสบุค หมายถึง สื่อสังคมออนไลนอันดับหนึ่งที่มีจุดเดนในการใชงานอยางครบ
วงจรและมีคนใชบริการมากที่สุด ไมวาจะเปนการเขียนขอความ โพสตรูป วิดีโอ การเลนเกมส
สรางเพจโดยเเฉพาะสําหรับการซื้อขายสินคา รวมทั้งแบงปนเรื่องราวตางๆ ที่นาสนใจใหแกผู
ที่อยูรวมกันในสื่อสังคมออนไลน
7. ทวิตเตอร หมายถึง สังคมออนไลนประเภทหนึ่ง ที่มีจุดเดนในการรับสงขอความ
สั้นๆ ไดไมเกิน 140 ตัวอักษร ที่ เรียกวา ทวีต เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารที่นาสนใจใหผูอื่นที่อยู
รวมกันไดทราบในสื่อสังคมออนไลน
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8. อินสตราแกรม หมายถึง เปนแอพพลิเคชั่นที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางสูงสุด
จากคนทั่วโลก เปนแอพพลิเคชั่นที่ สามารถถายรูปและเขียนขอความบรรยายไดและโตตอบกัน
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสามารถอัพเดตขอมูลขาวสารเรื่องราว ตางๆ ใหคนที่ตามฟอลโลเราไดทันที
และประโยชนจากอินสตราแกรมสามารถทําใหรานคาอื่นๆ สามารถขอยืมพื้นที่ มาประกาศ
ฝากขายหรือโปรโมทรานของเขาในพื้นที่ๆ ของเราใหผูบริโภคเปนที่รูจัก
9. ไลน หมายถึง เปนแอพพลิเคชั่นใหบริการในการสงขอความ รวมทั้งสามารถสราง
กลุมแชท สงขอความ รูปภาพ คลิป วีดีโอ และพูดคุยแบบมีเสียง สามารถโพสตสินคาตางๆ
ผ า นหน า ไทม ไ ลน จึ ง ทํ า ให ผู ที่ อ ยู ร ว มในสื่ อ สั ง คมทางไลน สามารถเห็ น ทุ ก อย า งที่
ผูประกอบการตองการโพสผานสื่อ
10. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชเปนสื่อกลางสําหรับการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินคา และการบริการ ระหวางผูที่เกี่ยวของ ไดแก บุคคล กลุมบุคคล องคกรและ
กลุมองคกร รวมทั้งชวยสนับสนุน อํานวยความสะดวก ในการดําเนินธุรกิจตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคกร
11. ป จจั ย ที่ สง ผลต อ การตัด สิ น ใจเลือ กซื้อ หมายถึ ง ทฤษฎีก ระบวนการในการ
ตัดสินใจซื้อ philip kotler ที่ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ การตระหนักถึงปญหา การคนหา
ขอมูล การประเมิ น ทางการเลื อก การตัด สิน ใจ และ การประเมิน ผลหลังการใชสื่อสังคม
ออนไลน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนวรรณกรรม โดย
อาศัยแนวคิดหลายสวนมาเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา โดยนําเสนอเปนประเด็นตาม
หัวขอตอไปนี้
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ
ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Five-stage model of the consumer buying
process) โดยมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ (เฉลิมชัย คําแสน 2546 : 75)
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ขั้นที่ 1 การรับรูถึงปญหา กระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือ
ความตองการของตนเอง
ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูล ในขั้นนี้ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะ
คนหาขอมูลจากแหลงภายในกอน เพื่อนํามาใชในการประเมินทางเลือก หากยังไดขอมูลไม
เพียงพอก็ตองหาขอมูลเพิ่มจากแหลงภายนอก
ขั้ น ที่ 3 การประเมิ น ผลทางเลือก ผูบริโ ภคจะนําขอมูลที่ไดร วบรวมไวมาจัด เปน
หมวดหมูและวิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลักษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุมคา
มากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูประเมินจะทราบขอดี
ขอเสีย หลั งจากนั้ น บุ ค คลจะต องตั ด สิ น ใจเลื อกทางเลือ กที่ดี ที่สุ ด ในการแก ปญ หามั ก ใช
ประสบการณในอดีตเปนเกณฑ ทั้งประสบการณของตนเองและผูอื่น
ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้อ เปนขั้นสุดทายหลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนํา
ผลิตภัณฑที่ซื้อนั้นมาใช และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑนั้นไปดวย ซึ่งจะ
เห็นไดวา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่อง ไมไดหยุดตรงที่การ
ซื้อ
แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
(เฉลิ มชั ย คําแสน 2546 : 11 –14) ไดก ลาววาสวนประสมทางการตลาด คือ การ
ตัดสินใจในองคประกอบตัวแปร 4 อยางดวยกัน คือ
1. การตั ดสิน ใจด านผลิตภั ณฑ (Product) ในแงของตลาดแลวคําวาผลิต ภัณฑเปน
แนวคิดแบบกวางๆ เปนสิ่งที่ตอบสนองตอความจําเปนและความตองการของผูบริโภคใหเกิด
ความพึงพอใจโดยผลิตภัณฑอาจหมายถึงสินคาที่มีตัวตน บริการ องคกร บุคคล และแนวคิด
เปนตน
2. การตัดสินใจดานราคา (Price) การตัดสินใจทางดานราคาเปนหนึ่งในการตัดสินใจ
ทางการตลาดที่คอนขางยาก การกําหนดราคาในทางธุรกิจจะตัดสินใจไดโดยการกําหนดกําไร
กับดานความเหมาะสมกับราคา อยางไรก็ตามการกําหนดราคาเปน ไปตามเปาหมายหลายๆ
อยางของธุรกิจ
2.1 การกําหนดราคาควรสนับสนุนกลยุทธการตลาดของธุรกิจ
2.2 การกําหนดราคาควรทําใหเกิดความสําเร็จของเปาหมายทางการเงินของธุรกิจ
2.3 การกําหนดราคาตองสอดคลองกับสภาพที่เปนจริงของสิ่งแวดลอมทางธุรกิจ
3. การตัดสินใจดานการจําหนาย (Place) มีความเกี่ยวของกับการตอบสนองความพึง
พอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ ในเรื่องความถูกตองดานปริมาณ เวลาและสถานที่ การ
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ตัดสินใจเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายนั้นเปนการตัดสินใจดานระบบการขนสง คลังสินคา
การควบคุม สินคาคงคลัง ระบบ การซื้อ และการเลือกชองทางการตลาด
4. การตัดสินใจดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสารจากธุรกิจไปยัง
ผูซื้อโดยธุรกิจมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบไปยังกลุมเปาหมาย 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)
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป (2547 : 12 - 15) ใหคํานิยามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
สวนประกอบของธุรกิจทั่วไปมี 4P’s ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ เปน สินคาหรือบริการที่ธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑขึ้น เพื่อตอบสนองตาม
ความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑหรือสินคาและบริการนั้นมี
ทั้งจับตองได และจับตองไมได นอกจากนี้ยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุหีบหอ
(Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) เปนตน
2. ราคา จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพื่อใหไดรับสินคา และบริการโดย
ธุรกิจตองกําหนดราคาในระดับที่ลูกคาสามารถซื้อไดตองสอดคลองกับการแขงขันทางธุรกิจ
และกําไร
3. การจัดการจําหนาย การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคาของ
ลูก คากลุ มเป าหมายใหมีค วามสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสิน คาและบริก ารไปสงมอบ
ใหกับลูกคาในเวลาที่ตองการ
4. การสงเสริมการตลาด การกําหนดแนวทางการสื่อสารไปยั งลู กคากลุ มเป าหมาย
เกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา ขอมูลอื่นๆ ของสินคาและบริการใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคา
และบริการดวย การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และ
พนักงานขาย
งานเขียนและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง
“บทสรุปหนึ่งทศวรรษการสํารวจกลุมผูใชอินเตอรเน็ตประเทศไทย” ผลการสํารวจพบวากลุม
ผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยทั้ง 11 ปในเชิงเปรียบเทียบแสดงใหเห็นทั้งผลเชิงบวกและเชิง
ลบของการพัฒนาอินเตอรเน็ตประเทศไทย โดยที่มีปจจัยบวกคือ มีกลุมผูมีประสบการณในการ
ใช อิ น เทอร เ น็ ต ที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ป จ จั ย ลบมี ห ลายประการ ในเชิ ง ลั ก ษณะทาง
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ประชากรศาสตร กลุมผูใชงานอินเทอรเน็ตสวนใหญมีอายุคอนขางนอยในวัยทํางาน หรือกําลัง
ศึกษา และเปนผูอาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล หรืออําเภอเมืองในเขตตางจังหวัด และผู
จบการศึกษาปริญญาตรีเปนผูใชสวนใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมีชองวางการใชเทคโนโลยี
ประเทศไทย ในเชิงพฤติ กรรมพบป ญหาใหญที่พบบนอินเตอรเน็ต คือ ปญหาการติดไวรัส
ปญหาการล าช าในการรั บส ง ข อมู ล ปญ หาแหลงยั่ว ยุทางเพศบนอิ น เทอร เน็ต และปญ หา
คาใชจายในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต นอกจากนี้ผลสํารวจที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคาและบริการผานอินเทอรเน็ตนั้น แสดงใหเห็นวาคนไทยยังไมนิยมซื้อสินคาและบริการ
ผานระบบอิ น เทอร เน็ ต โดยใหค วามเห็น วาไมสามารถจับตองสิน คาได ไมไวใ จผูข าย ไม
ตองการใหหมายเลขบัตรเครดิต และไมมั่นใจในระบบชําระเงิน ตรงนี้เปนภาพสะทอนความ
ไมเชื่อมั่นของผูบริโภคที่กลัวการซื้อขายผานทางอินเทอรเน็ตแลวจะมีความยุงยากตามมา โดย
ไมมีหนวยงาน หรือกระบวนการในการชวยเหลืออยางเพียงพอทันทวงที
ชั ช วาลย ศรี ป ระทุ ม (2546) ได ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วรู ป แบบการซื้ อ ขายผ า นทาง
อินเทอรเน็ต จากการศึกษาพบวา การออกแบบเว็บไซตในการซื้อขายที่เหมาะสมนั้น จะตอง
ประกอบไปดวยสิ่งสําคัญคือ ตองนําเสนอสินคาหรือบริการที่นาสนใจ ตรงไปตรงมา ใหขอมูล
ที่มีความกระชับพอเหมาะ มีความรวดเร็ว ตองมีตัวชวยในการสืบคน ตองสรางใหเกิดชุมนุม
ภายในเว็ บไซต ต องมี ก ารลงทะเบี ย นในเครือขายตางๆให มากที่สุด ตองมีก ารใหสมาชิ ก
ลงทะเบียนในเว็บไซตและรักษาความลับ ตองมีการใหบริการพิเศษ ตองมีการชําระเงิน และ
ตองมีการออกแบบอยางมืออาชีพ สําหรับการนําเครือ่ งมือทางการตลาดมาวางแผนกลยุทธนั้น
พบวา ในการเลื อกซื้อสิ น คาและบริการที่จะขายทางอิน เตอรเน็ต นั้นสิน คาที่เหมาะสม คือ
สินคาประเภทอุปโภคบริโภคที่ทันสมัยไมหมดอายุ ราคาตองต่ํากวาราคาในทองตลาดทั่วไป
สถานที่ในการจัดจําหนายตองขายไดทุกที่ทุกเวลา และการสงเสริมการขายควรเนนการสื่อสาร
กับลูกคาเปนหลักเพื่อหาสิ่งที่ลูกคาตองการ
Market Corporation of America (อางถึงในอารีย มยังพงษ, 2542) ไดทําการสํารวจ
สถิติการจับจายใชสอยของหญิงและชายบนอินเทอรเน็ตของเว็บไซต America online ระหวาง
วันที่ 4-40 ธันวาคม 2541 (ค.ศ.1998) ผลสํารวจปรากฏวาสถิติของผูหญิงมีมากกวาผูชายเกือบ
ครึ่งที่ซื้อสินคาออนไลน และถาเปนชวงวันหยุดเทศกาลจะมียอดจากการจับจายซื้อสินคาเพิ่ม
มากขึ้นเปนทวีคูณ นอกจากนี้ผูหญิงยุคใหมที่นิยมจับจายซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตสวนใหญ
ใหเหตุผลวา การซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ตใหความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากกวาซื้อสินคา
จากรานคาทั่วไป สําหรับประเภทสินคาที่ผูหญิงสวนใหญซื้อเปนสินคาประเภทเสื้อผาเครื่อง
แตงกายจํานวนมาก
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ปราโมทย ลือนาม (2540) การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชอินเตอรเน็ตในการ
ซื้อสินคาและบริการอินเตอรเน็ต ผลจากการศึกษาสรุปไดวา ผูใชงานอินเตอรเน็ตสวนใหญ ไม
มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อซื้อสินคาและบริการจํานวนของเว็บไซต ที่เขาไปใชงานโดยเฉลี่ย
สวนใหญนอยกวา 10 แหงตอสัปดาห การใชงานสวนใหญนั้นจะเขาไปใชงานสัปดาหละ 5-10
ชม. และผูใชสวนใหญคิดวาการรับรูขาวสารและการโฆษณาผานทางอินเทอรเน็ต เปนเหตุจูง
ใจใหสามารถสั่งซื้อสินคาและบริการจากแหลงชองทางการจัดจําหนายอื่นๆ ไดในภายหลัง
วิธีดําเนินการวิจัย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ของ
นักศึกษาระดับชั้นปริญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได ส ร า งแบบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยแบ ง
โครงสรางออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา รายได คณะ และชั้น
ป
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11
ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดประกอบดวยดาน ผลิตภัณฑ
ราคา สถานที่ และการสงเสริมการขาย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณ
คา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่ 10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยที่สุด
สวนที่ 4 การตัดสินใจเลือกซื้อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานอินเตอรเน็ต
ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 11 ระดับ โดยเรียงลําดับจาก ระดับที่
10 มากที่สุด ไปจนถึงระดับ 0 นอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล
สมมติ ฐานที่ 1 ป จ จั ยลั ก ษณะสว นบุค คลมีผลตอ การตัด สิ น ใจเลื อกซื้อสิ น คาผา น
อินเทอรเน็ต แตกตางกัน
H0 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
H1 = ปจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
สมมติฐานยอย 1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต
1187

การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเปนผูประกอบการ พ.ศ.2558

21 พฤษภาคม 2558

ผลการทดสอบความแตกต างระหวาง ปจ จัยลัก ษณะสว นบุคคล ดานเพศ กับ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา t –test =
0.194, sig. = 0.846 > 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ ที่ตางกัน มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานยอย 1.2 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกต างระหวาง ปจ จัยลัก ษณะสว นบุคคล ดานอายุ กับ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test =
6.610, Sig. = 0.000 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ ที่ตางกัน มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึง
นํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ กับ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานอายุ
กับ การตัด สินใจเลือกซื้อสินคาผานอิน เทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา มี
คาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก
1) กลุมนักศึกษาอายุต่ํากวา 17 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูง
กวา กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป, อายุ 21 – 23 ป และ อายุ มากกวา 23 ป
2) กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูง
กวา กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป
3) กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํา
กวา กลุมนักศึกษาอายุมากกวา 23 ป
สมมติฐานยอย 1.3 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานภูมิลําเนามีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานภูมิลําเนากับ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test =
1.580, Sig. = 0.179 > 0.05
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สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานภูมิลําเนาที่ตางกัน
มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
สมมติฐานยอย 1.4 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน
ทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน กับ การ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน
กับ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F –
test = 5.723, Sig.
= 0.000 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอเดือน ที่
ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกันระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานรายไดตอ
เดือน กับ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ผลการทดสอบคาเฉลี่ ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลัก ษณะสว นบุคคล ดาน
รายไดตอเดือน กับ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก
1) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
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 จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท
3) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท
4) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป
สมมติฐานยอย 1.5 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานชั้นปที่ศึกษา มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน
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ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานชั้นปที่ศึกษา กับ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test
= 4.248, Sig. = 0.006 < 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานชั้นปที่ศึกษา ที่
ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 จึงนํามาทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD เปนรายดาน
ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานชั้นปทศี่ กึ ษา
กับ การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ผลการทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานชั้นป
ที่ศึก ษา กับ การตัด สิน ใจเลือกซื้อสินคาผานอิน เทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
พบวา มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก
1) กลุมนักศึก ษาชั้นปที่ 1 จะมีก ารตัดสิน ใจเลือกซื้อสิน คาผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา
กลุม นักศึกษาชั้นปที่ 2 และ ชั้นปที่ 3
2) กลุมนัก ศึกษาชั้นปที่ 3 จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา
กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา
สมมติฐานยอย 1.6 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานคณะที่ศึกษา มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน
ผลการทดสอบความแตกตางระหวาง ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานชั้นปที่ศึกษา กับ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คา F – test
= 0.884, Sig. = 0.473 > 0.05
สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือ ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานคณะที่ศึกษา ที่
ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต
H0 = ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
H1 = ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต พบวา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงสุด ระหวางตัวแปรดานราคา
และดานสถานที่ เทากับ 0.714 < 0.80 แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระมีความเปนอิสระตอกันไมมี
ความสัมพันธกันมากไมมีการควบคุมตัวแปรใดๆ ไว จึงนํามาเขาโมเดลเพื่ออธิบายการเลือกตัว
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แปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต ใชวิธีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ(Multiple Regression Analysis)
ใชวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีการเลือกแบบคัดเลือกเขา(Enter Regression)
ตารางที่ 1 แสดงการอธิบายการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต

R

R Square

Std.
Adjusted Error of
the
R Square
Estimate

DurbinWatson

Change Statistics
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
a Predictors: (Constant), ดานราคา, ดานสถานที,่ ดานการสงเสริมการขาย, ดานผลิตภัณฑ
b Dependent Variable: การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
ผลการวิเคราะหการเลือกตัวแปรอิสระการทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสม
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต พบวา มีคาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามระดับปานกลาง มีคา R เทากับ 0.565 และ มีคา Adjusted R
Square เทากับ 0.312 อธิบายไดวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงตัว
แปรตามหรือการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต รอยละ 31.20 โดยมีคา F-statistics
เทากับ 46.302 และคา Sig. เทากับ 0.000 < 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยสวนประสมการตลาดมี
อิทธิผลตอการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตอยางนอยหนึ่งตัวแปร
ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อน พบวา มีคาของ Durbin-Watson เทากับ 2.065 > 1.5 แสดงวา
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ เ ป น อิ ส ระต อ กั น ในระดั บ สู ง ไม มี ป ญ หาสหสั ม พั น ธ ใ นตั ว แปร
(Autocorrelation) จึงทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) เพื่อคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธพหุคูณ ปจ จัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 2 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ทดสอบความสัมพันธปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต
Unstandardized Standardized
Model
t
Sig Collinearity Statistics
Coefficients
Coefficients
B
(Constant)

Std.
Error

Beta

Tolerance

VIF

0.651

0.586

0.471

0.066

0.333

7.107 0.000*

0.784

1.275

0.044

0.071

0.049

0.620 0.535

0.273

3.666

ดานสถานที่ 0.264

0.098

0.209

2.705 0.007*

0.290

3.450

0.057

0.117

1.755 0.080

0.386

2.588

ดาน
ผลิตภัณฑ
ดานราคา

1.110 0.268

ดานการ
สงเสริมการ

0.100

ขาย
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการทดสอบสภาพที่เกิดสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการ
ตัด สิน ใจเลือกซื้อสิน คาผานอินเทอรเน็ต 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)
สรุปผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต พบวา คาคงที่ 0.651 คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.586 โดยมีคา t – test =
1.110, sig. = 0.268 โดยผลการวิเคราะหการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มีคา Sig. < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
และ ดานสถานที่ สรุปผลรายดาน ไดดังนี้
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ดานผลิตภัณฑ พบวา คา t. = 7.107, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.333 กลาวไดวา
ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาผานอินเทอรเน็ต โดยการเปลี่ยนแปลง ดานผลิตภัณฑ เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.333 หนวยมาตรฐาน
ดานสถานที่ พบวา คา t. = 2.705, Sig. = 0.007 < 0.05, Beta = 0.209 กลาวไดวา ปจจัย
สวนประสมการตลาด ดานสถานที่ มีอิทธิพลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต โดยการเปลี่ยนแปลง ดานสถานที่ เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐาน จะมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.209 หนวยมาตรฐาน
สรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ได ว า ป จ จั ย ส ว นประสมการตลาด ได แ ก ด า น
ผลิตภัณฑ และ ดานสถานที่ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยดาน
ผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานสถานที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 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 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 –
10,000 บาท รอยละ 31.25 รองลงมา ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป รอยละ 27.75 และศึกษาในชั้นป
ที่ 2 รอยละ 31.25 รองลงมา ชั้นปที่ 4 หรือ สูงกวา รอยละ 31.00 และ ชั้นปที่ 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
โดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตตอวัน มากกวา 6 ชั่วโมง รอยละ 34.25 รองลงมา จํานวน 5-6 ชั่วโมง
รอยละ 34.00 และ 3-4 ชั่วโมง รอยละ 20.50 และมีการเขาไปในเว็บไซตที่ขายสินคาและบริการ
มากสุดเคยเขาและเคยสั่งซื้อสินคาและบริการ รอยละ 72.00 รองลงมา เคยเขา แตไมเคยสั่งซื้อ
สินคาและบริการ รอยละ 25.50 โดยสวนใหญมีรูปแบบวิธีการชําระเงิน โดยโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร มากสุด รองลงมา บัตรเครดิต รอยละ 18.75 และ ชําระเงิน ปลายทาง รอยละ 9.72
ตามลําดับ
3. ปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้ อสิ น ค า ผ านอิ น เทอร เน็ ต ในระดับมากที่ สุด มีคา เฉลี่ ย 8.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83 โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย ดานสถานที่ และ ดานราคา
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ตามลําดับ รายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญระดับมากที่สุดสูงสุดในคุณสมบัติของ
สินคา รองลงมา สิ่งอํานวยความสะดวก
ดานราคาใหค วามสําคัญในระดับมากที่สุดโดยสูงสุดในดานราคาขายสินคาถูกกวา
ราคาหนารานคาทั่วไป รองลงมา มีการแสดงราคาสินคาแตละชนิดอยางชัดเจน ดานสถานที่ ให
ความสําคัญระดับมากที่สุด โดยสูงสุด ในดานบริการมีความนาเชื่อถือ รองลงมา บริการทาง
อินเทอรเน็ต ดานการสงเสริมการขาย ใหความสําคัญระดับมากที่สุด โดยสูงสุดในดานมีการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุและอินเตอรเน็ต เปนตน รองลงมา มีสวนลดเงินสด
และโปรโมชั่นที่ไดรับ เชน gift voucher, one buy
get one และของสมนาคุณอื่นๆ เปนตน
4. จากการศึก ษา พบวา นั กศึกษามีการตัดสิน ใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 8.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 มีการตัดสินใจในระดับมากที่สุด จํานวน
2 ดาน โดยสูงสุด ดานการไดรับการยอมรับจากสังคม รองลงมา ชื่นชอบพรีเซนเตอรของสินคา
และมีการตัดสินใจในระดับมาก จํานวน 2 ดาน ไดแก คําแนะนําจากเพื่อนหรือบุคคลใกลชิด
และ คําแนะนําจากบุคคลในครอบครัว
5. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุค คล ไดแก อายุ
สถ 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 ซื้ อสิ น ค า ผ า น
อินเทอรเน็ต แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
5.1 ดานเพศ สรุปผลการทดสอบยอมรับ H0 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน
เพศ ที่ต างกั น มี ผลต อการตั ด สิ น ใจเลือกซื้อสิน คาผานอิน เทอรเน็ต ไมแตกตางกัน ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
5.2 ดานอายุ สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ดาน
อายุที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 มีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ไดแก 1) กลุมนักศึกษาอายุต่ํากวา 17 ป
จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป, อายุ 21
– 23 ป และ อายุ มากกวา 23 ป 2) กลุมนักศึกษาอายุ 17 – 20 ป จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป และ 3) กลุมนักศึกษาอายุ 21 – 23 ป จะมี
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษาอายุมากกวา 23 ป
5.3 ดานภูมิลําเนา สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 ปจจัยลักษณะสวนบุคคล
ดานภูมิลําเนาที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ไมแตกตางกัน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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5.4 ดานรายไดตอเดือน สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปจจัยลักษณะสวน
บุค คล ด านรายได ต อเดื อน ที่ ต างกั น มีผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อสิน คาผานอิน เทอรเน็ต
แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 4 คู ไดแก
1) กลุ มนัก ศึก ษารายไดตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท จะมีก ารตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
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 จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน
15,001-20,000 บาท 3) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 10,001 - 15,000 บาท จะมีการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงกวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท และ
4) กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษารายไดตอเดือน ตั้งแต 20,000 บาท ขึ้นไป
5.5 ด านชั้ นป ที่ศึก ษา สรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H1 ปจ จัยลักษณะสว น
บุคคล ดานชั้นปที่ศึกษา ที่ตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตาง
กัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคาเฉลี่ยความแตกตางกัน จํานวน 2 คู ไดแก 1) กลุม
นักศึกษาชั้นปที่ 1 มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ต่ํากวา กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 2
และชั้นปที่ 3 และ 2) กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูง
กวา กลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือสูงกวา
5.6 ด านคณะที่ศึก ษาสรุปผลการทดสอบ ยอมรับ H0 ปจ จัยลัก ษณะสว น
บุค คล ด านคณะที่ ศึกษา ที่ ต างกั น มีผลตอการตัดสิน ใจเลือกซื้อสิน คาผานอิน เทอรเน็ต ไม
แตกตางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
6. ผลการวิ เคราะห ค วามสั มพัน ธ พบวา ปจ จัยสว นประสมการตลาด ไดแก ดาน
ผลิตภั ณฑ และดานสถานที่ สงผลตอการตัด สินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต โดยดาน
ผลิตภัณฑ มีผลสูงสุด รองลงมา ดานสถานที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยปจจัยสวน
ประสมการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ไดรอยละ 31.20
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด ดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานการสงเสริมการ
ขาย ดานสถานที่ และ ดานราคา ตามลําดับ และเมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจ จัยสว น
ประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ และดานสถานที่ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ผานอินเทอรเน็ต ผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ Philip Kotler (2000 : 161164) ที่กลาววาสวนประสมทางการตลาดเปนสิ่งกระตุนภายนอกที่กอใหเกิดพฤติกรรมการ
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ตัดสินใจซื้อ ซึ่งผูขายจะตองใหความสนใจและนักการตลาดสามารถควบคุมไดและจัดใหมีขึ้น
เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการที่จะมาซื้อสินคา โดยผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต สูงสุ ด
รองลงมา ดานสถานที่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ รายไดตอเดือน และ ชั้นป
ที่ศึกษา มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตแตกตางกัน ผลการศึกษาขางตน
สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมของผูซื้อหรือผูบริโ ภคของ Stanton and Futrell (1987
: 664) ที่กลาววา ปจ จัยสว นบุคคลที่แตกตางกัน สงเปน สิ่งสําคัญที่สงผลใหพฤติกรรมการ
บริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปนสถานภาพทางสังคมสิง่ แวดลอมและเศรษฐกิจ เปนตน
ขอเสนอแนะ
1. จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต สูงสุด ดังนั้นควรใหความสําคัญตอการนําเสนอผลิตภัณฑสินคาที่จัดจําหนายบน
อินเตอรเน็ต เชน ความหลากหลายประเภทยี่หอสินคา ใหเลือกชมและสามารถเปรียบเทียบ
คุณภาพ คุณภาพ รูปแบบของสินคาในแตละยี่หอได มีก ารแสดงราคาสิน คาแตละชนิดอยาง
ชัดเจน
2. จากการศึกษา พบวา ปจจัยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ดังนั้นควรใหความสําคัญการนําเสนอขอมูลสินคาบน
เว็บไซตใหมีความถูกตองมีขอมูลที่ครบถวนทั้งในดานคุณสมบัติ มาตรฐานสินคา ราคา และ
ควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาและขอมูลที่ผูใชตองการใหถูกตอง และสมบูรณ มีการปรับปรุงและ
เพิ่มเติมใหทันเหตุการณอยูเสมอ เนื้อหาไมควรซ้ํากับเว็บไซตอื่น ขอมูลควรมีรูปแบบการใช
งานอยางไมจํากัด ผูใชสวนใหญสามารถเขาถึงไดมากที่สุด
3. จากการศึก ษา พบวา นักศึกษามีการตัดสิน ใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ใน
ระดับมาก โดยมีการตัดสินใจในระดับมากที่สุด ดังนั้นควรใหความสําคัญระบบการทํางาน
ตางๆ ในเว็บไซตจะตองมีความแนนอนและทําหนาที่ไดอยางถูกตอง ในดานความเปนสวนตัว
ผูใหบริการและจําหนายสินคาบนเว็บไซต ควรใหความสําคัญกับ การตอนรับและแนะนําไปยัง
สวนของไซตที่มีเรื่องสนใจอยู ควรมีการบันทึกรายละเอียดของการเยี่ยมชมและความสนใจ
ของลูกคาเก็บไว เปนตน เพราะสิ่งเหลานี้จะนําไปสูพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผาน
อินเทอรเน็ต
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาในครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต เพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการกลยุทธการ
จัดจําหนายสินคาผานอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตจําแนก
ตามประเภทของสิ น ค าและจํ าแนกตามประเภทกลุมตัวอยางที่มีอาชีพและสภาพแวดลอม
ตางกันเพื่อผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการแผนธุรกิจการจัดจําหนายสินคา
บนอินเทอรเน็ตใหสอดคลองกับความตองการผูใชงานมากยิ่งขึ้น
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