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ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปี การศึกษา 2557
ได้ก ําหนดไว้ว่า การเผยแพร่ ผ ลงานวิจยั ในที่ ป ระชุ ม วิช าการระดับ ชาติ หมายถึ ง การนําเสนอ
บทความวิจยั ในที่ ประชุ มวิชาการ และบทความฉบับ สมบู รณ์ (Full Paper) ได้รับ การตี พิ ม พ์ใน
รายงานสื บเนื่ อง จากการประชุ ม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิ การจัดทํารายงานการประชุ ม
หรื อ คณะกรรมการจัดการประชุ ม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อย ร้อย
ละ 25 โดยต้องมี ผูป้ ระเมิ น บทความที่ เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญในสาขานั้น ด้วย และมี บ ทความที่ ม าจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
กําหนดการ:
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
10.00 – 12.30 น.
12.30 – 12.45 น.
ผลงาน
12.45 – 13.30 น.

ลงทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ช าย ตระกู ล รั ง สิ ผู ช้ ่ วยอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ชาการ
ประชุมกลุ่มย่อย
ประธานการประชุ มกลุ่มย่อย มอบประกาศนี ยบัตรแก่ผูเ้ ข้าร่ วมนําเสนอ
รับประทานอาหาร
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วันจัดงานประชุ ม:
สถานที:่
แผนที:่

10 พฤษภาคม 2562
อาคารรัตนคุณากร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
http://www2.rsu.ac.th/info/rsu-directions#01

การนําเสนอผลงาน: ผูเ้ ข้าร่ วมนําเสนอผลงาน กรุ ณานําคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรื ออุปกรณ์ในการ
นําเสนอมาด้วยตนเอง หากมีเอกสารแจกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเพิ่มเติม สามารถนํามาแจกได้ในวัน
ประชุม
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ปั จจัยการยอมรั บเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั น 18
เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ ของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย จิ รัฐิติกาล จันทราทิ พย์ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปั จจั ยอัต ลัก ษณ์ ต ราสิ นค้ าบริ การและรู ปแบบการดํ าเนิ นชี วิต ที่ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจ 37
เลือกใช้ บริการศูนย์ การค้ าไอคอนสยามของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
โดย ศศินา ลมลอย และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการและคุณค่ าตราสิ นค้ าทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ า 55
แบรนด์ ซาร่ า (ZARA) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย วิมลภัทร พูลสวัสดิ์ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการและความสะดวกในการให้ บริการทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจ 74
ของลูกค้ าในการใช้ บริการรถยนต์ โดยสาร บริษัท สมบัติทัวร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร
โดย ธนัท หน่ อฟ้า และวีรศักดิ์ ประเสริ ฐชูวงศ์
97
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์
ของผู้โดยสารชาวไทย
โดย สุ พิชญา กาญจนวิทย์ และสุ มาลี สว่ าง
ปั จ จั ย ส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้ า ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ 120
โทรศัพท์ มือถือไอโฟนของร้ านสตูดิโอ 7 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
โดย ธนภัทร พิสิษฐ์ กุล และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปั จ จั ยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน 138
โครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ ชิป รังสิ ต ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
โดย อมรรั ตน์ สําราญจิ ตต์ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ช
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สารบัญ (ต่ อ)

หน้ า
ปั จจั ยที่ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การของพนั กงานระดับปฏิบัติการ บริ ษัท อาซาฮี 154
อินเทค (ไทยแลนด์ ) จํากัด
โดย สุ พัตรา สุ รวัฒนาประเสริ ฐ และกฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและกลุ่มอ้ างอิงที่ส่งผลต่ อต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ 175
สิ นค้ าของลูกค้ ากลุ่มร้ านจําหน่ ายสิ นค้ าของทีร่ ะลึกในตลาดนัดสวนจตุจักร
โดย เฉลิมรั ชต์ วิรุญญะ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกล้ องดิจิทัลตราสิ นค้ า โซนี่ 196
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย สุ รสิ งห์ วัฒนอมรเกียรติ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
การศึ ก ษาองค์ ประกอบของทัศนคติ ที่มีผลต่ อ การวางแผนการเงินหลังวัยเกษี ยณของ 210
บุคลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่ างทอง
โดย รั ตน์ ชิตา ยอดเยีย่ ม และสุ มาลี สว่ าง
ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่ อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผู้บริ โภค 224
Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ภูมินทร์ จิ ตตะกาญจน์ และสุ มาลี สว่ าง
คุณ ภาพในการให้ บ ริ การที่ส่งผลต่ อ ความพึงพอใจของผู้ ใช้ บ ริ ก าร ท็อปส์ มาร์ เก็ต ใน 239
จังหวัดปทุมธานี
โดย ภัคสุ ดา สมัครประโคน และกฤษฎา มูฮัมหมัด
259
ปัจจัยในการเลือกใช้ การบริ การร้ านอาหารสไตล์ ฟิวชั่ นในย่ านอารีย์
โดย สุ ทัศน์ สุ ขสั นติภาพ และณกมล จันทร์ สม
การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการและกลุ่มอ้ างอิงที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกศึ กษาใน 277
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย ณั ฏฐธิ ดา แสงสุ ระธรรม และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าของผู้บริโภคจากร้ าน 292
“เอชแอนด์ เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
โดย จารุ สิริ สิ ทธิ พร และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปั จ จั ย ด้ านโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ของ 309
พนักงานการท่ าเรื อกรุ งเทพ
โดย สิ ทธิ ศักดิ์ จะระ และนพปฎล สุ วรรณทรั พย์
ซ
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สารบัญ (ต่ อ)

หน้ า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ทํานายการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ ของผู้ท่ีชื่น 326
ชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
โดย ณั ฐสรรพ วงเวียน และนพปฎล สุ วรรณทรั พย์
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ตราอิชิ ตั น ของผู้ บ ริ โภค ในพื้ น ที่ จั งหวั ด 342
กรุงเทพมหานคร
โดย ชุติมา อิ นทรั ตน์ และรุ จาภา แพ่ งเกษร
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อกล่ องบรรจุภัณฑ์ ของลูกค้ าในกลุ่ม 360
บริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
โดย อัญชลี สุ จิตรประเสริ ฐ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อร้ านอาหารมดดําของผู้บริโภค 379
ทีศ่ ูนย์ อาหารอาคาร 6 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย ศุพัชรา ผิวอ่ อน, ศุภจิ รา ศรี มธี รรม และวีรศักดิ์ ประเสริ ฐชูวงศ์
ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ ด้ วยการชี้ นํ า ตนเองของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ช าวไทย 395
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล และกฤษฎา มูฮัมหมัด
ปั จจัยเชิ งสาเหตุ ของระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ ผลต่ อความสํ าเร็ จในการใช้ 414
ระบบสารสนเทศของธุรกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้ อมูลขนาดใหญ่
โดย มรกต จันทร์ กระพ้ อ, กิ ตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ และพัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
430
การตลาดเชิ งเนื้อหาเป็ นเครื่ องมือทีส่ ํ าคัญในการตลาดดิจิทลั
โดย ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
443
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของระบบโลจิสติกส์ ไทยในยุคดิจิทลั
โดย มานิตา มะลิวลั ย์ และพิพัฒน์ พงศ์ ยาลังกาญจน์
ปั จ จั ยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อ กซื้ อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ของบริ ษั ทแอปเปิ้ ล 462
(Apple Inc.) ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
โดย ธัญญรั กษ์ ดําริ สถลมารค, ลลิตต์ โชติพนิชเศรษฐ์ และปาจรี ย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ าผ่ านโซเชี ยลมิเดีย 478
ของผู้ใช้ ออนไลน์
โดย พิพรพรรณ โชคเจริ ญนพคุณ, อฑิตยา สุ ตธรรม และปาจรี ย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ออาหารแช่ แข็งของคน Gen-Y
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
โดย ณั ฐณิ ชา เพ็งกรู ด, พิณพร วรรณโสกเชื อก และกัญญ์ กณิ ษฐ์ กมลกิตติวงศ์
การตัดสิ นใจเลือกหอพักของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดย ชนาภา เจริ ญช่ าง, โศภิษาฐ์ สู่ ทรั พย์ และชนะเกียรติ สมานบุตร
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
โดย ดวงกมล มหาพล, อรุ ณี จันทรวริ นทร์ และณกมล จันทร์ สม
การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เรื่ อ ง องค์ ก ารความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศของ
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนวัดราชบพิธ
โดย เพิ่มพัฒน์ สมวงศ์ , อนันตชัย ดีคาํ และณกมล จันทร์ สม
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อไข่ ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้ า จังหวัดฉะเชิ งเทรา
โดย กิตติ อ่ อนประสพ, หั ทยา เพื่อนงาม และณกมล จันทร์ สม
การจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี
ตามหลัก 3Rs
โดย นิ รชา วิทยากาศ, โศภิษฐา สื บศิริวิริยะกุล และณกมล จันทร์ สม
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการเลือกบริ โภคชานมไข่ มุกของคนในเขต
กรุงเทพฯ
โดย กันตภณ เกษมสุ ข, ธันยพร ชาวกําพร้ า และชนะเกียรติ สมานบุตร
พฤติกรรมการใช้ บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ทีม่ ีต่อสนาม S M F C
สายไหมฟุตบอลคลับ
โดย ณั ชพล สุ จิรพัฒน์ พงษ์ , อรรถพนธ์ แจ่ มขุน และชนะเกียรติ สมานบุตร
การตัดสิ นใจเลือกหอพักในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โดย อภิษฎา กฤษณสุ วรรณ, เฉลิมศักดิ์ เหลืองเสงี่ยม และภัสส์ ศิรัส ศรี อาํ พัน
พฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อโทรศัพท์ มือถื อของผู้บริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
โดย อติวิชญ์ วิศิษฏจิ นดา, นภัสนันท์ บุญภา และปาจรี ย์ เหลี่ยงประดิษฐ์
ความพึงพอใจในการทํางานของบริษัททีวดี ิจิตอลแห่ งหนึ่ง
โดย สุ วนันท์ โสมโสรส, ปั ญจพร โสมโสรส และณกมล จันทร์ สม
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หน้ า
495

513
529
547

562
580

600

620

639
658

675
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สารบัญ (ต่ อ)
พฤติกรรมและทัศนคติทมี่ ีต่อการออกกําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
โดย จุฬาลักษณ์ เดชะราช, อริ ศรา จังพานิช และเขมจิ รา บุญลือ
การดํารงชี วติ อยู่ของวิถีชาวนาและเศรษฐกิจพอเพียงใน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชั ยนาท
โดย ณิ ชาภัทร์ ดิตต์ ศรี , สุ ธชา เงินเนตร์ และชนะเกียรติ สมานบุตร
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร
โดย วุฒิคุณ แพรกรี ฑาเวศน์ และ กรณิ การ์ เรื องศรี และกัญญ์ กณิ ษฐ์ กมลกิตติวงศ์
การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริ การของสายการบินต้ นทุนตํ่าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา ไทยแอร์ เอเชีย
โดย กณกรดาภา เจนใจ, วศินภาคย์ จึ งเจริ ญสุ ข, ธีรกานต์ บุตรจันทร์ และวรวัฒน์ จรดล
การศึ กษาเวลามาตรฐานในการทําแฟ้ มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก: กรณีศึกษา บริ ษัทโฮยา
เลนซ์ ไทยแลนด์ จํากัด
โดย รั ตนาพร บุญครอบ และปริ ญ วีระพงษ์
การปรับปรุ งผังการจัดเก็บสิ นค้ าด้ วยหลัก HML Analysis กรณีศึกษา บริษัท AAA จํากัด
โดย วรรณพร ทวีศิลป์ และพิชญ์ ณี ตีรณากรณ์
การศึกษาพฤติกรรมการทํางานพาร์ ทไทม์ ของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดย กมลลักษณ์ คําคติ และพวงเพชร สุ ขประเสริ ฐ
ปั จจั ยที่มี ความสั ม พันธ์ กับ พฤติกรรมการตั ดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ มือสอง ในจั งหวัด
ปทุมธานี
โดย กาญจนา จันทร์ ด,ี สุ พรรษา พ่ วงทอง, พวงเพชร สุ ขประเสริ ฐ
การปรั บปรุ งกระบวนการสั่ งซื้ อผ้ าที่ใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้ า โดยการประยุกต์ ใช้
การจําลองสถานการณ์ มอนติคาร์ โล
โดย ณั ฎฐา ยืนยงพงศ์ เสรี และกิตินันธ์ มากปรางค์
พฤติกรรมการดําเนินชี วติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตจังหวัดปทุมธานี
โดย พวงเพชร สุ ขประเสริ ฐ
การปรับปรุ งพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บสิ นค้ าประเภทรองเท้า กรณีศึกษา บริษัท RB จํากัด
โดย ปฐมพงค์ พิลา, อุบลวรรณ์ วิลาชัย และธนิษฐ์ นันท์ จันทร์ แย้ ม
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สารบัญ (ต่ อ)
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ ของประชาชน จังหวัดปทุมธานี
โดย ชลียา ยางงาม
การพยากรณ์ ปริมาณนํา้ มัน กรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด
โดย พิชญ์ ณี ตีรณากรณ์
การพัฒนาคุ ณภาพการบริ การด้ วยแบบจําลอง SERVQUAL สํ าหรั บความพึงพอใจใน
การบริการ
โดย ธณษ์ วรรณ ร่ างใหญ่
รู ปแบบกลยุ ทธ์ ก ารตลาดสํ าหรั บ พั ฒ นาร้ านค้ าปลีก ดั้ งเดิ ม ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
โดย ธณษ์ วรรณ ร่ างใหญ่
สมรรถนะของช่ างฝี มือแรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้ า
โดย ทรรศนะ บุญขวัญ
รูปแบบความจงรักภักดีของลูกค้ าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โดย ทรรศนะ บุญขวัญ
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ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสถาบันความงามวิง้ ค์ คลินิกของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
SERVICE QUALITY FACTORS DECISION TO CHOOSE WINK CLINIC
SERVICE OF CUSTOMERS IN BANGKOK
วิรัลพัชร วิลยั รัตน์
(Wiranphat.wil@hotmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
(pashatai.c@rsu.ac.th)
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษา (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิกของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิกของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
สถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิกของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภค
ชาวไทยในกรุ งเทพมหานครที่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิก ซึ่งผูว้ จิ ยั ไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่ แน่ นอน โดยสุ่ มตัวอย่ างแบบไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิ ติ เชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คุ ณ ผลการวิ จ ัย พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง มีอายุ 21-30 ปี มี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีสถานภาพ
สมรส เป็ นพนักงาน/ลู กจ้างเอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท ส่ วนใหญ่ เลื อกใช้
บริ การประเภททําทรี ทเม้นต์ ใช้บริ การ อย่างน้อย 1 ครั้ งต่อเดื อน มี ค่ าใช้จ่ายในการใช้บริ การ 2,0015,000 บาท ส่ วนใหญ่เข้าใช้บริ การช่วงเย็น (15.00-18.00 น.) ตัดสิ นใจใช้บริ การด้วยตัวเอง เหตุผลในการ
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ตัดสิ นใจเพื่ อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ ก ับตัวเอง โดยปั จจัยคุ ณภาพการให้ บริ การและการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
(1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด อาชี พและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิกของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 (2) พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ประเภทของการ
บริ การ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การและบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การสถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิ กของผู ้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ (3) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของ
การบริ การ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ด้านการสร้ างความมัน่ ใจและด้านความเห็ นอกเห็ นใจ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิกของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6
คําสํ าคัญ: ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ, การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
Abstract
The purposes of this independent study were as follows to study: (1) demographic factors
influencing decisions in choosing Wink clinic services of customers in Bangkok, (2) consumer behaviors
affecting decisions in choosing Wink clinic services of customers in Bangkok, and (3) service quality
factors influencing decisions in choosing Wink clinic services of customers in Bangkok. The sample used in
this study is Thai consumers in Bangkok who used to use the services at Wink Clinic. Due to unknown
exactly population so that the researcher had sampling using non-probability sampling technique and the
purposive sampling technique. The researcher used questionnaires according to research objectives as a tool
to collect data from 400 samples. Besides, the data were analyzed using descriptive statistics methodology
regarding frequency distribution, mean, percentage, and standard deviation. Moreover, the data were
analyzed using inferential statistics methodology including t-test and F-test, and also Multiple Regression
Analysis. The research results revealed that the majority of respondents were women, with ages between 21
– 30 years old, graduated bachelor degree, with married status, private sector employment, having an
average salary between 20,001 – 30,000 baht. Most respondents chose treatment service. The frequency of
2
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using the service is once a month, with average services cost between 2,001 – 5,000 baht, and using services
generally in evening (15.00 – 18.00). Besides, most customers decided to use the services by themselves,
with the reason to boost self-confidence. The overall score in service quality factors and purchase decision
score in choosing Wink clinic services are at high level. The hypothesis testing results revealed that: (1) The
demographic factors, there were statically significant differences in the decisions in choosing Wink clinic
services of customers in Bangkok between highest education level, career, and average income per month at
0.05 level. (2) Consumer behaviors, there were statically significant differences in the decisions in choosing
Wink clinic services of customers in Bangkok between type of service, service period, and influencers at
0.05 level. And (3) Service quality factors, there were statically significant differences in the decisions in
choosing Wink clinic services of customers in Bangkok between tangibility, responsiveness, assurance, and
empathy at 0.05 level. The prediction power of these predictors was 60.6 percent.
Key words: Service Quality, Decision Making to choose service
บทนํา
ความสวยความงามเป็ นกิ จวัตรที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ ทําให้ธุรกิ จความงามเติบโตรุ ดหน้าอย่างก้าว
กระโดดในปั จจุบนั ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมไปถึงภูมิภาคต่าง ๆ ในอาเซี ยน ทําให้ธุรกิจ
ความงามเป็ นธุ รกิจที่น่าสนใจ (พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล, 2560) โดยตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin care)
ในไทย เป็ นตลาดที่ มี ขนาดใหญ่ที่ สุดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน โดยในปี พ.ศ.2558 มี มูลค่ากว่า 60,544
ล้านบาท (ธนาคารกรุ งไทย, 2561) และเติบโตขึ้นใน พ.ศ.2559 ถึง 7 หมื่นล้านบาท และในปี พ.ศ.2560 มี
มู ลค่ ามากถึ ง 7.87 หมื่ นล้านบาท (Marketingoops, 2561) จากข้อมู ลรายงานการประจําปี ของบริ ษ ัท อี
ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) พบว่า ผูน้ าํ ในอุตสาหกรรมสถานพยาบาลเสริ มความ (Beauty Clinic) ใน
ประเทศไทยมีเพียงไม่กี่รายและสามารถแบ่งตลาดได้ 3 ระดับ ได้แก ตลาดระดับบน (High-end) ตลาด
ระดับกลาง (Mid-end) และตลาดระดับล่าง (Low-end) โดยมี จาํ นวนคลิ นิกไม่ต่ าํ กว่า 3,000-4,000 แห่ ง
ทัว่ ประเทศไทย โดยตลาดระดับบน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มโรงพยาบาล มีคู่แข่งขันหลัก 20
กว่าราย เช่ น โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ โรงพยาบาลผิวหนังอโศก โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลนครธน และโรงพยาบาลหลุ ยส์ เป็ นต้น และ (2) กลุ่มคลิ นิกเสริ มความงามซึ่ งมี คู่แข่งขัน
กว่า 30 ราย เช่น ผิวดีคลิ นิก เอเพ็กซ์มคลิ นทร์ คลินิก ธนิ ยะ เมดิคอลคลินิก เมโกะคลินิก และรมย์รวินท์
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เป็ นต้น ส่ วนตลาดระดับกลางเป็ นกลุ่มที่มีการแข่งขันสู งและจํานวนคู่แข่งขันมากกว่า 100 ราย แต่เป็ น
กลุ่มผูน้ าํ ตลาดไม่ถึง 10 ราย ได้แก่ วุฒิศกั ดิ์ คลิ นิก นิ ติพน แพนราชเทวี พงษ์ศกั ดิ์ พรเกษม ธนพร ดร.
สมชาย และเดอร์ มแคร์ เป็ นต้น และตลาดระดับล่ าง มี คู่ แข่งขันมากกว่า 500 ราย เช่ น หมอเมื องชล
ลักษณา กานต์ชนกคลินิก และศิริเพ็ญ เป็ นต้น (ผูจ้ ดั การ, 2561)
จากสถานการณ์ ขา้ งต้นพบว่า ตลาดธุ รกิ จของสถานบันเสริ มความงามอัตราเติ บโตขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ อง อี กทั้งยังมี การแข่งขันที่ รุนแรงเพื่อแย่งส่ วนแบ่งการตลาด โดยวิ้งคลิ นิกเป็ นสถานบันเสริ ม
ความงามที่พ่ ึงก่อตั้งได้ไม่นาน ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook Wink
Clinic มีสถานที่ต้ งั อยู่ ณ CDC เลียบด่วนรามอินทรา เป็ นการรวมตัวของกลุ่มรักความสวยความงาม อีก
ทั้งได้มีการนําผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้รับมาตรฐานและทันสมัยที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า
ได้ แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการดู แลรั กษาและบํารุ งผิวหน้าและรู ปร่ างให้แก่ลูกค้า ซึ่ งในปั จจุบนั มี
ลูกค้าเข้ามาใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก ด้วยการให้บริ การที่เอาใจใส่ อีกทั้งราคาอยูใ่ นหลักร้อยจนถึงหลัก
หมื่น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ปานกลาง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิกของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถาบันความงามวิง้ ค์คลินิกของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถาบันความงามวิง้ ค์คลินิกของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2) พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ส ถาบันความงามวิ้งค์ค ลิ นิก ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้สถาบันความงามวิง้ ค์คลินิก
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาจากผูบ้ ริ โภคชาวไทยในกรุ งเทพมหานครที่ ใช้บริ การหรื อเคยใช้บ ริ การ
สถาบัน ความงามวิ้งค์ค ลิ นิ ก ซึ่ งจํานวนผูบ้ ริ โภคมี ข นาดใหญ่ และไม่ ท ราบจํานวนประชากรที่
แน่ นอน จากการคํานวณจากสู ตรของ Cochran (1977) ได้จาํ นวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน โดยใช้
ระยะเวลาในการศึ ก ษา ระหว่า งเดื อ น ตุ ล าคม พ.ศ.2561 ถึ ง เดื อ น เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2562 รวม
ทั้งหมดเป็ นเวลา 5 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ประโยชน์ทางธุ รกิจ
1.1) ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ฝ่ ายลูกค้าสมพันธ์ของวิง้ คลินิก สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการค้นหากลุ่มเป้ าหมายทางการตลาด และสร้ างสร้ างกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับส่ วนแบ่งทางตลาดนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
1.2) ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ฝ่ ายลูกค้าสมพันธ์ของวิง้ คลินิก สามารถนํา
ผลการวิจยั ไปใช้ในการเพิ่มระดับการให้บริ การที่มีคุณภาพ เช่น การนําเสนอสิ่ งอํานวยความสะดวก
การสร้างความเชื่ อมัน่ และความมัน่ ใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจจากการ
ใช้บริ การมากขึ้น
1.3) ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ฝ่ ายลูกค้าสมพันธ์ของวิง้ คลินิก สามารถนํา
ผลการวิจยั นี้ ไปใช้ในการปรับปรุ งการให้บริ การเพิ่มเติมเพื่อทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดทัศนคติที่ดีในการ
บริ การ
2) เป็ นประโยชน์ ให้แก่ ส ถาบัน ความงามอื่ น ๆ ที่ ดาํ เนิ น การอยู่รูป แบบคลิ นิ ก ได้นําไป
ปรับปรุ งธุ รกิจให้เข้ากับลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
3) เพื่อเป็ นประโยชน์เชิ งวิชาการในการเป็ นฐานข้อมูลและต่อยอดการทําวิจยั เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจ
เลือกใช้สถาบันความงามของกลุ่มผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆ และ ปั จจัยด้านอื่นๆ ต่อไป

5

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรส
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ประเภทของการบริ การ
- ความถี่ในการใช้บริ การ
- ค่าใช้จ่าย
- ช่วงเวลาที่ใช้บริ การ
- บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ
- เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ

การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสถาบัน
ความงามวิง้ คลินิกของผู้บริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
- ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
- ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริ การ
- ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
- ด้านการสร้างความมัน่ ใจ
- ด้านความเห็นอกเห็นใจ
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ วย เพศ อายุ ขนาดและสภาพครอบครั ว ระดับ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ น นิ ยมนํ า มาใช้ ใ นการแบ่ ง ส่ วนการตลาด ลั ก ษณะด้ า น
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ประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สําคัญ และสถิติท่ีวดั ได้ของประชากร (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) ซึ่งช่วย
ในการกําหนดตลาดเป้ าหมาย อีกทั้งลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม ช่วยอธิ บายถึ งความคิด
และความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมาย ทําให้ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผล
ต่อการกําหนดตลาดเป้ าหมายที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันและมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อใช้ บ ริ การ (Gaspareniene and Remeikiene, 2016) นอกจากนี้ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ มี
ความสํ าคัญต่ อนักการตลาดเพราะมันเกี่ ยวพันกับอุ ปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ จะชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ กรรมผู บ้ ริ โภค เป็ นการศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลและกระบวนการที่ พวกเขา ใช้ในการ
เลื อกสรร รั กษา และกําจัด โดยผ่านประสบการณ์ หรื อแนวคิ ด เพื่ อสนองความต้องการของตนและ
ผลกระทบของกระบวนการเหล่ านี้ มี ต่ อผู ้บ ริ โภคและสั งคม (คํานาย อภิ ป รั ชญาสกุ ล , 2558) ซึ่ ง
พฤติกรรมนี้ รวมถึ งกิจกรรมและบทบาทที่หลากหลายจํานวนหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค (สิ ทธิ์ ธี รสรณ์ , 2552)
หรื อทุ กกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้ อ พฤติ กรรมการใช้ และพฤติ กรรมการทิ้งสิ นค้าและ
บริ การของผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงอารมณ์ความรู ้สึกที่แสดงออกทางพฤติกรรม ก่อนได้รับ ระหว่างบริ โภค
และภายหลังการได้รับสิ นค้าและบริ การ (Kardes, Cronley and Cline, 2011)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยคุณภาพการให้ บริ การ
การให้บริ การ คือ การให้ความช่วยเหลือหรื อการดําเนิ นการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น (จิตตินนั ท์
นันทไพบูลย์, 2551) เป็ นการปฏิ บตั ิงานที่กระทํา หรื อติดต่อเกี่ยวข้องกับผูใ้ ช้บริ การ การให้บุคคลต่าง
ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตาม ในการทําให้บุคคลนั้น ๆ ได้รับความ
ช่วยเหลือ (สมิต สัชฌุ กร, 2550) โดยแบบวัดคุ ณภาพการให้บริ การ (Service Quality: SERVQUAL) ของ
Parasuraman et al. (1985) ประกอบไปด้ วย 5 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ
(Tangibility) ด้านความน่ าเชื่ อถื อในการให้ บริ การ (Reliability) ด้านการตอบสนองต่ อความต้องการ
(Responsiveness) ด้ านการสร้ างความมั่น ใจ (Assurance) ด้ านความเห็ น อกเห็ น ใจ (Empathy) เพื่ อ
ประเมินผลที่ได้รับจากบริ การนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 2550)

7

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการ
การตัดสิ นใจใช้บริ การ คือ ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อโดยเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (คํานาย
อภิ ปรั ชญาสกุ ล, 2558) จากการสรรหาสิ นค้าค่าที่ สามารถตอบสนองปั ญหาหรื อความต้องการของ
ตนเอง การค้นหาข้อมู ลจากแหล่ งต่าง ๆ จากแหล่ งข้อมู ลที่ ใกล้ชิ ด เช่ น เพื่ อนหรื อครอบครั ว (ชู ชัย
สมิทธิ ไกร, 2554) อีกทั้งยังต้องมีการใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกสิ นค้าหรื อบริ การนั้นเพิ่มเสริ มความ
มัน่ ใจตนเองหรื อคิดว่าเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อหรื อใช้บริ การ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยในกรุ งเทพมหานครที่ ใช้บ ริ การหรื อเคยใช้
บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิก ซึ่งจํานวนผูบ้ ริ โภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่
แน่ นอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ ิจยั เก็บ
ข้อมู ลจํานวน 400 คน ใช้วิ ธี การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ อ าศัย ความน่ า จะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เกณฑ์ การให้
คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่ อมั่น (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมี ค่ าตั้งแต่
0.847 ขึ้ นไป ซึ่ งถื อว่าแบบสอบถามมี ความน่ าเชื่ อถื อ การวิเคราะห์ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช้อธิ บายข้อมู ล และ (2) การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล สถิ ติ เชิ ง อนุ มาน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ Independent Sample t-Test, F-test และ Multiple
Regression Analysis โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น
หญิ ง จํา นวน 266 คน (ร้ อ ยละ 66.50) มี อ ายุ 21-30 ปี จํา นวน 171 คน (ร้ อ ยละ 42.75) มี ร ะดับ
การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี จํานวน 187 คน (ร้ อยละ 46.75) มีสถานภาพสมรส จํานวน 205
คน (ร้ อยละ 51.25) เป็ นพนักงาน/ลู กจ้างเอกชน จํานวน 126 คน (ร้ อยละ 31.50) มี รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 131 คน (ร้ อยละ 32.75) ส่ วนใหญ่เลื อกใช้บริ การประเภททํา
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ทรี ทเม้นต์ จํานวน 123 คน (ร้อยละ 30.75) เข้าใช้บริ การ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน จํานวน 194 คน
(ร้อยละ 48.50) มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ 2,001-5,000 บาท จํานวน 112 คน (ร้อยละ 28.00) เข้าใช้
บริ ก ารช่ วงเย็น (15.00-18.00 น.) จํานวน 154 คน (ร้ อยละ 38.50) ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารด้วยตัวเอง
จํา นวน 170 คน (ร้ อ ยละ 42.50) และเลื อ กใช้บ ริ ก ารเพราะเสริ ม สร้ า งความมั่น ใจให้ ก ับ ตัว เอง
จํานวน 185 คน (ร้อยละ 46.25)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.04) โดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านความเห็ นอกเห็ นใจ ( = 4.07) รองลงมาด้านความน่ าเชื่ อถื อในการ
ให้บริ การ ( = 4.05) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ ( = 4.03) และน้อยที่สุดด้านความเป็ น
รู ป ธรรมของการบริ ก ารและด้านการสร้ างความมั่น ใจ ( = 4.01) ตามลําดับ และการตัด สิ น ใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารสถาบัน ความงามวิ้ง ค์ ค ลิ นิ ก ของผู ้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มี ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับ มาก ( = 3.92) โดยตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
สถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิก เพราะว่าสามารถขจัดปั ญหาของตนได้ มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด ( = 4.20)
รองลงมา ท่านใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลิ นิก เพราะเสริ มสร้างความมัน่ ใจของตนเอง ( =
3.93) และน้อยที่สุด ท่านตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิก เนื่องจากท่านต้องการ
ทดลองการรักษา ( = 3.75)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิกของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยพบว่า ระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจมากที่ สุด และอาชี พอื่น ๆ ได้แก่
หมอ ทนายความ นักแสดง มี การตัดสิ นใจมากกว่าอาชี พอื่ น ๆ นอกจากนี้ ผูท้ ี่ มีรายได้ 10,001-20,000
บาทมีการตัดสิ นใจมากที่สุด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ประเภทของการบริ การ ช่วงเวลาที่ใช้บริ การและบุคคลที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามวิ้งค์คลิ นิกของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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โดยพบว่า การยกกระชับผิว ฉี ดโบท็อกซ์มีการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การสถาบันความงามวิ้งค์
มากที่ สุ ด และเลื อกใช้ บ ริ การสถาบัน ความงามวิ้งค์ในช่ วงคํ่าหลัง 18.00 น. เป็ นต้นไปมากที่ สุ ด
นอกจากนี้การตัดสิ นใจด้วยตนเองมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์มากที่สุด
ปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ด้ า นการ
ตอบสนองต่อความต้องการ ด้านการสร้ างความมัน่ ใจและด้านความเห็ นอกเห็ นใจส่ งผลต่อการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสถาบัน ความงามวิ้งค์ค ลิ นิ ก ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.6 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ

b

Std. Error

Constant

0.223

0.154

1.451 0.148

- ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ 0.166

0.057

0.154 2.910 0.004* 2.855

- ด้านความน่าเชื่อถือในการให้บริ การ 0.077

0.054

0.071 1.410 0.159 2.594

- ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ 0.214

0.052

0.212 4.096 0.000* 2.714

- ด้านการสร้างความมัน่ ใจ

0.247

0.053

0.252 4.677 0.000* 2.933

- ด้านความเห็นอกเห็นใจ

0.212

0.054

0.204 3.960 0.000* 2.683

β

t

Sig.

VIF

R = 0.782 R2 = 0.612 Adjusted. R2 = 0.607 SEest = 0.327 F = 124.052 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ (1) ด้านระดับการศึ กษาสู งสุ ดที่ แสดงให้ เห็ นถึ งความสามารถทาง
สติปัญญาและมุมมองในการมองโลกของผูต้ อบแบบสอบถามที่แตกต่าง ซึ่ งการเลื อกใช้บริ การคลิ นิก
เสริ ม ความงามเป็ นการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์โดยใช้ ยาและเครื่ องมื อทางการแพทย์ที่ มี ค วาม
หลากหลาย หลากไม่มีความรู ้ความเข้าใจจะทําให้เข้าใจผิดในเรื่ องของวัตถุประสงค์ของยาและเครื่ องมือ
นั้น ๆ โดยจากการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่พ บว่า ยิ่งมี ระดับการศึ กษาสู งขึ้ นจะทําให้ก ารตัดสิ นใจ
สู งขึ้นตาม ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานบันเสริ มความงามวิง้ ค์คลินิกขึ้นอยู่กบั
ระดับการศึ กษาอย่างมาก (2) ด้านอาชี พ เนื่ องจากหลาย ๆ อาชี พจําเป็ นต้องใช้หน้าตา ผิวพรรณ เพื่ อ
แสดงให้ถึ งความสวยความงามหรื อเป็ นหน้าเป็ นตาในสั งคมนั้น โดยผลจากการเปรี ยบเที ยบรายคู่
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พบว่า อาชี พหมอ ทนายความ นักแสดงมีการตัดสิ นใจใช้บริ การวิง้ ค์คลิ นิกมากกว่าอาชี พอื่น ๆ ทํา
ให้เห็ นว่า อาชี พต่าง ๆ ที่ว่ามานี้ เป็ นฐานอาชี พที่ ใช้หน้าตาหรื อความสวยความงามมากกว่าอาชี พ
อื่นๆ และ (3) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน แสดงให้เห็ นถึงความสามารถในการชําระค่าบริ การหรื ออํานาจ
ในการตัดสิ นใจทางการเงิ น โดยรายได้น้ ันเกิ ดจากการทํางานหรื อค้าขายเพื่ อใช้ในการดํารงชี วิต ใน
ปั จจุบนั รายได้ส่วนใหญ่ของคนไทยใช้จ่ายไปกับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะด้านความ จะ
เห็ นได้จากตัวเลขของตลาดความงามที่สูงขึ้นทุก ๆ ปี โดยจากผลการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่พบว่า ผูม้ ี
รายได้ 10,001-20,000 บาท มีการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูท้ ี่ มีรายได้ในระดับอื่น ๆ แสดงให้เห็ นถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายหลักของสถานบันเสริ มความงามวิง้ ค์คลินิก เนื่องจากสิ นค้าและบริ การของวิง้ ค์คลินิก
ที่แสดงผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อทางร้ านแสดงราคาค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กนกนภัส ตั้งใจไว้ศกั ดิ์ และชิ ณโสณ์ วิสิฐนิ ธิกิจา (2561) ที่ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน
ระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกทําศัลยกรรม
ตกแต่งเสริ มจมูกด้วยซิ ลิโคนแมนที สในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิราพร ฟองขาว (2560) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชี พและด้านรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การเสริ มความงามภายใต้การ
ดูแลของแพทย์แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (1) ด้านประเภทของการบริ การ แสดงให้ เห็ นถึ งความแตกต่างของการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การในประเภทที่ ต่างกัน เนื่ องจากปั ญหาหรื อวัตถุ ประสงค์ของผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การมี
ความแตกต่างอย่างมาก เช่ น ปั ญหาสุ ขภาพผิว ปั ญหาสิ ว ปั ญหาเรื่ องรู ปร่ าง รอยแผลเป็ น การตกแต่ ง
เป็ นต้น ทําให้การเข้ามาใช้บริ การที่มุ่งหวังจึงแตกต่างกัน (2) ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริ การ แสดงให้เห็นการ
เลื อกเข้าใช้บริ การคลิ นิก โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นช่ วงเวลาที่ ผูบ้ ริ โภคมี เวลาว่างหรื อสะดวกในการเดิ น
ทางเข้ามาใช้งาน เนื่ องจากการบริ การด้านความงามส่ วนใหญ่ใช้เวลานาน เช่น การมาร์ กหน้า การขัดผิว
เป็ นต้น ทําให้การเข้าใช้บริ การจึงต้องเลื อกช่ วงเวลาที่ เหมาะสมหรื อสะดวกในวันนั้น อี กทั้งหากเป็ น
ลูกค้าประจําหมอแต่ละท่านจะมีการนัดคิวและสามารถจองวันและเวลาได้ล่วงหน้าอีกด้วย และ (3) ด้าน
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ แสดงให้เห็ นถึ งอิทธิ พลจากภายในตัวของผูบ้ ริ โภคและบุคคลหรื อ
สังคมรอบข้างตัวผูบ้ ริ โภคที่แสดงความคิดเห็นหรื อแลกเปลี่ยนเรื่ องปั ญหาหรื อสอบถามเรื่ องความงาม
โดยบางครั้งหากมีจุดตําหนิ บุคคลรอบข้างอาจจะเตือนหรื อแนะนําให้เราไปใช้บริ การเพื่อปรับปรุ งหรื อ
เปลี่ ยนแปลงจุ ดตําหนิ น้ ัน ๆ ให้เบาลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เยาวภา ปฐมศิ ริกุล โชติ รัส ชวนิ ชย์
และเริ่ ม ใสแจ่ม (2557) พบว่า พฤติกรรมด้านสุ ขภาพของผูใ้ ช้บริ การโรงพยาบาลบ้านนา ด้านรู ปแบบ
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การดู แลสุ ขภาพ ด้านช่วงเวลาที่ใช้บริ การ และด้านผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การด้านสุ ขภาพด้วยวิธีการแพทย์ทางเลื อกของลู กค้าโรงพยาบาลบ้านนา
จังหวัดนครนายกแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นริ นทร ชมชื่น (2556) ที่พบว่า ประเภทของพฤติกรรม ด้านช่วงเวลาในการใช้บริ การ และผูม้ ีอิทธิ พลใน
การตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ สามารถอภิปรายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านการสร้ างความมั่นใจ แสดงให้ เห็ นถึ งการเลื อกใช้ บริ การสถานบันความงามของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นจะเลือกจากความมัน่ ใจเป็ นอันดับแรก โดยการแสดงให้เห็ นถึงความสามารถ ทักษะความรู ้
ในการรั กษาหรื อการเสริ มสร้ างความสวยความงามให้ ก ับ ผู ้บริ โภคได้ อี กทั้งยังมี การสร้ างความ
น่าเชื่ อถื อให้กบั ผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนสําคัญอีกหนึ่ งปั จจัย เช่น การตรวจรักษาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ
ด้าน หรื อการได้รับรองของสถานบริ การถูกต้องตามกฎหมาย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ที่พบว่า คุณภาพการให้บริ การ ด้านความ
มัน่ ใจต่อลู กค้ามีอิทธิ พลต่อความภักดีของผูม้ าใช้บริ การคลิ นิกผิวหนังและความงามของประชาชนใน
เขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพล ชู สนุ ก มิ
ลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชู สนุ ก และสุ ภาพพร เพ่งพิศ (2559) ที่พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การในมิติการ
รับประกันมี อิทธิ พลทางบวกต่อคุ ณค่าที่ รับรู ้ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างมี นัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 และความพึ งพอใจในการใช้ บริ การมี อิ ทธิ พ ลทางบวกต่ อความจงรั กภักดี ของ
ผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ แสดงให้เห็นถึงผูบ้ ริ โภคต้องการเข้าใช้บริ การสถานบัน
ความงามที่มีการตอบสนองผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เช่น การต้อนรับ การสอบถาม การแนะนํา ต่าง ๆ อีกทั้ง
ยังแสดงถึงความพร้อมในการให้บริ การของทางสถานบันความงามที่พร้อมจะรับใช้ผบู ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้
บริ การอย่างเต็มความสามารถได้อย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ที่
พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การ ด้านความรวดเร็ วในการตอบสนอง มี อิทธิ พลต่อความภักดี ของผูม้ าใช้
บริ การคลิ นิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ที่พบว่า คุณภาพการให้บริ การ ด้านความ
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รวดเร็ วในการตอบสนอง มี อิทธิ พลต่อความภักดี ของผูม้ าใช้บริ การคลิ นิกผิวหนังและความงามของ
ประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ด้านความเห็ นอกเห็ นใจ แสดงให้ เห็ นถึ งความสามารถในการให้บริ การของทางสถาบัน
ความงามและพนักงาน ด้วยการให้บริ การด้วยความเข้าใจถึ งความต้องการของลู กค้าและเห็ นอกเห็นใจ
ในปั ญหาที่ผบู ้ ริ โภคนั้น ๆ เป็ นอยู่ เนื่องจากปั ญหาทางด้านความสวยความงามเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์
ทุกคนที่ ตอ้ งประสบพบเจอในช่วงวัยต่าง ๆ ที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพล ชู สนุ ก มิ
ลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชู สนุ ก และสุ ภาพพร เพ่งพิศ (2559) ที่พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การในมิติการ
เอาใจใส่ ผู ้ใช้บ ริ การมี อิ ทธิ พลทางบวกต่ อคุ ณ ค่ าที่ รั บรู ้ และความพึ งพอใจของผู ้ใช้ บริ การอย่างมี
นั ยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 และความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ การมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อความ
จงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยนาถ
ไชยวงศ์ (2559) ที่พบว่า การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
4) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ แสดงให้เห็ นถึ งคุ ณภาพการให้บริ การของสถานบัน
ความงามที่มีการสร้ างหรื อออกแบบสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ผูบ้ ริ โภคสามารถมองเห็ นหรื อจับ
ต้องได้ เพื่ อใช้ในการอํานวยความสะดวกได้ด้วยตนเอง โดยการออกแบบคลิ นิกและชุ ดแต่งกายของ
พนักงานนั้นจะต้องสอดคล้องกับภาพลักษณ์ โลโก้ สี หลักของทางองค์กรธุ รกิ จ อีกทั้งยังต้องมีความ
สะอาดสะอ้าน เนื่ องจากการให้บริ การทางด้านความสวยความงามด้วยหลักการทางแพทย์น้ ันความ
สะอาดเป็ นสิ่ งสําคัญในการเลื อกใช้บริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษกนก ศศิ บวรยศ (2556) ที่
พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การ ความเป็ นรู ปธรรมของการให้บริ การมี อิทธิ พลต่อความภักดี ของผูม้ าใช้
บริ การคลิ นิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัมพล ชู สนุ ก มิลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชู สนุ ก และสุ ภาพร เพ่ง
พิศ (2559) ที่ พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การในมิ ติส่ิ งที่ สัมผัสได้ มีอิทธิ พลทางบวกต่อคุ ณค่าที่ รับรู ้ และ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการใช้บริ การ
มีอิทธิ พลทางบวกต่อความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ฝ่ ายลูกค้าสมพันธ์ของ
วิ้งค์ค ลิ นิก ควรทําใช้ภาษาในการทําเนื้ อหาหรื อการสื่ อสารกับ ผูบ้ ริ โภคให้ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดับ
การศึ กษา โดยการให้ความรู ้ ความเข้าใจในผลิ ตภัณฑ์หรื อการบริ การนั้น ๆ ด้วยภาษาที่ ง่ายและ
เข้าใจได้ และควรทําการสื่ อสารการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มอาชี พต่าง ๆ โดยการสื่ อสารผ่านช่ องทาง
ต่าง ๆ หรื อสังคมออนไลน์ที่อาชี พนั้น ๆ นิ ยมใช้งาน เช่น โฆษณาผ่านกลุ่มอาชี พที่ใช้งาน โดยการ
จัดแคมเปญ การกดไลค์และแชร์ ในสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อทําให้เกิดการนําเสนอแก่กลุ่มอาชีพของ
ผูบ้ ริ โภคที่สังกัดอยู่ นอกจากนี้ควรมีการนําเสนอราคาที่ใช้ในการโฆษณาหรื อการแสดงรายละเอียด
ราคาของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่าง ๆ โดยจัดเป็ นกลุ่ม ๆ ให้สอดคล้องกับระดับรายได้ของผูบ้ ริ โภค
โดยไม่ควรมีการโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์กลุ่มสิ นค้านั้นแบบกระจาย ตัวอย่างเช่ น การจัด
แพ็คเกจราคาสุ ดคุ ม้ การโฆษณาโดยใช้รูป ภาพควรเป็ นกลุ่ม ๆ หรื อต่อเนื่ อง โดยแยกให้เด่ นชัด
ระหว่างสิ น ค้า ราคาประหยัด ไปจนถึ ง ราคาสู ง เพื่ อ ทําให้ ผูบ้ ริ โภคที่ มี อ าํ นาจในการซื้ อ ต่ างกัน
สามารถค้นหาสิ นค้านั้น ๆ ได้ง่าย อีกทั้งยังง่ายต่อการค้นหาหรื ออธิ บายของพนักงานอีกด้วย
2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ฝ่ ายที่ เกี่ยวข้อง เช่ น ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ฝ่ ายลู กค้าสมพันธ์ ของ
วิง้ ค์คลินิก ควรมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การหลักของทางสถานบันความงามวิง้ ค์คลินิกเป็ น
อันดับต้น ๆ ให้แก่ผบู ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การ เช่น การักษาสิ ว แผลเป็ น ฝ้า กระ เนื่องจากเป็ นปั ญหา
ของสุ ขภาพผิวที่เกิ ดขึ้นกับผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังควรเน้นด้านการยกกระชับสัดส่ วน ผิว และการฉี ด
โบท็อกซ์ โดยการนําเสนอในการช่ วยเสริ ม ความสวยความงามให้แก่ ผูบ้ ริ โภค โดยการแนะนํา
ผูบ้ ริ โภคหลังจากสามารถรักษาปั ญหาผิวเบื้องต้นแล้ว จะทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจได้ง่ายขึ้น
เนื่ องจากไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาเป็ นอุปสรรคในการเลือกใช้บริ การประเภทสิ นค้านั้น ๆ และควรมี
การบริ หารคิวที่ ผูบ้ ริ โภคใช้ในการบริ การ เช่ น การจัดคิ วล่วงหน้าของแพทย์ประจําของผูบ้ ริ โภค
ท่าน ๆ นั้น ให้มีมาตรฐาน หรื อการบริ หารคิ ววันคู่วนั คี่ ของแพทย์ท่าน ๆ นั้น เพื่อทําให้สามารถ
บริ หารคิวของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ควรมีระบบแอพพลิเคชันที่ใช้ในการแจ้งคิว
ให้แก่ลูกค้าเมื่ อใกล้ถึงคิ ว เพื่อทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถใช้เวลาในการรอคอยไปทํากิ จกรรมต่าง ๆ
หรื อช้อปปิ้ งในร้ านค้าที่อยู่ในพื้นที่เดี ยวกันได้ อีกทั้งการบริ หารเวลาในการตรวจของผูบ้ ริ โภคใน
แต่ละท่านไม่มีความแน่นอน ทั้งไวและช้า การบริ หารคิวอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้สูง นอกจากนี้
ควรนําเสนอบุคคลที่มีอิทธิ พลที่มีลกั ษณะหรื อปั ญหาใกล้เคียงกับผูบ้ ริ โภคอื่น ๆ มาเป็ นกลุ่มอ้างอิง
ของทางคลิ นิก เนื่ องจากมีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคมาใช้บริ การ หรื อในปั จจุบนั
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อาจจะนํากลุ่ม อ้างอิ งในสังคมออนไลน์ต่าง ๆ มาทดลองใช้บ ริ การและนําเสนอผลลัพธ์ ที่ตนเอง
หลังจากที่ ได้บริ การ เพื่ อถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู ้ และประสิ ทธิ ผลของผลิ ตภัณ ฑ์และบริ ก ารของ
คลินิก
3) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ฝ่ ายส่ งเสริ มการตลาด ฝ่ ายลู กค้าสมพันธ์
ของวิ้งคลิ นิก (1) ในด้านการสร้างความมัน่ ใจ ควรรักษาระดับมาตรฐานในการบริ การแก่ผบู ้ ริ โภค โดย
การรับผิดชอบผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั ตั้งใจและไม่ต้ งั ใจในการให้บริ การ เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจใน
การรั บบริ การและไม่ ล ังเลสงสั ยในสิ นค้านั้น ๆ (2) ด้านการตอบสนองต่ อความต้องการ ควรมี การ
ฝึ กอบรมพนักงานในด้านการให้ขอ้ มูลหรื อสาระที่ผูบ้ ริ โภคควรจะรับรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
ของทางคลินิก โดยมีการสุ่ มการทดสอบกับพนักงานต่าง ๆ เพื่อตรอกยํ้าความรู ้ ความเข้าใจของพนักงาน
และเกิ ดการเตรี ยมพร้ อมในการให้บริ การแก่ ผูบ้ ริ โภคที่ เข้ามาใช้บริ การได้โดยแม่นยําและชัดเจน (3)
ด้านความเห็นอกเห็ นใจ ควรให้บริ การโดยเรี ยงตามคิว ณ วันนั้น กับคิวนัดประจําของแพทย์แต่ละท่าน
ให้ สอดคล้องกัน เพื่ อไม่ ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดมุ มมองด้านการแซงคิ วในการรั บบริ การ ดังนั้นควรมี การ
บริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การติ ดตามคิ วนัดประจํานั้น ๆ ในช่ วงเวลาที่ เขาประสงค์เข้าใช้
บริ การ เพื่อเสนอคิวลําดับต่อไปให้กบั ผูบ้ ริ โภครายใหม่ที่เข้าใช้บริ การ เนื่ องจาก ความเท่าเทียมนั้นเป็ น
หลักการที่ สําคัญในการให้บริ การ และ (4) ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ควรมี การตรวจสอบ
ปริ มาณการเข้าใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในแต่ละวัน เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จดั เตรี ยมไว้
บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคนั้นเพียงพอ เช่น เก้าอี้ นํ้าดื่ม ต่าง ๆ เพื่อให้แสดงถึงความเพียงพอและความพร้อมใน
การให้บริ การไม่ขาดตกบกพร่ อง อีกทั้งการให้บริ การด้านอินเตอร์ เน็ ตเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับสถานบัน
การบริ การต่าง ๆ ดังนั้น ควรมีการติดตั้งหรื อแสดงวิธีการใช้งานอินเตอร์ เน็ตของทางคลินิกไว้ให้ชดั เจน
และเห็นได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิ จ ัยครั้ งต่ อไป ควรมี การศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ เพิ่ มเติ ม เช่ น ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด คุ ณค่าตราสิ นค้า ภาพลักษณ์ เป็ นต้น เพื่อให้ได้รายละเอี ยดและผลการวิจยั ที่ครอบคลุ มมาก
ยิ่งขึ้น และควรทําการศึกษาเชิ งคุ ณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค โดย
การทําการสัมภาษณ์เชิ งลึกหรื อสัมภาษณ์กลุ่มกับบริ โภคที่ใช้บริ การสถาบันความงามวิง้ ค์คลินิก

15

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

บรรณานุกรม
กนกนภัส ตั้งใจไว้ศกั ดิ์ และชิ ณโสณ์ วิสิฐนิ ธิกิจา. (2561). กระบวนการตัดสิ นใจเลือกทําศัลยกรรม
ตกแต่ งเสริ มจมู ก ด้ วยซิ ลิ โ คนแมนที ส ในเขตกรุ ง เทพมหานคร. Veridian E-Journal,
Silpakorn University, 11, pp. 52-64.
เกษกนก ศศิบวรยศ. (2556). การรั บรู้ คุณภาพการให้ บริ การและคุณค่ าที่รับรู้ ส่งผลต่ อความภักดีของ
ผู้มาใช้ บริ การคลิ นิกผิวหนังและความงามของประชาชนในเขตจังหวัดชลบุรี. การค้นคว้า
อิสระปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: บริ ษทั โฟกัสมีเดีย.
จิตตินนั ท์ นันทไพบูลย์. (2551). จิ ตวิทยาการบริ การ. กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
จิราพร ฟองขาว. (2560). พฤติ กรรมการเลื อกใช้ บริ การเสริ มความงามภายใต้ การดูแลของแพทย์ .
Journal of Rajanagarindra, 1, pp. 127-132.
ชูชยั สมิทธิ ไกร. (2554). จิ ตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์ การ. กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ธนาคารกรุ งไทย. (2561). ตลาดเครื่ องสําอาง. สื บค้นจาก
https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=KN
OWLEDGE&cateId=32&itemId=60
นริ นทร ชมชื่ น. (2556). พฤติ กรรมและปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้ บ ริ ก ารคลิ นิก เสริ ม ความงามของผู้บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. การค้นคว้า
อิสระปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ปิ ยนาถ ไชยวงศ์. (2559). ความพึ งพอใจในการใช้ บ ริ การคลิ นิกเสริ มความงาม ในเขตลากระบัง
กรุ งเทพมหานคร. ภาคนิ พนธ์ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนานาชาติแส
ตมฟอร์ ด.
ผู ้จ ัด การ. (2561). ธุ ร กิ จ ความงามพุ่ งแสนล้ าน “ยั ก ษ์ ใหญ่ -หน้ าใหม่ ” บุ ก หนั ก สื บค้ น จาก
http://gotomanager.com/content/ธุ รกิ จความงามพุ่งแสนล้าน-“ยัก ษ์ใหญ่ -หน้าใหม่ ”-บุ ก
หนัก/
พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล. (2560). ธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพ บ่ อทองคําที่ยังอุดมสมบูรณ์ . วารสาร
TPA News, 21, น. 22-24.

16

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

เยาวภา ปฐมศิ ริกุล โชติ รัส ชวนิ ช ย์ และเริ่ ม ใสแจ่ ม . (2557). พฤติ ก รรมด้ านสุ ข ภาพและปั จจั ย
จิ ตวิทยาที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การด้ านสุ ขภาพด้ วยวิธีการแพทย์ ทางเลื อกของลูกค้ า
โรงพยาบาลบ้ านนา จั งหวัดนครนายก. วารสารศรี นคริ นทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา, 6, น.
149-162.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: วิสิทย์พฒั นา.
สมวงศ์ พงศ์สถาพร. (2550). Hitech Marketing. กรุ งเทพฯ: ยูบีซีแอลบุก๊ ส์.
สมิต สัชฌุกร. (2550). ศิลปะการให้ บริ การ. กรุ งเทพฯ: สายธาร.
สิ ทธิ์ ธี รสรณ์ . (2552). การตลาด : จากแนวคิ ดสู่ การปฏิ บัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อดุ ลย์ จาตุ รงคกุล. (2551). การบริ หารการตลาด ฉบับมาตรฐาน. กรุ งเทพฯ: กรุ งเทพฯ: โรงพิ มพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัมพล ชูสนุ ก มิลินลดา กุลนายุ ฉวีวรรณ ชู สนุก และสุ ภาพพร เพ่งพิศ. (2559). อิ ทธิ พลของคุณภาพ
การให้ บริ การต่ อคุ ณค่ าที่ รับรู้ ความพึ งพอใจ และความจงรั กภักดีของผู้ใช้ บ ริ การคลิ นิก
เสริ มความงามในเขตกรุ งเทพมหานคร. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(1),
1566-1584.
Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). New York: John wiley & Sons.
Gaspareniene, L., & Remeikiene, R. (2016). Economic and demographic characteristics of the
subjects, operating in digital shadow economy. Procedia Economics and Finance, 39, pp.
840-848.
Kardes, F., Cronley, M., & Cline, T. (2011). Consumer behavior (2nd ed.). London: South-Wetern
Cengage Learning.
Marketingoops. (2561). ตลาดบิวตีโ้ ต 7.8% ‘ลอรี อัล’ ภูมิใจโตกว่ าตลาดเป็ นปี ที่ 6 อย่ างต่ อเนื่ องปี นี ้
พร้ อมลอนช์ 2 แบรนด์ ใหม่ ในไทย สื บค้นจาก https://www.marketingoops.com/news/biznews/loreal-thailand/
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality
and Its Implication for Future Research. Journal of Marketing, 49, 41-5

17

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีทสี่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั น เจ.ไอ.บี.
ออนไลน์ ของผู้ใช้ บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
TECHNOLOGY ACCEPTANCE FACTORS AFFECTING DECISION TO SERVICE
WEBSITES AND APPLICATIONS J.I.B. ONLINE OF CUSTOMERS IN
BANGKOK METROPOLITAN REGION
จิรัฐิติกาล จันทราทิพย์
(fah_07052538@hotmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
(pashatai.c@rsu.ac.th)
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษา (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล (2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน เจ.
ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และ (3) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ ของผูใ้ ช้บริ การใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การ เจ.ไอ.บี.
ออนไลน์ในกรุ งเทพและปริ มณฑล ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบ
ไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คุณ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอพพลิ เคชัน่ เจ.ไอ.บี. ออนไลน์
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อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 501-1,000 บาท สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์และ
แอพพลิ เคชั่น เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ ที่ บ ้าน ใช้ระยะเวลาในการสั่ งซื้ อ 16-30 นาที และสั่ งซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่ องทางเว็บไซต์และแอพพลิ เคชั่น เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ ช่ วงเที่ ยง (12.00-15.00 น.) ปั จจัยการยอมรั บ
เทคโนโลยีและมีการตัดสิ นใจใช้บริ การ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า
(1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด อาชี พและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของ
ผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และ
แอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 (2) พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ด้านสถานที่ ในการสั่ งซื้ อและช่ วงเวลาในการสั่งซื้ อของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี . ออนไลน์
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ (3) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู ้
ประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการับรู ้ถึงความเสี่ ยง และด้านการนํามาใช้งานจริ งส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 51.2
คําสํ าคัญ: ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี, การตัดสิ นใจใช้บริ การ
Abstract
The objectives of this independent study were to study (1) demographic factors influencing
decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan
Region, (2) behavior of consumers influencing decision to service website and applications J.I.B.
ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan Region, and (3) technology acceptance factors
influencing decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok
Metropolitan Region. Populations in the research were the customers of former customers of J.I.B
ONLINE in Bangkok Metropolitan Region. The researcher could not recognize the exact number of
populations and applied nonprobability sampling and purposive sampling to find the sample group. The
questionnaire, as the tool for data collection, was used to ask for information from 400 samples. Statistics
for data analysis included frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics
consisted of t-test, f-test, and Multiple Regression Analysis. According to the research, it was found most
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respondents are male, aged 21-30 years old, who are single and earn basically lower or equal to THB
15,000. Most buy online products via website and applications of J.I.B. ONLINE at least once a month,
spending THB 501-1,000 per once. They ordered through website and applications of J.I.B. ONLINE at
home and spend 16-30 minutes for the activity. The majority of them make an order through website and
applications of J.I.B. ONLINE in the afternoon (12.00-15.00). The overall technology acceptance factors
and decision to service are at the high level. Based on the hypothesis testing, the findings are as follows:
(1) The different demographic factors which are age, education, career, and monthly salary influence
decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan
Region differently with statistical significance at 0.05. (2) The different behaviors of consumers which
are the place of purchasing and time of purchasing influence decision to service website and applications
J.I.B. ONLINE of customers in Bangkok Metropolitan Region differently with statistical significance at
0.05. (3) The technology acceptance which is perceived usefulness, perceived ease of use, perceived risk,
and usability influence decision to service website and applications J.I.B. ONLINE of customers in
Bangkok Metropolitan Region with statistical significance at 0.05 with the predictive power at 51.2%.
Key words: Technology Acceptance, Decision to Service
บทนํา
เทคโนโลยีน้ ันมีความสัมพันธ์กบั การดํารงชี วิตของมนุ ษย์มาอย่างช้านาน โดยธรรมชาติ
ของมนุ ษย์มีความอยากรู ้อยากเห็น อยากทําและแสดงหาความรู ้ ซึ่ งสร้างความเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิต
มนุ ษย์ที่แตกต่างจากในอดี ต (สุ กรี เกสรเกศรา, 2560) ปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า โดยมี
อินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสาร ทําให้สามารถติดต่อสื่ อสารได้หลากหลายช่องทาง
เช่ น คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ แล็ ต สมาร์ ท โฟน เป็ นต้น แต่ ช่ อ งทางที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มมากที่ สุ ด คื อ
โทรศัพท์มือถือ (สมาร์ ทโฟน) เนื่ องจากเป็ นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้สะดวกและสามารถใช้งาน
ได้ห ลากหลาย เช่ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ การทํา ธุ ร กรรมทางการเงิ น
แม้กระทัง่ การสั่งซื้ อของออนไลน์ เป็ นต้น (สุ ชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, 2554) โดยแนวโน้มคนไทยมี
การใช้ส มาร์ ท โฟนมากขึ้ น จากผลการสํ ารวจการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารใน
ครัวเรื อน พ.ศ.2559 พบว่า ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปประมาณ 62.8 ล้านคน เป็ นผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือ
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สมาร์ ทโฟน มากถึง 31.7 ล้านคน (ร้อยละ 50.5) โดยมีอตั ราการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องนับตั้งแต่ ปี
2555 ที่ มี เพี ย ง 5 ล้า นคน หรื อ (ร้ อ ยละ 8.0) ส่ ว นกิ จ กรรมที่ ท ํา ส่ ว นใหญ่ ผ่า นสมาร์ ท โฟน คื อ
โซเชี ยลเน็ตเวิร์ค (ร้อยละ 91.5) ดาวน์โหลด หนัง เพลง (ร้อยละ 88.0) ใช้อพั โหลดข้อมูล (ร้อยละ
55.9) และติดตามข่าวสาร (ร้อยละ 46.5) ซึ่ งจากผลการสํารวจจะเห็นว่าดิจิทลั ได้เริ่ มเข้ามาเป็ นส่ วน
หนึ่ งในชี วิตประจําวันของทุ กคน (สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ , 2559) องค์กร Hootsuite และ we are
social ได้เปิ ดเผยรายงาน 2018 Global Digital Trends ซึ่งพบว่า มีประชากรจํานวนกว่า 4.18 พันล้าน
คนที่ มีการเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ต และมี ประชากร 3.4 พันล้านคน ที่ ใช้โซเชี่ ยลมี เดี ยเป็ นประจํา และ
อัตราการเติบโตที่เพิ่มมากเรื่ อย ๆ ของการติดต่อกันผ่านทางอุปกรณ์มือถือ จากผูใ้ ช้อินเตอร์ เน็ตผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือ 5.11 พันล้านคน ทําให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย เป็ นตลาดยักษ์ใหญ่มี
หลายรายเข้ามาแข่งขันเพื่อแย่งตลาดคนไทย โดยแต่ละรายมีการเอาเทคโนโลยีและเงินลงทุนเข้ามา
อย่างเต็มที่ ซึ่ งส่ งผลเป็ นอย่างมากต่อ ธุ รกิจ e-Commerce เพราะผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ลว้ นมี
สมาร์ ทโฟน เพื่อความสะดวกต่อการสั่งซื้อของออนไลน์
อีกทั้งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่ อสาร จึงทําให้เทคโนโลยีดิจิทลั ต่าง ๆ เป็ นปัจจัยที่สําคัญต่อการดํารงอยูใ่ นตลาดและยังเป็ น
ส่ วนสําคัญที่ ทาํ ให้ผูป้ ระกอบการมี ขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นหรื อทัดเทียมคู่แข่งใน
ตลาด (ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย, 2560) จึงทําให้บริ ษทั เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
โดยทําการปรับปรุ งเว็บไซต์ที่ใช้ในการบอกราคาสิ นค้า โดยการเพิ่มคําสั่งซื้ อผ่านออนไลน์เข้าไป
ซึ่ งพบว่ามี ย อดขายจากการขายออนไลน์ ใ นครั้ งแรกถึ ง 800,000 บาท และไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ยอดขายแบบออฟไลน์ แต่กลับสนับสนุ นส่ งเสริ มกันและกัน จึงทําให้บริ ษทั เจ.ไอ.บี . มุ่งสู่ การทํา
ธุ รกิ จ e- Commerce ทั้ง เว็บ ไซต์แ ละแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ (Blognone, 2560) ดัง นั้น
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์และปั จจัย
การยอมรับเทคโนโลยีในการเลือกใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์เพื่อเป็ นแบบแผน
ในการกําหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนําผลการวิจยั นี้ ไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ข องผูใ้ ช้บ ริ ก ารใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.
ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน
2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ความถี่ในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง สถานที่ในการสั่งซื้ อ
ระยะเวลาในการสั่งซื้ อ และช่วงเวลาในการสั่งซื้ อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอป
พลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3) ปั จจัยยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน
ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน ด้านการับรู ้ถึงความเสี่ ยง ด้านทัศนคติต่อการใช้ และด้านการนํามาใช้
งานจริ ง ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจใช้ บ ริ ก ารเว็บ ไซต์ แ ละแอปพลิ เคชั น เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ ข อง
ผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ขอบเขตของการวิจัย
โดยการค้นคว้าอิสระนี้ มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ปั จจัยยอมรับเทคโนโลยี และ การตัดสิ นใจใช้บริ การ จากประชากร คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การหรื อ
เคยใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดย
ไม่ ท ราบจํานวนที่ แ น่ น อน จึ ง ใช้สู ต รในการคํานวณกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ไ ม่ ท ราบจํา นวนประชากร
แน่นอน โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 400 คน โดยงานวิจยั เริ่ มต้น เดือน ตุลาคม
พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 5 เดือน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมผู้บริ โภค
- ความถี่ในการซื้ อ
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
- สถานที่ในการสั่งซื้อ
- ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
- ช่วงเวลาในการสัง่ ซื้อ

การตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE ของ
ผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล

ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
- ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์
- ด้านความง่ายในการใช้งาน
- ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน
- ด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยง
- ด้านทัศนคติต่อการใช้
- ด้านการนํามาใช้งานจริ ง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลวิจยั มีประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบการ
1.1) เป็ นประโยชน์ ใ นการสามารถนําไปใช้ใ นการกําหนดส่ วนแบ่ งทางการตลาดและ
สามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายที่ธุรกิจสนใจ
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1.2) เป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒ นารู ป แบบเว็บ ไซต์แ ละแอปพลิ เคชัน ให้ ส อดคล้อ งกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.3) เป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒ นารู ป แบบเว็บ ไซต์และแอปพลิ เคชัน ให้ ส อดคล้อ งกับ
ความสามารถในการใช้งานและการเล็งเห็ นถึ งประโยชน์ในการใช้งาน เพื่อตอบสนองผูบ้ ริ โภคให้
เกิดความสะดวกและความชื่นชอบในการใช้งาน
2) ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์เชิงวิชาการ ในการศึกษาและต่อยอดความรู ้ดา้ นการยอมรับ
เทคโนโลยีในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
3) เป็ นประโยชน์ให้แก่ผูป้ ระกอบการในอุ ตสาหกรรมเดียวกันใช้ในการปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับลักษณะและการใช้เทคโนโลยีในปั จจุบนั
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ ลักษณะของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น
มีความสําคัญต่อนักการตลาด เพราะเกี่ยวเนื่องกับอุปสงค์ (Demand) ในสิ นค้าทั้งหมด และเป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งส่ วนตลาด (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551) ซึ่ งช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย เนื่องจากสามารถวัดค่าสถิติ
ได้ง่ายกว่าตัวแปรอื่น ๆ โดยผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่ต่างกันจะมี ลกั ษณะทางจิตวิทยา
แตกต่างกัน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550) เนื่ องจากความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื ออัตราการใช้จะมี ความ
เกี่ ยวข้องกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ และสามารถวัดได้ง่ายกว่าตัวแปรอื่ น ส่ วนใหญ่จะใช้ตวั แปร
หลายด้านมาประกอบกันในการแบ่งส่ วนตลาด ตัวอย่างเช่น การแบ่งส่ วนตลาดโดยใช้ตวั แปรด้านอายุ
ของหัวหน้าครอบครัว ขนาดครอบครัว และระดับของรายได้ประกอบกันดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง กระบวนการหรื อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจ
การซื้ อ การใช้ และการประเมิ นผลการใช้สินค้าหรื อบริ การของบุ คคล (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) หรื อ
การรักษา กําจัด สิ่ งที่เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์บริ การ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558) โดยเป้ าหมายการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในทางธุ รกิ จมีดว้ ยกัน 4 ประการ ได้แก่ (1) การบรรยายพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (2)
เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (3) เพื่อทํานายพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และ (4) เพื่อควบคุมพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2557)
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นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้ให้แนวทาง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ น
วิธีการศึ กษาแต่ละบุ คคลที่ ท าํ การตัดสิ นใจจะใช้ทรั พยากร เช่ น เวลา สถานที่ บุ คลากร และอื่ น ๆ ที่
เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้า จากคําถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค 7 คําถาม 6Ws 1 H ได้แก่ ใครคื อ
ผูบ้ ริ โภค (Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What) ทําไมจึงซื้ อ (Why) ซื้ ออย่างไร (How) ซื้ อเมื่อไร (When) ซื้ อ
ที่ไหน (Where) ซื้ อและใช้บ่อยมากน้อยเพียงใด (How often) และการพยายามค้นหาคําตอบ 7 ประการ
ลัก ษณะกลุ่ ม เป้ าหมาย (Occupants) สิ่ งที่ ผู ้บ ริ โภคต้อ งการซื้ อ (Objects) วัต ถุ ป ระสงค์ ในการซื้ อ
(Objective) บทบาทของกลุ่ มต่าง ๆ (Organizations) โอกาสในการซื้ อ (Occasions) ช่ องทางหรื อสถานที่
จําหน่าย (Outlets) และ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Operations)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ทฤษฎี การยอมรั บและใช้ เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology:
UTAUT) เป็ นแนวคิดโดยการศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีโดยมีปัจจัยขับเคลื่อน 3 ประการ ได้แก่
(1) ความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ (Performance Expectancy) (2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort
Expectancy) และ (3) อิ ทธิ พลทางสั งคม (Social Influence) (Venkatesh, Davis, and Morris, 2003)โดยการ
นําเทคโนโลยีน้ นั มาใช้ซ่ ึ งเมื่อแน่ใจแล้วว่าเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้น้ นั เป็ นไปได้สิ่งที่ตามมา คือก่อให้เกิ ด
การลงทุ นกับการยอมรั บ (เอกลักษณ์ ธนเจริ ญพิศาล, 2554) แบบจําลองการยอมรั บเทคโนโลยี (The
Technology Acceptance Model: TAM) ที่ พั ฒ นามาจาก ทฤษฎี ก ารกระทํ า อย่ า งมี เหตุ ผ ล (Theory
Reasoned Action: TRA) และทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB) โดยประกอบ
ไปด้วย (1) การรับรู ้ ประโยชน์ (2) การรับรู ้ ความง่ายในการใช้งาน (3) ความตั้งใจในการใช้งาน (4) การ
รับรู ้ความเสี่ ยง (5) ทัศนคติต่อการใช้งาน และ (6) การนํามาใช้งานจริ ง (Davis, 1989)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับการตัดสิ นใจใช้ บริการ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค คือ การตัดสิ นใจของมนุ ษย์ทวั่ ไปที่ จะเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ และการ
รับรู ้ ส่ิ งต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ก่ อให้เกิดเป็ นการสั่งสม และประสบการณ์ และแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (1)
การตั ด สิ นใจภายใต้ ส ภาวการณ์ ที่ แ น่ น อน (Decision Making Certainty) (2) การตั ด สิ นใจภายใต้
สภาวการณ์ ที่เสี่ ยง (Decision Making Under Risk) คือ การตัดสิ นใจโดยสามารถคาดคะเนถึ งความน่ าจะ
เป็ นในเหตุ การณ์ ที่ จะเกิ ดได้ และ (3) การตัดสิ นใจภายใต้สภาวการณ์ ที่ไม่แน่ นอน (Decision Making
Under Uncertainty) (วิ เชี ยร วิ ทยอุ ดม, 2556) ซึ่ งเป็ นลักษณะการแลกเปลี่ ยนทรั พยากรของผูบ้ ริ โภค
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ผูบ้ ริ โภค เกิดจากนักธุ รกิ จต้องการจะขายสิ นค้าหรื อบริ การของตน ส่ วนผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งการสิ นค้าหรื อ
บริ การเพื่อมาใช้แก้ปัญหาหรื อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเอง การแลกเปลี่ ยนของผูบ้ ริ โภค
ไม่ใช่ใช้เงินเพียงแต่อย่างเดียว แต่จะใช้เวลา ความรู ้ความเข้าใจ (สุ ปัญญา ไชยชาญ, 2550)
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี .
ออนไลน์ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยไม่ทราบจํานวนที่แน่ นอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
ตั ว อย่ างแบบไม่ อ าศั ย ความน่ าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ
การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.753 ขึ้นไป ซึ่ งถื อว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่ อถือ การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิ งอนุ มาน
(Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิ เคราะห์ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูล และ (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่
Independent Sample t-Test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ
0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย จํานวน 250 คน (ร้ อยละ 62.50) มี อายุ 21-30 ปี จํานวน 217 คน (ร้ อยละ 54.25) มี ส ถานภาพ
โสด จํานวน 319 คน (ร้อยละ 79.75) มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 231 คน (ร้อย
ละ 57.75) เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 121 คน (ร้ อยละ 30.25) ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าผ่านช่ องทางเว็บไซต์
และแอพพลิ เคชั่น เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดื อน จํานวน 357 คน (ร้ อยละ 89.25) มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้ ง 501-1,000 บาท จํานวน 196 คน (ร้ อยละ 49.00) สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทาง
เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ที่บา้ น จํานวน 302 คน (ร้อยละ 75.50) ใช้ระยะเวลาใน
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การสั่งซื้ อ 16-30 นาที จํานวน 258 คน (ร้ อยละ 64.50) และสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางเว็บไซต์และ
แอพพลิเคชัน่ เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ช่วงเที่ยง (12.00-15.00 น.) จํานวน 205 คน (ร้อยละ 51.25)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.18)
โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการรับรู ้ ประโยชน์ ( = 4.24) ด้านความง่ายในการใช้
งาน ( = 4.23) ด้านความตั้งใจที่ จะใช้งาน ( = 4.20) ด้านการนํามาใช้งานจริ ง ( = 4.18) ด้าน
ทัศ นคติ ต่ อการใช้ง าน ( = 4.17) และด้านการั บ รู ้ ถึ ง ความเสี่ ยง ( = 4.04) ตามลําดับ และการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.24) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชันJ.I.B. Online เพราะท่านมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้า มี
ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( = 4.35) รองลงมา การตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B.
Online เนื่ องจากมี ภาพลัก ษณ์ และชื่ อเสี ยงที่ ดี ( = 4.29) และน้อยที่ สุ ด การตัดสิ นใจใช้บ ริ ก าร
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันJ.I.B. Online เนื่ องจากตั้งใจจะซื้ อสิ นค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ (
= 4.14)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึ กษาสู งสุ ด อาชี พและรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อนของผูใ้ ช้บ ริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยพบว่า (1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์
และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุ 21-30 ปี อย่างมี นยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจ
ใช้ บ ริ ก ารเว็บ ไซต์ แ ละแอปพลิ เคชั น J.I.B. ONLINE มากกว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ร ะดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3)
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษามีการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ (4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มีการ
ตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE น้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค ได้แ ก่ ด้า นสถานที่ ใ นการสั่ ง ซื้ อ และช่ ว งเวลาในการสั่ ง ซื้ อ ของ
ผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ ทาํ การสั่งซื้ อที่ ทาํ งาน มีการตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ทาํ การสั่งซื้ อที่พ้ืนที่สาธารณะและ
สั่งซื้ อที่บา้ น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เวลาในการสั่งซื้ อ
ช่ วงเที่ ย ง (12.00-15.00 น.) มี ก ารตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารเว็บ ไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE
มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ใช้เวลาในการสั่งซื้ อ ช่วงเย็น (15.00 -18.00 น.) อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี
ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี

b

Std. Error

t

Sig.

Constant

-0.215

0.226

-0.950

0.343

- ด้านการรับรู ้ประโยชน์

0.340

0.061

0.260

5.553

0.000* 1.795

- ด้านความง่ายในการใช้งาน

0.121

0.056

0.100

2.159

0.031* 1.759

- ด้านความตั้งใจที่จะใช้งาน

0.089

0.055

0.078

1.633

0.103 1.888

- ด้านการับรู ้ถึงความเสี่ ยง

0.098

0.038

0.115

2.612

0.009* 1.579

- ด้านทัศนคติต่อการใช้

-0.004

0.058

-0.004 -0.074

0.941 1.995

- ด้านการนํามาใช้งานจริ ง

0.418

0.054

0.365

0.000* 1.846

β

7.696

VIF

R = 0.721 R2 = 0.521 Adjusted. R2 = 0.513 SEest = 0.268 F = 71.103 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู ้ประโยชน์ ด้านความ
ง่ายในการใช้งาน ด้านการับรู ้ถึงความเสี่ ยง และด้านการนํามาใช้งานจริ งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ ก ารเว็บ ไซต์ แ ละแอปพลิ เคชัน เจ.ไอ.บี . ออนไลน์ ข องผู ใ้ ช้บ ริ ก ารในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 51.2
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุ เนื่ องจากในปั จจุบนั การใช้เว็บไซต์และแอปพลิ เคชันในการ
เลื อกซื้ อสิ นค้า ทําได้อย่างรวดเร็ ว โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุน้อยจะมีความรู ้ความเชี่ ยวชาญในการใช้
เครื่ องมือสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน เป็ นต้น มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมาก เพราะว่า ใน
การศึกษาสมัยใหม่มีการสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานบันเพื่อ
ใช้ในการเรี ยนรู ้หรื อการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ทําให้ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุน้อยมีความเชี่ ยวชาญและความถนัด
ในการเลือกใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เจ.ไอ.บี. ออนไลน์แตกต่างจากผูท้ ี่มีอายุมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ฤทัยภัทร ทําว่อง (2557) ที่พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคล อายุ ที่แตกต่างกันมีการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การทางการเงิ นผ่านแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนของลู กค้าธนาคารออมสิ น ในเขตลําปาง 1
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ วรรณพร หวลมานพ และกัลป์ ยกร
วรกุลลัฏฐานี ย ์ (2559) ที่พบว่า ลักษณะทางประชากรของผูใ้ ช้งาน อายุ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การใช้ แ อพพลิ เคชั่ น เคโมบายแบงก์ กิ้ ง พลั ส ของธนาคารกสิ กรไทย จํา กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด แสดงให้เห็นถึง ความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ โภคที่เลื อกใช้บริ การ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ที่เกิดจากการสะสมความรู ้จากสถานบันการศึกษาผ่านเนื้อหาการเรี ยนรู ้จากครู
อาจารย์ผู ส้ อน อี กทั้งเทคนิ คต่ าง ๆ ในการใช้ อุปกรณ์ สารสนเทศให้ เกิ ดประโยชน์ ประโยชน์ ซึ่ ง
ผลการวิจยั กลับ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มี ระดับ การศึ ก ษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี มี ก ารตัดสิ นใจใช้บ ริ ก าร
เว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี แสดงให้เห็ นว่า ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการศึกษาสู งขึ้นมากเท่าใด ก็
จะทําให้เกิ ดความรู ้สึกนึ กคิดถึ งความสมเหตุสมผลในด้านต่าง ๆ มาขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชเนศ ลักษณ์พนั ธุ์ภกั ดี (2560) ที่พบว่า ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารแบบเดลิ เวอรี่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ กฤษณี เสื อใหญ่ ,
พัชนี เชยจรรยา (2559) ที่พบว่าแอพพลิเคชัน่ ใช้งานง่ายมีการนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่ อสาร ด้าน
เวลา ด้านสังคม/การแสดงออก ด้านความบันเทิง และด้านการทํางาน นอกจากนี้ยงั พบว่า ระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิ เคชัน่ ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ด้านอาชีพ แสดงให้เห็นถึงความต้องการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้อาํ นวยความสะดวก ด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเวลา เนื่องจากอาชีพแต่ละอาชีพมีเวลาในการทํางานหรื อเวลาเรี ยนแตกต่างกัน ยิง่ ถ้า
เป็ นเจ้าของธุรกิจจะยิง่ มีเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าน้อยกว่าอาชี พอื่น ๆ เนื่ องจากต้องบริ หารจัดการธุ รกิจ
อีกทั้งนักเรี ยน/นักศึกษา ที่ตอ้ งใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการศึกษา เรี ยนรู ้ และทํากิจกรรมต่าง ๆ ทํา สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วรรณพร หวลมานพ และกัลป์ ยกร วรกุลลัฏฐานีย ์ (2559) ที่พบว่า ลักษณะทางประชากร
ของผูใ้ ช้งาน อาชี พ ที่ แตกต่างกันมี ความพึ งพอใจในการใช้แอพพลิ เคชัน่ เคโมบายแบงก์กิ้งพลัสของ
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และงานวิจยั ของ จิ รวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ที่ พบว่า ผูใ้ ช้งานกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่ มี ปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ อาชีพแตกต่างกันมีการรับรู ้และยอมรับในเทคโนโลยีบาร์ โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน แสดงให้เห็ นถึ งความสามารถในการใช้จ่ายหรื อการตัดสิ นใจใน
การชําระบริ การ ซึ่ งในปั จจุบนั การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ นั้นเข้าถึ งและครอบคลุ มอย่างมาก เช่ น
การมีกระเป๋ าเงินออนไลน์ การทําธุ รกิจกรรมออนไลน์ มีความสะดวกมากขึ้น ขึ้น อีกทั้งการที่มีรายได้
ยิ่งเยอะ ยิ่งทําให้ผูบ้ ริ โภคที่ มี รายได้เยอะนั้นมี ค วามกังวลในการทําธุ รกรรมออนไลน์ เนื่ องจาก
ความปลอดภัย และการโจรกรรมทางออนไลน์น้ นั ยังเป็ นปั ญหาที่ยงั อยูใ่ นสังคมต่าง ๆ ทําให้มีการ
ตัดสิ นใจในการใช้บริ การน้อย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กฤษณี เสื อใหญ่, พัชนี เชยจรรยา (2559) ที่
พบว่า แอพพลิ เคชั่นใช้งานง่ายมี การนําไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่ อสาร ด้านเวลา ด้านสังคม/การ
แสดงออก ด้านความบันเทิ ง และด้านการทํางาน นอกจากนี้ ยังพบว่า รายได้เฉลี่ ยที่ แตกต่ างกัน มี
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั
ของ ทรงสิ ทธิ์ สงวนศัก ดิ์ (2559) ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ มี รายได้ ที่ แตกต่ างกั น มี ท ั ศ นคติ ต่ อแอพ
แอพพลิ เคชั่นไลน์ (LINE) บบบนเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ : กรณี ศึ กษานิ สิ ตระดับปริ ญญาตรี คณะ
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ด้านสถานที่ ในการสั่ งซื้ อ ในปั จจุ บ ันการเข้าถึ งของอิ นเตอร์ เน็ ตมี การ
กระจายตัวครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําให้สามารถใช้งาน เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ได้ทุกหนทุกแห่ง ดังนั้น
การตัดสิ นใจใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE สามารถทําให้ทุกสถานที่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กมล สการะเศรณี และอภิวรรตน์ กรมเมือง (2560) ที่พบว่า ความถี่ในการใช้บริ การ สถานที่
เวลาที่เลือกใช้บริ การและค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
แท็กซี่ ผา่ นโมบายแอพพลิ เคชัน่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
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0.05 และช่ วงเวลาในการสั่ งซื้ อ เนื่ องจาก การดํารงชี วิตของผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมี ความแตกต่างกันใน
ช่วงเวลาที่สะดวกหรื อว่างในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน โดยเฉพาะช่วงพักกลางหรื อหลังเลิ ก
งาน เนื่ องจากเป็ นช่ วงเวลาที่ ผู บ้ ริ โภคแต่ ละคนใช้เวลาในการพักผ่อน อี กทั้งปั จจุ บ ัน ผู บ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับการพักผ่อนโดยการใช้อินเตอร์ เน็ตและสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิ ม
พงษ์ ลินลา (2558) ที่พบว่า ด้านช่วงเวลาในการใช้แอพพลิเคชัน่ ส่ งผลต่อการใช้แอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ท
โฟนและแท็บเล็ ตของผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และ
งานวิจยั ของ ณัฐณี คุรุกิจวาณิ ชย์ (2558) ที่พบว่า พฤติกรรม ด้านสถานที่ใช้บริ การและด้านช่วงเวลาใน
การใช้บริ การมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิ น ในเขตธนาคาร
ออมสิ นค้าภาค 3 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี สามารถอภิปรายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านการนํามาใช้งาน แสดงให้เห็น มาตรฐานของ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE ที่
สามารถส่ งมอบการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่ผบู ้ ริ โภค โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า เว็บไซต์และ
แอปพลิ เคชัน J.I.B. Online ทําให้เพิ่มความสนใจในสิ นค้าทางด้านอิ เล็กทรอเพิ่ มมากขึ้ น การนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน โดยใช้รูป วีดิโอ และการรี วิวการใช้งานให้เห็ นถึ ง
รู ปแบบ คุณสมบัติและความพิเศษโดดเด่นของผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่ นแต่ละยี่ห้อ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เกวริ นทร์ ละเอี ยดดี นันท์ (2557) ที่ พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการนํามาใช้งานจริ งมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ คุณิตา เทพวงค์ (2557) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การยอมรับ
ทางเทคโนโลยีและทัศนคติ มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้แอพพลิ เคชั่น Buluang mBanking ของลู กค้า
ธนาคารกรุ งเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านการรับรู ้ประโยชน์ แสดงให้เห็ นว่า บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE มี
ประโยชน์ในการใช้งานในด้านต่าง ๆ เนื่ องจากเป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้า
และบริ การได้หลากหลายช่องทาง อีกทั้งมีประโยชน์การค้นหาหรื อเปรี ยบเทียบ ข้อดีขอ้ เสี ยของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ เช่ น ราคา คุ ณภาพ เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกวริ นทร์ ละเอี ยดดี นันท์
(2557) ที่ พ บว่ า การยอมรั บ เทคโนโลยี ด้านการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั
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ของ รัฐนนท์ วรทัต และวศิณ ชู ประยูร (2561) ที่พบว่า ด้านการมีประโยชน์ทาํ ให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้
งานระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชันวายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ด้านการับรู ้ถึงความเสี่ ยง แสดงให้เห็ นผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B.
ONLINE มีการยอมรับความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ซึ่ งการใช้บริ การเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในปัจจุบนั จะต้อง
มีการตอบรับข้อตกลงเบื้องต้นในการใช้ เช่น การให้อีเมลล์ เบอร์ โทรติดต่อ ชื่ อและที่อยู่ ซึ่ งอาจจะทําให้
เกิดความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังยินยอมในด้านของข้อสัญญาในการรับผิดชอบ
ของแอปพลิ เคชัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกวริ นทร์ ละเอี ยดดี นันท์ (2557) ที่ พบว่า การยอมรั บ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ เดชาพล สวนสุ ข (2561) ที่
พบว่า ปั จจัยการใช้บริ การ ด้านความเชื่อมัน่ และด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงมีอิทธิ พลต่อการใช้บริ การชําระ
เงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ผ่ า นแอปพลิ เคชั น มายโม่ เพย์ ของธนาคารออมสิ นในเขตพญาไท
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ด้านความง่ ายในการใช้งาน แสดงถึ งความสามารถในการใช้งานของแต่ ละบุ คคลที่ มี ต่ อ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นมีตวั เลือกหรื อการเข้าถึงที่สลับซับซ้อนจะ
ทําให้เกิ ดความยากในการใช้งาน อี กทั้งในปั จจุ บนั การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิ เคชันจะต้องมี การ
ลงทะเบียนเพื่อเป็ นสมาชิ กหรื อผูใ้ ช้งานในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้น ๆ โดยเว็บไซต์และแอปพลิเค
ชัน J.I.B. ONLINE มี การจัดระบบและระเบี ยบของตัวเลื อกต่าง ๆ ไว้เป็ นหมวดหมู่ เพื่ ออํานวยความ
สะดวกแก่ผใู ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัฐนนท์ วรทัต และวศิณ ชู ประยูร (2561) ที่พบว่า ด้าน
การใช้งานได้ง่ายในการใช้งานทําให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้งานระบบคิวอาร์ โค้ดเพย์เมนต์ของผูบ้ ริ โภค
กลุ่ มเจเนอเรชันวายอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ เกวริ นทร์ ละเอียดดี นันท์
(2557) ที่ พ บว่า การยอมรั บ เทคโนโลยี ความง่ ายในการใช้ งาน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั การการตลาด ควรมีการพัฒนาเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE ให้เข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคในแต่ช่วงอายุ และปรับปรุ งรายละเอียดของสิ นค้า
โดยเฉพาะคําศัพท์ทางเทคนิ คให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ ริ โภคได้ทว่ั ถึ ง
ทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ ยงั ต้องจัดกลุ่มสิ นค้าที่เหมาะสมกับแต่ละอาชี พ เช่ น อุปกรณ์ สําหรับเล่น
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เกมส์ อุปกรณ์สํานักงาน อุปกรณ์สําหรับนักออกแบบ เป็ นต้น และ กําหนดช่วงราคาของสิ นค้า เพื่อช่วย
ตอบสนองความต้องการในการซื้ อสิ นค้าที่สอดคล้องกับงบประมาณในการใช้จ่าย
2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั การการตลาดควรมีการพัฒนาเว็บไซต์และแอป
พลิ เคชัน J.I.B. ONLINE โดยทําการร่ วมมื อกับผูป้ ระกอบการพื้นที่สาธารณะ เช่ น การให้ส่วนลดร่ วม
รายการ การให้สิทธิ พิเศษสําหรับลู กค้าร้ านค้าต่าง ๆ เพิ่มทําให้เกิ ดการกระตุ น้ ในการซื้ อและการรับรู ้
เกี่ ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิ เคชันและควรมี การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE ใน
ด้านการทําเนื้ อหาทางการตลาด (Content Marketing) ในช่ วงเวลากลางวันที่ ผูบ้ ริ โภคมี การใช้งานมาก
ที่สุด
3) ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยี ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั การการตลาดควรดูแล รักษาระบบการ
ปฏิ บตั ิการและเซริ ฟเวอร์ เครื อข่ายให้พร้ อมใช้งานได้ตลอด 24 ช.ม. เพื่อไม่เกิ ดปั ญหาหรื อเหตุขดั ข้อง
ต่าง ๆ และควรมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B. ONLINE ในด้านการเชื่ อมต่อ
กับมื อถื อทุ กรุ่ น ทุ กระบบ และสามารถเลื อกใช้งานได้ท้ งั เว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน โดยใช้ระบบ
สมาชิ กร่ วมกันได้อย่างอิ สระ นอกจากนี้ ควรมี การแสดงราคาสิ นค้าที่ มี การขึ้ นลงหรื อส่ วนลดอย่าง
ชัดเจน เพื่อทําให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านราคา ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถใช้ในการเปรี ยบเทียบซื้ อหรื อ
เปรี ยบเทียบราคาจากท้องตลาดทัว่ ไปได้ และควรมีการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน J.I.B. ONLINE
ในด้านการจัดหมวดหมู่สินค้าให้ใช้งานได้ง่ายหรื อทําระบบที่ใช้ในการปรับปรุ งรายการสิ นค้าอัตโนมัติ
ได้ตามความสนใจของผูบ้ ริ โภคโดยใช้ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้ งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาตัวแปรอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า การ
สื่ อสารการตลาด กลุ่ ม อ้างอิ งที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการเลื อกใช้บ ริ การเว็บ ไซต์และแอปพลิ เคชัน J.I.B.
ONLINE เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้และการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
และควรทําการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การเว็บไซต์และแอป
พลิเคชัน J.I.B. ONLINE เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มาจากความรู ้สึกภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษา (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศู นย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร (2) ปั จจัยอัต
ลักษณ์ตราสิ นค้าบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร และ (3) ปั จจัยรู ป แบบการดําเนิ นชี วิตที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บ ริ การ
ศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคชาว
ไทยที่ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้
สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน
ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คุณ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นหญิ ง มี อายุ 21-30 ปี มี สถานภาพโสด มี ระดับการศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ประกอบธุ รกิ จ
ส่ วนตัว/ค้าขาย และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ปั จจัยอัตลักษณ์ตราสิ นค้าบริ การ ปั จจัย
รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต และการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศู นย์การค้าไอคอนสยาม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพสมรสและอาชี พ
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ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บ ริ การศู น ย์ก ารค้ าไอคอนสยามของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครแตกต่ างกัน อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้า
บริ การ ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลู กค้า ด้านบุคลิ กภาพของตราสิ นค้าและด้านความคิดริ เริ่ ม
ด้านทรั พยากรมนุ ษย์ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศู นย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี อาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 32.6 และ (3)
ปั จจัยรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ได้แก่ ด้านกิ จกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิ ดเห็ นส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 40.8
คําสํ าคัญ: อัตลักษณ์ตราสิ นค้าบริ การ, รู ปแบบการดําเนินชีวติ , ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
Abstract
This independent study has the objectives as follows to study: (1) the demographic factors that
influence the decision to choose service provided by Iconsiam of customers in Bangkok Metropolis; (2)
the brand identity factors that influence the decision to choose service provided by Iconsiam of customers
in Bangkok Metropolis; and (3) the lifestyle factors that influence the decision to choose service provided
by Iconsiam of customers in Bangkok Metropolis. The population in the research is Thai customers who
are using or used service provided by Iconsiam in Bangkok Metropolis. Since the researcher was
unaware of the exact number of the population, nonprobability sampling and purposive sampling were
applied accordingly. In addition, the researcher used a questionnaire as the data collection tool with a
sampling group consisting of 400 persons. According to the data analysis, the researcher applied
descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and standard deviation, as well as inferential
statistics, including t-test, F-test and multiple regression analysis. The results of the study, in terms of
demographic factors, it was found that most of the respondents totaling were females; age of 21-30 years;
single status; had level of education of bachelor’s degree; self-employed/merchant; and had a monthly
income of 20,001 – 30,000 Baht. In terms of brand identity factors, lifestyle factors, and the decisionmaking to choose service, the overall factors were at a high level. The results of testing hypothesis, it was
found that: (1) Demographic factors, including different marital status and occupations, influenced the
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different decisions to choose service provided by Iconsiam of customer’s in Bangkok Metropolis with
statistical significance at 0.05. (2) Brand identity factors, including employee and client focus, brand
personality and human resource initiatives, influenced the decisions to choose service provided by
Iconsiam of customer’s in Bangkok Metropolis with statistical significance at 0.05 and predictive power
at 32.6. (3) Lifestyle factors, including activity, interest and opinion, influenced the decisions to choose
service provided by Iconsiam of customer’s in Bangkok Metropolis with statistical significance at 0.05
and predictive power at 40.8.
Key words: Service Brand Identity, Lifestyle, Decision to Choose Service
บทนํา
จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าประกอบกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้รูปแบบและโครงสร้างทางการค้าเปลี่ยนไป ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างชาติเข้ามามีบทบาท
มากขึ้นมาในหลาย ๆ ประเทศและขยายตัวอย่างรวดเร็ วเข้าไปในพื้นที่ต่าง ๆ เนื่ องจากห้างค้าปลี กขนาด
ใหญ่มีสินค้าที่หลากหลายมีการขายสิ นค้าที่จูงใจผูบ้ ริ โภคมาใช้บริ การ (นิวตั ร์ สอนผา และเลิศวิทย์ รังสิ
รั กษ์, 2560) ส่ งผลให้ รู ปแบบการใช้ ชี วิ ต ตลอดจนทัศนคติ ในการเลื อกซื้ อสิ นค้าและบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกเปลี่ยนแปลงไป (ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่ งธุรกิจค้า
ส่ งและค้าปลีกถือเป็ นหนึ่ งในธุ รกิจที่จาํ หน่ายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย ได้แก่ ร้านค้าปลีกขนาด
เล็ก ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ร่วมไปถึงห้างสรรพสิ นค้า ที่ขายสิ นค้าครบทุกประเภทและจัดต่างหมวดหมู่
ของสิ นค้าอย่างชั้นเจน (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2561) ทําให้ เป็ นธุ รกิ จที่ สําคัญต่ อเศรษฐกิ จของ
ประเทศ (อนุ ศาสตร์ สระทองเวียน, 2553) โดยโครงการไอคอนสยาม (The Icon Siam) ประกอบไปด้วย
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ พ้ืนที่ เช่ ากว่า 1.7 แสนตร.ม. และปั จจุ บ นั มี ยอดจองเช่ าพื้ นที่ เต็มทุ กพื้นที่ และ
คอนโดมิเนี ยมติดศูนย์การค้าริ มแม่น้ าํ เจาพระยาอีก 2 โครงการมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาท ปั จจุบนั มียอด
จองแล้วมากกว่าร้ อยละ 90 ด้วยยอดจองพื้นที่ ศูนย์การค้า จึ งอาจทําให้เกิ ดโครงการระดับไฮเอนด์ใน
พื้ นที่ ฝั่ งธนบุ รี อื่ น ๆ ตามมาในอนาคตถื อเป็ นการเปิ ดพื้ นที่ ใหม่ ๆ ของกรุ งเทพมหานคร (บริ ษ ัท
หลักทรั พท์ หยวนต้า ประเทศไทย จํากัด, 2561) จากสถานการณ์ ข ้างต้นทําให้ ผู ว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษา
เนื่ องจากศูนย์การค้าไอคอนสยามที่เปิ ดตัวอย่างยิ่งใหญ่สะท้อนความเป็ นศูนย์การค้าระดับประเทศที่มุ่ง
สู่ ระดับโลก โดยมีความโดดเด่นและอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มุ่งเน้นสร้างความเป็ นที่สุดของศูนย์การค้าที่มี
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ความหรู หราและยังรวบรวมร้านค้าระดับโลกไว้ที่น้ ี อีกทั้งยังสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของไทยต่าง ๆ
ไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ รูปแบบการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคยังเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยาม
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าบริ การ และปั จจัยรู ปแบบการ
ดํา เนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ไอคอนสยามของผู บ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2) ปั จจัย อัตลัก ษณ์ ตราสิ น ค้าบริ ก าร ได้แก่ ด้านการมุ่ งเน้นพนัก งานและลู ก ค้า ด้านอัต
ลักษณ์ ที่มองเห็ นได้ขององค์กร ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ด้านการสื่ อสารที่สมํ่าเสมอและด้าน
ความคิ ดริ เริ่ มด้านทรัพยากรมนุ ษย์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
3) ปั จจัยรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็น
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิ จ ัยนี้ ศึ กษาจากผู ้บริ โภคที่ ใช้ บ ริ การหรื อเคยใช้ บ ริ การศู นย์การค้าไอคอนสยาม ใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจํานวนผูบ้ ริ โภคมี ขนาดใหญ่ และไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน จากการ
คํานวณจากสู ตรของ Cochran (1977) ได้จาํ นวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน โดยงานวิจยั นี้ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา ระหว่างเดือน กันยายน พ.ศ.2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งหมดเป็ นเวลา 6 เดือน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) สามารถนําผลการวิจยั ในปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ไปใช้ป ระโยชน์ ในการทําความ
เข้าใจภาพรวมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาใช้บริ การ ซึ่ งสามารถช่ วยให้คิดค้นกลยุทธ์การแบ่งส่ วน
ทางการตลาดตามลักษณะความแตกต่างทางด้านการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถนําผลการวิจยั ในปั จจัยอัตลักษณ์ตราสิ นค้าบริ การไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
กลยุทธ์การสร้ างแบรนด์โดยการค้นหาและพัฒนาสิ่ งที่ ช่วยให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ ถึงลักษณะเฉพาะใน
แบบของไอคอนสยามหรื ออัตลัก ษณ์ เพื่ อช่ วยให้เกิ ดการรั บ รู ้ เข้าใจ ถึ งอัตลัก ษณ์ ที่ โดดเด่ นและ
แตกต่างจากคู่แข่งขัน
3) ผลการวิจ ัย นี้ มี ป ระโยชน์ ใ ห้ แก่ ผู ป้ ระกอบการศู น ย์ก ารค้าไอคอนยามโดยตรง โดย
สามารถนําผลการวิจยั ในปั จจัยรู ป แบบการดําเนิ นชี วิต ในด้านกิ จกรรมไปใช้ป ระโยชน์ ในการ
ออกแบบแผนจัดกิ จกรรมที่ ตรงกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค ในด้านความสนใจไปใช้
ประโยชน์ ในการคัดสรรสิ น ค้าที่ ส ามารถตอบโจทย์ค วามสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ตรงตามความ
ต้องการ และในด้านความคิดเห็นในการสนับสนุ นให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างจากศูนย์การค้าอื่น ๆ
เช่ น การออกกํา ลัง การแต่ ง ตัว หรื อ การทํากิ จ กรรมร่ ว มกัน ภายในพื้ น ที่ ไ อคอนสยาม เพื่ อ ให้
ผูบ้ ริ โภคได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปลี่ยนมุมมองในการใช้บริ การศูนย์การค้า
4) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ในทางวิชาการในการเป็ นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ นักวิชาการ
นักศึกษา ผูป้ ระกอบกิจการหรื อผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปในการค้นคว้าหาข้อมูลหรื อวิธีการในการดําเนิ นการ
วิจยั และต่อยอดได้ในอนาคต
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้ าบริ การ
- ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลูกค้า
- ด้านอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ขององค์กร
- ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
- ด้านการสื่ อสารที่สมํ่าเสมอ
- ด้านความคิดริ เริ่ มด้านทรัพยากรมนุษย์
Coleman et al (2011)

การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยรู ปแบบการดําเนินชี วติ
- ด้านกิจกรรม (Activities)
- ด้านความสนใจ (Interests)
- ด้านความคิดเห็น (Opinions)
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยประชากรศาสตร์
Kotler, Keller, Brady, Goodman and Hansen (2016) กล่ าวว่ า การตัด สิ นใจเลื อกตลาดเป้ าหมาย เป็ น
กระบวนการประเมินในส่ วนแบ่งการตลาดที่สนใจและเลื อกหนึ่ งส่ วนหรื อมากกว่าหนึ่งส่ วน เป็ นความ
ท้าทายสําหรับธุ รกิจที่ตอ้ งการตอบสนองความต้องการที่แน่นอนของผูบ้ ริ โภคแต่ละราย
ในขณะที่ Schiffman and Wisenblit (2015) ได้กล่ าวว่า การแบ่ งส่ วนตลาดประชากรนั้นสามารถทําได้
โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ ริ โภคตาม อายุ รายได้ เชื้อชาติ เพศ อาชี พ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาด
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ของใช้ในครัวเรื อน และที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ตัวแปรเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์เชิ งประจักษ์และสามารถถาม
หรื อการสังเกตจากผูบ้ ริ โภคได้ง่าย ช่วยให้นกั การตลาดสามารถจําแนกผูบ้ ริ โภคออกเป็ นกลุ่ม ๆ ตามที่
กําหนดไว้ได้ อย่างชัดเจน เช่ น กลุ่ มอายุหรื อกลุ่ มรายได้ เช่ นเดี ยวกับนอกจากนี้ ความแตกต่ างทาง
ประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Mehmet & Gul, 2014)
โดย ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, น. 41-42) ได้กล่าวว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยอายุ เพศ
ขนาดและสภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่ง
ส่ วนการตลาด ลักษณะงานด้านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่ สําคัญ และสถิ ติที่วดั ได้ของประชากร
ช่วยในการกําหนดตลาดเป้ าหมาย
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้ าบริการ
Vignoles, Schwartz and Luyckx (2011) ได้ ท ํ า การท บทวน วรรณ กรรมที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
อัตลักษณ์ (Identity) พบว่า คําว่า อัตลักษณ์ ถู กเผยแพร่ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 โดยได้รับความสนใจอย่าง
มากจากนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้า หมายถึง กลุ่มความเชื่ อมโยงของตรา
สิ นค้าที่ นักการตลาดมี ความปรารถนาที่ จะสร้ างขึ้ นหรื อรั กษาเอาไว้ ที่ ช่ วยสร้ างความสั มพันธ์ อนั ดี
ระหว่างตราสิ นค้าและผูบ้ ริ โภคผ่านการให้คุณค่าและคุณประโยชน์ท้ งั ในด้านคุณประโยชน์ดา้ นหน้าที่
(Functional Benefit) คุ ณ ประโยชน์ ท างด้ านอารมณ์ (Emotional Benefit) และคุ ณ ประโยชน์ ในการ
แสดงออกของตัวตนของผูบ้ ริ โภค (Self-expressive Benefit) (Aaker, 1996)
ซึ่ ง Coleman (2011) ได้กล่ าวว่า อัตลักษณ์ ตราสิ นค้าบริ การ เป็ นวิสั ยทันย์ของนักการตลาด
เกี่ยวกับการรับรู ้แบรนด์ของการบริ การ ซึ่ งวัดได้จากด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลูกค้า (Employee and
Client Focus) ด้านอัตลักษณ์ ท่ี มองเห็ นได้ขององค์กร (Corporate Visual Identity) ด้านบุ คลิ กภาพของ
ตราสิ นค้ า (Brand Personality) ด้ านการสื่ อสารที่ ส มํ่าเสมอ (Consistent Communications) และด้ าน
ความคิ ดริ เริ่ มด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource Initiatives) ซึ่ งเป็ นความท้าทายของนักการตลาด
ในการพัฒนาอัตลักษณ์ ของตราสิ นค้าบริ การโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทความสําคัญของพนักงานที่ มี
ส่ วนร่ วมในการส่ งมอบตราสิ นค้า
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยรู ปแบบการดําเนินชี วติ
Kotler and Keller (2006) กล่ าวว่ า ผู ้บ ริ โภคจะมี รู ป แบบการดําเนิ น ชี วิ ตที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง
สามารถพิจารณาได้จากลักษณะการใช้เวลาในการทํากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็ นที่บุคคลมี
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ต่อตนเอง และสิ่ งแวดล้อมรอบตัว แสดงให้เห็ นถึ งค่านิ ยม หรื อรสนิ ยมในการดําเนิ นชี วิตผ่านรู ปแบบ
ของการบริ โภคสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เป็ นกลุ่ม ๆ โดยจะมีส่ิ งที่ชอบ ทํากิ จกรรมและซื้ อสิ นค้าเหมือนกัน
โดยทําความเข้าใจ กําหนดกลยุทธ์ หรื อผลิตสิ นค้าให้ตรงกับลักษณะความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มี
ความแตกต่างกัน (Solomon, 2013)
ซึ่ ง ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ ปริ ญ ลักษิ ตานนท์ และศุภร เสรี รัตน์ (2552) ให้ความหมายว่า รู ปแบบ
การดําเนิ นชี วิต (Life Styles) หมายถึ ง รู ปแบบการดํารงชี วิตในโลกมนุ ษย์ นอกจากนี้ อดุ ลย์ จาตุรงคกุล
(2551) ที่ได้อธิ บายว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่เกี่ ยวกับตัวบุ คคล (Personal) ซึ่ งมีผล
ต่อพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค โดยแสดงออกมาเป็ นแบบแผนของการดําเนิ นชี วิตที่ แสดงออกในทาง
กิ จกรรม (Activities) คื อ วิธีการใช้เวลาของแต่ละบุ คคล การให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมรอบตัว
(Interests) และความคิดเห็ น (Opinions) เกี่ยวกับบุคคล สถานที่และสิ่ งของต่าง ๆ โดยรู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ นั้นเป็ นลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่ าวว่า การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึ ง กระบวนการใน
การเลื อกที่ จะกระทําสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในชี วิตประจําวัน โดยผูบ้ ริ โภค
ต้องยอมรับความเสี่ ยงจากผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น ๆ
นอกจากนี้ ศิ วารั ตน์ ณ ปทุ ม, สุ รกิ จ เทวกุ ล และปริ ญ ลักษิ ตานนท์ (2550) ยังกล่ าวว่า การ
ตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการของมนุ ษย์ตลอดจนสัมผัสอันเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ ทางสังคมและส่ วน
บุ คคลที่ มี ค่านิ ยมและความเชื่ อแฝงอยู่ ซึ่ งรวมทั้งพฤติ กรรมการเลื อก ทางเลื อกของปั จเจกบุ คคล เพื่ อ
สามารถก้าวไปสู่ สภาพที่พึงปรารถนา ซึ่ งผ่านการพิจารณาและประเมินมาอย่างดี แล้ว ในการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น เป็ นการเลือกที่ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของการใช้สินค้าและ
บริ การนั้นของผูต้ ดั สิ นใจหรื อผูร้ ับบริ การ แสดงให้เห็ นถึงการตกลงหรื อหาข้อยุติ จากความขัดแย้ง ข้อ
ถกเถี ยง เพื่อให้เกิ ดการกระทําที่เป็ นไปในทางใดทางหนึ่ งที่ได้มีการพิจารณาเลื อกและตรวจสอบอย่าง
รอบคอบ (วิจิตร ตันฑสุ ทธิ์ , 2550)
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคชาวไทยที่ ใช้บริ การหรื อเคยใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอน
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สยามในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งจํานวนผูบ้ ริ โภคมี ขนาดใหญ่ และไม่ ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน
กําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สู ตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ ิจยั เก็ บข้อมู ล
จํา นวน 400 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ มตั ว อย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ
การทดสอบความเชื่ อมัน่ ด้วยครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมี ค่าตั้งแต่ 0.837 ขึ้ นไป ซึ่ งถื อว่า
แบบสอบถามมีความน่ าเชื่ อถือ การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์
สถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่ อใช้ อธิ บ ายข้อมู ล และ (2) การวิ เคราะห์ ข ้อมู ลสถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential
Statistics) ได้ แก่ Independent Sample t-Test, F-test และ Multiple Regression Analysis โดยมี นั ยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น
หญิง (ร้ อยละ 62.50) มี อายุ 21-30 ปี (ร้ อยละ 39.50) มี สถานภาพโสด (ร้ อยละ 57.25) มี ระดับการศึ กษา
อยู่ในระดับปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 56.50) ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย (ร้ อยละ 31.25) และมีรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท (ร้ อยละ 27.25) (2) ปั จจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าบริ การ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.99) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการสื่ อสารที่สมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ ยมาก
ที่ สุ ด ( = 4.07) รองลงมา ด้านบุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า ( = 4.02) ด้านอัตลักษณ์ ที่ มองเห็ นได้ของ
องค์กร ( = 4.01) ด้านความคิ ดริ เริ่ มด้านทรั พยากรมนุ ษย์ ( = 3.94) และน้อยที่ สุ ด ด้านการมุ่ งเน้น
พนักงานและลูกค้า ( = 3.90) ตามลําดับ (3) ปั จจัยรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
( = 4.01) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.05) รองลงมา
ด้านความสนใจ ( = 4.02) และน้ อยที่ สุ ด ด้านความคิ ดเห็ น ( = 3.97) ตามลําดับ และ (4) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศู นย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.05) โดยตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การเนื่ องจากสถานที่มีความสวยงามและบรรยากาศ
ที่ ดี มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด ( = 4.14) รองลงมา ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเนื่ องจากมี สิ นค้าและบริ การที่
หลากหลายตรงกับความต้องการ ( = 4.11) และน้อยที่ สุด ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การเนื่ องศู นย์การค้า
ไอคอนสยามมีภาพลักษณ์ตรงกับรสนิยม ( = 3.95)
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การทดสอบสมมติฐาน
ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพสมรสและอาชี พ ที่ แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยอัตลักษณ์ตราสิ นค้าบริ การ
ปั จจัยอัตลักษณ์ตราสิ นค้าบริ การ

b

Std. Error

t

Constant

1.32

0.20

6.73 0.00*

- ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลูกค้า

0.14

0.06

0.15 2.44 0.02* 2.12

- ด้านอัตลักษณ์ที่มองเห็นได้ขององค์กร

0.07

0.06

0.08 1.12 0.23

- ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า

0.17

0.06

0.16 2.58 0.01* 2.30

- ด้านการสื่ อสารที่สมํ่าเสมอ

0.11

0.07

0.11 1.66 0.10

- ด้านความคิดริ เริ่ มด้านทรัพยากรมนุษย์

0.20

0.06

0.20 3.31 0.00* 2.28

β

Sig.

VIF

2.31
2.43

R = 0.582 R2 = 0.339 Adjusted. R2 = 0.331 SEest = 0.423 F = 40.448 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าบริ การ ได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและ
ลู ก ค้า ด้านบุ ค ลิ ก ภาพของตราสิ น ค้าและด้านความคิ ด ริ เริ่ ม ด้านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.6
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ปั จจัยรู ปแบบการดําเนินชีวิต

b

Std. Error

t

Sig.

Constant

1.39

0.16

8.59

0.00*

- ด้านกิจกรรม

0.23

0.05

0.24 4.24

0.00*

2.08

- ด้านความสนใจ

0.22

0.05

0.26 4.52

0.00*

2.20

- ด้านความคิดเห็น

0.21

0.05

0.24 4.43

0.00*

1.96

β

VIF

R = 0.642 R2 = 0.412 Adjusted. R2 = 0.408 SEest = 0.397 F = 92.659 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยรู ปแบบการดําเนินชีวติ ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและ
ด้านความคิ ดเห็ นส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 40.8
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรสและด้านอาชี พส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน เนื่ องจากสถานภาพสมรส
เป็ นปั จจัยที่สําคัญในการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ โดยผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสดจะมีอิสระทางความคิด
มากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เนื่ องจากการใช้ชีวิตรู ปแบบครอบครัว ทําให้การตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ต้อง
ใช้ความคิดเห็นจากสมาชิ กในครอบครัว (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551) จึงทําให้เห็นบทบาทในการตัดสิ นใจ
ที่ แตกต่ างกัน โดยผลการเปรี ยบเที ยบเป็ นรายคู่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี สถานภาพโสดมี การ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศู นย์การค้าไอคอนสยาม มากกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี สถานภาพสมรส
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรกมล สังข์เพชรและสุ พิศ ฤทธิ์ แก้ว (2559) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้าน
สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซ่ า สาขาสุ ราษฎร์ ธานี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในด้านอาชี พ แสดงให้เห็ นพฤติกรรมการที่แตกต่างกันในแต่ละ
อาชีพที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยาม (Christia & Ard, 2016) ซึ่ งศูนย์การค้า
ไอคอนสยามเป็ นแหล่งการค้าที่รวบรวมแบรนด์ระดับกลางจนถึงระดับลักซ์ชวั รี่ ทาํ ให้ได้รับความสนใจ
จากกลุ่ มอาชี พที่ ต้องการสิ นค้าหรื อบริ การที่ แสดงออกทางสถานะทางสั งคม เช่ น เจ้าของกิ จการ
ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาชี พที่มีรายได้สูงและมีอาํ นาจทางการเงิน ในการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาํ ให้
เกิดภาพลักษณ์หรื อบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความสําเร็ จในอาชี พของตนและเพื่อให้ได้การยอมรับจาก
สังคมและบุคคลรอบข้าง แต่เมื่อพิจาณาจากการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ กลับพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่
เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษามี การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การศู นย์การค้าไอคอนสยาม มากกว่า อาชี พอื่ น ๆ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิ ตรกมล สั งข์เพชรและสุ พิ ศ ฤทธิ์ แก้ว (2559) ที่ พบว่าปั จจัยส่ วนบุ คคล
อาชี พมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซ่ า สาขาสุ ราษฎร์ ธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเอมมิกา แตงรอด (2557) ที่ พบว่า อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจการใช้บริ การศูนย์การค้าชุ มชนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษา เดอะเซอร์ เคิล
ราชพฤกษ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปัจจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้ าบริ การ อภิปรายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านความคิดริ เริ่ มด้านทรัพยากรมนุ ษย์ การใช้บริ การศูนย์การค้าต่าง ๆ จะต้องให้ความใส่ ใจ
ในการบริ การของพนักงานซึ่ งมี บทบาทสํ าคัญในการส่ งมอบบริ การดี ๆ ให้ แก่ ผูบ้ ริ โภค (Berry and
Seltman, 2007) เมื่ อพิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ยจะพบว่า ไอคอนสยามมี การจัดสรรพื้ นที่ การทํางานให้ ก ับ
พนักงานแต่ ละคนอย่างเหมาะสม มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด เนื่ องจาก การทํางานของพนักงานแต่ ละคน
ครอบคลุ มพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เพราะว่าไอคอนสยามเป็ นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ การถาม
ตอบ การตอบสนอง การช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานและลูกค้า อีกทั้งด้าน
ความคิ ดสร้ างสรรค์ของพนักงานยังเป็ นสิ่ งที่ สําคัญอย่างมากในการดําเนิ นธุ รกิ จปั จจุบ นั เพื่อให้เกิ ด
นวัตกรรมใหม่ในการบริ การเพื่อไปสู่ ในความเลิ ศในการบริ การที่ ผ่านกระบวนการฝึ กอบรมและการ
สั่งงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (Wood and Wall, 2005)
สอดคล้ องกับ งานวิ จ ัยของ Buil, Catalan and Martinez (2016) ที่ พ บว่ า ปั จจัยอัตลักษณ์ ตรา
สิ นค้า ได้แก่ ด้านความคิดริ เริ่ มด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ส่ งผลทางบวกต่อต่อความผูกพันธ์กบั องค์กรและ
ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสิ ทธิ ภาพของตราสิ นค้า อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
งานวิจยั ของ มธุ รา สวนศรี (2559) ที่ พบว่า นักท่องเที่ ยวมีการรับรู ้ อตั ลักษณ์ ที่มีต่อชุ มชนตลาดนํ้าบาง
นํ้าผึ้งด้านวิธีชีวติ คือ ด้านบุคลากรให้บริ การนักท่องเที่ยวด้านความเต็มใจและใส่ ใจนักท่องเที่ยว
2) ด้านบุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า เป็ นเครื่ องมื อที่ สํ าคัญในการทําการตลาด เนื่ องจากทําให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตระหนักรู ้หรื อเข้าใจบุคลิ กภาพที่ดีของตราสิ นค้าและจะทําการเปรี ยบเทียบกับตนเอง
สะท้อนให้ เห็ นถึ งบุ คลิ กภาพของไอคอนสยามจากการรั บรู ้ ผู บ้ ริ โภค (Coleman, 2011) เนื่ องจากเป็ น
ศูนย์การค้าที่มีความยิง่ ใหญ่และหรู หราในปั จจุบนั และเป็ นแหล่งรวมรวบสิ นค้าที่โดดดังจากเมืองนอก
อีกทั้งยังยึดถือการสื บสานวัฒนธรรมไทย โดยการออกแบบโครงสร้ างของตัวอาคารเป็ นรู ปทรงกระทง
และบายศรี แสดงถึ งเอกลักษณะความเป็ นไทย และภายในยังตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรม ศิลปะ จิตกรรม
ลวดลายไทย ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นกลายนําสัญลักษณ์หรื อไอคอนของประเทศไทยมาไว้ในศูนย์การค้าทําให้นกั
เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรับรู ้ถึงอัตลักษณ์ความเป็ นไทยของศูนย์การค้านี้ต้ งั แต่เข้ามาใช้บริ การ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จุฬารัตน์ ม่วงแก้ว (2559) ที่พบว่า อัตลักษณ์ รายการข่าวของสถานี โทรทัศน์
สี กองทัพบกช่ อง 7 ประกอบไปด้วย บุ คลิ กภาพตราสิ นค้า ตําแหน่ งทางการตลาด และส่ วนขยายอัต
ลักษณ์ ดา้ นพฤติกรรม และงานวิจยั ของ Buil, Catalan and Martinez (2016) ที่พบว่า ปั จจัยอัตลักษณ์ ตรา
สิ นค้า ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ส่ งผลทางบวกต่อต่อความผูกพันธ์กบั องค์กรและยังช่วยเพิ่มความ
พึงพอใจและประสิ ทธิภาพของตราสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3) ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลู กค้า ในทําธุ รกิจการให้บริ การหากขาดการมุ่งเน้นที่พนักงาน
และลู กค้าจะเกิ ดผลทางลบต่อประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นธุ รกิจอย่างมาก (Siddiqi, 2009; Jaramillo, 2009)
ดังนั้นในปั จจุบนั องค์กรธุ รกิ จต่าง ๆ หันมาให้ความสําคัญกับการบริ หารโดยมุ่งเน้นการบริ หารลู กค้า
สัมพันธ์โดยให้ลูกค้าเป็ นจุดศูนย์การขององค์กร โดยองค์กรมีหน้าที่คดั สรรพนักงาน ฝึ กอบรมและการ
ถ่ ายทอดอัตลักษณ์ ขององค์กรสู่ ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง (Coleman, 2011) โดยต้องเน้นการเข้าใจถึ งความ
ต้องการ การช่วยเหลือ การตอบสนองแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจาณาจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า การได้รับการช่ วยเหลื อจากพนักงานของทางไอคอนสยามอย่างมี มารยาท มี ค่าเฉลี่ ยมาก
ที่สุด แสดงให้เห็ นถึง ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญอย่างมากต่อการได้รับความช่ วยเหลื อจากพนักงาน เช่ น
การช่ วยเหลื อในการขนสิ นค้าเมื่ อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก การแนะนําหรื อการนําทาง ด้วยความมี
มารยาท สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งที่ แสดงออกถึ งอัตลักษณ์ ของตราสิ นค้าที่ยินดี ช่วยเหลื อผูบ้ ริ โภคในทุ ก
กรณี เช่น การหาพื้นที่จอดรถให้แก่ลูกค้า การแนะนําทางเข้าและทางออก การให้ขอ้ มูลด้านต่าง ๆ เช่ น
การบอกเวลาเปิ ดปิ ดของศู นย์ก ารค้าและบอกเวลาในการจัดแสดงแสงสี เสี ยงของระบํานํ้าพุ ได้
หลากหลายภาษา เช่ น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น เป็ นต้น แสดงให้เห็ นถึ งการมุ่ งเน้นผูบ้ ริ โภค
หลากหลายชาติ อีกทั้งเขตที่ปลอดภัยในการชมการแสดง นอกจากนี้ การอํานวยความสะดวกในการสัน
จรทั้งทางบกและทางนํ้าให้แก่ผบู ้ ริ โภค
สอดคล้ องกับ งานวิ จ ัยของ Buil, Catalan and Martinez (2016) ที่ พ บว่ า ปั จจัยอัตลักษณ์ ตรา
สิ นค้า ด้านการมุ่งเน้นพนักงานและลู กค้า ส่ งผลทางบวกต่อต่อความผูกพันกับองค์กรและยังช่ วยเพิ่ม
ความพึงพอใจและประสิ ทธิ ภาพของตราสิ นค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ
Salehi and Ekhlassi (2017) ที่ พบว่า การลงทุนในตราสิ นค้า การปฏิ บตั ิของผูบ้ ริ หารระดับสู ง อัตลักษณ์
ของตราสิ นค้า สัญลักษณ์ ตราสิ นค้า การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการส่ งผลต่อการพัฒนาตราสิ นค้า
บริ การให้แข็งแกร่ งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชี วติ สามารถอภิปรายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านความสนใจของผูบ้ ริ โภคมีความสําคัญต่อการทําการตลาดอย่างมาก สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อการตลาดที่ ใช้ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคที่ แสดงให้เห็ นถึ งการมุ่ งเน้นที่
วัฒนธรรม ประเพณี ของไทย จากการออกแบบ การตกแต่งและการแสดง (ชู ชยั สมิ ทธิ ไกร, 2558) โดย
เมื่ อพิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ยจะพบว่า ความสนใจเกี่ ยวกับบุ คลิ กภาพของตนเองและสนใจข้อมู ลหรื อ
เหตุการณ์ที่เป็ นกระแสนิ ยม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นถึง การเปิ ดตัวของศูนย์การค้าไอคอนสยาม
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ที่ย่งิ ใหญ่ผ่านทุก ๆ สื่ อทั้งในประเทศและต่างประเทศทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในปรากฏการณ์ ที่
เป็ นกระแสในสังคมให้ความสนใจกับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นจึ งเกิ ดพฤติ กรรมการตั้งใจไปใช้บริ การเพื่ อ
ค้นหาสิ่ งที่ช่วยเสริ มสร้างบุคลิกภาพของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ทธิ พนั ธ์ ทนันไชยและดวง
กมล ชาติประเสริ ฐ (2555) ที่พบว่า รู ปแบบการดําเนินชี วติ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าเสมือน ด้านความสนใจ ส่ งผล
ต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสมือนอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชลวิกา อาจองค์ (2555) ที่ พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ด้านความสนใจมีผลต่อความตั้งใจซื้ อสมาร์ ท
โฟนยีห่ อ้ ไอโพนของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุรีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านความคิดเห็ น แสดงออกถึ งความต้องการหรื อข้อมูลที่ตอ้ งการสอบถามเกี่ยวกับสถานที่
สภาพแวดล้อม สิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ ของทางศูนย์การค้าไอคอนสยาม เพราะศูนย์การค้าไอคอนสยาม
เป็ นศู นย์การค้าที่ เปิ ดใหม่ได้ไม่นาน ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความคิ ดเห็ นต่าง ๆ มากมาย โดยจะพบว่าใน
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีแหล่งข้อมูลมากมายที่ช่วยในการค้นหาสิ่ งต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ อีกทั้งการเข้าถึงของ
อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั มีอิทธิ พลอย่างมากในการแสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ วรท แสงสว่างวัฒนะ (2558) ที่พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วติ ได้แก่ ด้านการแสดงออกทางความคิด
ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานที่ ออกกําลังกายของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ เคยใช้บริ การสถานที่ ออก
กําลังกาย ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ด้านกิจกรรม โดยการใช้เวลาว่างหรื อความชื่ นชอบในการทํากิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึ ง
ประเภทของกิ จกรรม สถานที่ และช่ วงเวลาที่ เหมาะสม (Well and Tigert, 1971) ซึ่ งศู นย์การค้าไอคอน
สยามมีสินค้าและบริ การและสถานที่ เหมาะสําหรับทํากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่ น การเลื อกซื้ อสิ นค้า
จากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยในโซนสุ ขสยาม (SOOKSIAM) การเลื อกสิ นค้าจากประเทศญี่ ปุ่นใน
โซน สยามทาคาชิ มาย่า (Siam Takashimaya) การชมพิพิธภัณฑ์ การดู หนัง การออกกําลังกาย สถานบัน
การศึกษา การชมการแสดง เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวรา ลภิศพิมาน (2554) ที่พบว่า ปั จจัย
รู ปแบบการดําเนิ นชี วติ ด้านกิจกรรม มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อรถยนต์ TOYOTA ขนาดเครื่ องยนต์
1500 CC. ของผูข้ บั ขี่รถยนต์ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และงานวิจยั ของ ชลวิกา อาจองค์ (2555) ที่ พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต ด้านกิ จกรรม มี ผลต่อ
ความตั้งใจซื้ อสมาร์ ทโฟนยี่ห้อไอโพนของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดชลบุ รีอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ผู ป้ ระกอบการศู นย์การค้าไอคอนสยามหรื อผู จ้ ดั การที่ มี หน้าที่
เกี่ ยวข้องกับทางด้านการตลาด ควรออกแบบกลยุทธ์ ทางการตลาดในด้านผูใ้ ช้บริ การที่ มี สถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน โดยเฉพาะผูท้ ี่ มีสถานภาพสมรสหรื อพาครอบครั วมาใช้บริ การ โดยการออกแบบ
พื้ นที่ จอดรถเฉพาะครอบครั ว การออกแบบศู นย์อาหาร พื้ นที่ ศู นย์เด็ ก เล็ ก และกิ จกรรมสํ าหรั บ
ครอบครัว ส่ วนในด้านอาชี พ ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้แก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริ การ
เนื่ องจาก เป็ นกลุ่มที่ ชอบความสนุ กหรื อกิ จกรรม เช่ น มุ มการเรี ยนการศึ กษาของนักเรี ยนนักศึกษาที่
ต้องการใช้บริ การเพื่อทําการบ้านหรื อการติ วหนังสื อ การจัดกิ จกรรมอบรม สัมมนาทางวิชาการหรื อ
ศูนย์การแห่งการเรี ยนรู ้
2) ปั จจัยอัตลักษณ์ ตราสิ นค้าบริ การ ผูป้ ระกอบการศู นย์การค้าไอคอนสยามหรื อผูจ้ ดั การที่ มี
หน้าที่เกี่ ยวข้องกับทางด้านการตลาด ควรแบ่งพื้นที่ทาํ งานให้ครอบคลุ มและพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน
ในด้านการให้บริ การลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อทําให้พนักงานมีบทบาท มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในด้านต่าง ๆ
อี กทั้งต้องพัฒนานวัตกรรมในการให้ บริ การที่ เป็ นเลิ ศ และควรรั กษาบุ คลิ กภาพที่ แข็ งแกร่ งของ
ศู นย์การค้าไอคอนสยามที่ เป็ นศู นย์การค้าที่ นาํ เสนออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ความเป็ นไทยและเป็ น
ศูนย์การค้าชั้นนําของประเทศไทย โดยทําการสื่ อสารการตลาด ทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการส่ งเสริ มบุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า นอกจากนี้ ควร
เพิ่มระดับการให้บริ การโดยมุ่งเน้นที่พนักงานและลูกค้า โดยการถ่ายถอดต้นแบบของพนักงานที่มีการ
ให้บริ การดีเด่น พร้อมให้รางวัลแก่พนักงานนั้น ๆ เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจแก่พนักงาน
3) ปั จจัยรู ปแบบการดําเนิ นชี วติ ผูป้ ระกอบการศูนย์การค้าไอคอนสยามหรื อผูจ้ ดั การที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด ควรมีช่องทางในการนําเสนอผลิ ตภัณฑ์หรื อแบรนด์ในแต่ละคอเล็กชัน่
โดยการนําเสนอผ่านนายแบบนางแบบของแต่ละแบรนด์ผ่านทางป้ ายกลางแจ้งหรื อสื่ อสังคมออนไลน์
เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า และสิ นค้านั้น และควรทําการสื่ อสารการตลาด
ในด้านของสิ นค้าและบริ การให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุมเพื่อช่วยกระตุน้ ให้เกิดการวางแผนใน
การมาใช้บริ การ นอกจากนี้ ควรมีการกระตุน้ การท่องเที่ยว โดยการทํากิจกรรมที่น่าสนใจสอดคล้องกับ
กิจกรรมของผูบ้ ริ โภค เช่น กิ จกรรมการแสดงจากศิ ลปิ นดารา กิ จกรรมมรดกไทย กิ จกรรมการเกษตร
หรื อกิจกรรมสิ นค้าสี่ ภาค เพื่อเป็ นจุดดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่มีกิจกรรมชอบท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ให้มี
จุดมุ่งหมายในการมาใช้บริ การไอคอนสยาม
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้ งต่อไปควรมี การศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ เพิ่ มเติ ม เช่ น ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด คุ ณภาพการให้บริ การ คุ ณค่าตราสิ นค้า เป็ นต้น เพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจยั ที่
ครอบคลุ มมากยิ่งขึ้น และควรทําการศึกษาเชิ งคุ ณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กถึ งอารมณ์ ความรู ้ สึก
ของผูบ้ ริ โภคที่เลือกใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยามในแต่ละกลุ่มรายได้ โดยการทําการสัมภาษณ์
เชิงลึกหรื อสัมภาษณ์กลุ่มกับผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การศูนย์การค้าไอคอนสยาม
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการและคุณค่ าตราสิ นค้ าที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ า
แบรนด์ ซาร่ า (ZARA) ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา) 1 (ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร) 2 (ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ (3) ปั จจัย
คุ ณค่าตราสิ นค้าที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ าในกรุ งเทพมหานครซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่ แน่ นอน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิ ติ เชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คุ ณ ผลการวิ จ ัย พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26-ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา 30
ตรี เป็ นพนักงานบริ ษ ัทเอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน20, 001– 30,บาท ปั จจัยส่ วนประสม 000
การตลาดบริ การ ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรสและอาชี พของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ าแตกต่างกัน ที่
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ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซา
ร่ าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 49.9 และ (3) ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้
และด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้าส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ ซาร่ าของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 59. 9
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมการตลาดบริ การ, คุณค่าตราสิ นค้า, การตัดสิ นใจซื้อ
Abstract
The objectives of this independent study are to study (1) the demographic factors of the people
in Bangkok that influenced the purchase decision of the clothes from Zara, (2) the service marketing mix
factors that contributed to the purchase decision of the clothes from Zara from the consumers in
Bangkok, and (3) the brand equity factors that led to the purchase decision of the clothes from Zara from
the consumers in Bangkok. The target population in this study was the people living in Bangkok, which
were assumed by the researcher as infinite population. The method of nonprobability sampling and
purposive sampling were used. The researcher collected the information from the sampling group of 400
people. The information was analyzed by the tool of descriptive statistics, which included frequency,
percentage, mean and standard deviation. The method of inferential statistics was also used, which
comprised T-test, F-test and multiple regression analysis. The study found that most of the respondents
were women, between 26-30 years old, were single, graduated with a bachelor degree, were an office
worker for a private company, and had an average monthly income between 20, 001 – 30,000 Baht. The
result showed that the overall service marketing mix factors, brand equity factors and purchase decision
have high level. The result of the hypothesis testing indicated that: (1) the demographic factors such as
differences in status and profession of the consumers in Bangkok led to different purchase decisions.
They had the statistical significance of 0.05. (2) The service marketing mix factors, which comprised
products, pricing, channels of distribution and physical environment that contributed to the purchase
decision of the clothes from Zara from the consumers in Bangkok had the statistical significance of 0.05.
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It had the statistical power of 49.9%. And (3) the brand equity factors, which included brand awareness,
perceived quality and brand association that led to the purchase decision of the clothes from Zara from
the consumer in Bangkok had the statistical significance of 0.05 .It had the statistical power of 59.9%.
Key words: Service Marketing Mix, Brand Equity, Purchase Decision
บทนํา
เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่ งห่มนับเป็ นปั จจัยสําคัญที่เป็ นดัชนี บ่งให้เห็ นถึงความเปลี่ ยนแปลงของยุคสมัย
โดยจะต้องมีความสวยงาม ทันสมัยและตามแฟชัน่ ซึ่ งครอบคลุ มทุกพื้นที่ทว่ั โลก (กรมส่ งเสริ มการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์, 2559) โดยอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่ งห่ มซึ่ งมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจไทย เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเชื่ อมโยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ตน้ นํ้าจนถึ งปลายนํ้า ได้แก่ การ
ผลิ ตเส้นใย ปั่ นด้าย ทอผ้าและถักผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ แต่งสําเร็ จและตัดเย็บเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป (สํานักงาน
เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม, 2561) กระแสแฟชั่นของเครื่ องแต่ งกายของเด็ กวัยรุ่ นทั้งชายและหญิ งใน
สหรัฐอเมริ กา ไม่ตอ้ งการที่จะซื้ อเสื้ อผ้าในราคาที่สูงและต้องการที่จะเปลี่ยนเสื้ อผ้าบ่อยครั้งขึ้น ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่ สํ าคัญในการผลักดันการแจ้งเกิ ดของแฟชั่นรวดเร็ ว (Fast Fashion) เป็ นวิ ธี การที่ ใช้ ในการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้รวดเร็ ว (Quick Response) อี กทั้งเป็ นการผสมผสานการ
ออกแบบเสื้ อผ้า โลจิสติกส์ และการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain) เข้าด้วยกัน โดยเสื้ อจะต้องมี
แบบที่ ทนั สมัย (Trendy) และราคาที่ ย่อมเยา (Inexpensive) จะช่ วยเพิ่มผลกําไรให้แก่ร้านค้าได้มากกว่า
การขายแบบปกติ ประมาณร้ อยละ 8-10 โดยมี หลายบริ ษ ัทสนใจแนวโน้มที่ เปลี่ ยนไปของผูบ้ ริ โภค
ได้ แ ก่ ZARA, H&M, New Look, TOP SHOP และ Benetton เป็ นต้ น (สํ านั ก งานส่ งเสริ มการค้ าใน
ต่างประเทศ ณ นครชิ คาโก, 2555) โดยเจ้าของธุ รกิจแบรนด์ดงั ทัว่ โลกหลากหลาย ได้ปรับตัวนําแนวทาง
ในการดําเนิ นธุ รกิ จจนประสบความสํ าเร็ จ เช่ น กลุ่ มบริ ษ ัท H&M แบรนด์เสื้ อผ้า สั ญชาติ สวีเดนที่
ประสบความสําเร็ จ สามารถขยายร้านค้าไปกว่า 4,500 สาขาใน 65 ประเทศ ซึ่ งมีซัพพลายเออร์ กระจาย
อยู่ทวั่ โลก กลายเป็ นแบรนด์เสื้ อผ้าอันดับสองของโลกตามหลังบริ ษ ทั Inditex เจ้าของแบรนด์เสื้ อผ้า
ZARA (การนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย, 2560) สัญชาติสเปน ที่มีร้านค้าในประเทศจีนมากกว่า
100 สาขา และอีกมากกว่า 300 ร้านค้าในเครื อบริ ษทั อินดิ เท็กซ์ (Inditex) โดยปั จจุบนั ซาร่ า ผลิ ตเสื้ อผ้า
จํานวน 850 ล้านชิ้นต่อปี (Greenpeace, 2555)
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จากสถานการณ์ขา้ งต้นทําให้เห็นว่า กระแสแฟชัน่ สําหรับอุตสาหกรรมเสื้ อผ้า นั้นเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว และผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการค้นหาเสื้ อผ้าใหม่ ๆ อยู่สมํ่าเสมอ เพื่ อช่ วยเสริ มสร้ าง
บุ คลิ กภาพและความมัน่ ใจในการสวมใส่ ทําให้ผูป้ ระกอบการแบรนด์เสื้ อผ้าต่าง ๆ เริ่ มมี การปรั บตัว
และปรับกลยุทธ์การออกแบบ การผลิ ต และการส่ งมอบสิ นค้าของตนให้รวดเร็ ว หรื อ การแจ้งเกิ ดของ
แฟชัน่ รวดเร็ ว (Fast Fashion) ซึ่ ง ZARA เป็ นแบรนด์ชนั่ นําด้าน Fast Fashion มีส่วนแบ่งการตลาดเหนื อ
การคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน อี กทั้งมี จุดแข็งในการออกแบบที่ รวดเร็ วและการบริ การคลังสิ นค้า
และความสัมพันธ์กบั คู่คา้ อย่างโดดเด่น จึงทําให้ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การและคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึ กษาถึ งการตัดสิ นใจซื้ อในด้านผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การที่ ดีของแบรนด์เสื้ อผ้า
ZARA และการสร้างแบรนด์ของ ZARA ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ทําให้สามารถนําผลการวิจยั นี้ ไปใช้ใน
การต่อยอด ปรับปรุ งกลยุทธ์ต่าง ๆ ของแบรนด์เสื้ อผ้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ และปั จจัยคุ ณค่าตรา
สิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษาสู งสุ ด อาชี พและ
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ ซ าร่ า (ZARA) ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ชื่อตราสิ นค้า ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ดา้ นการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า และด้านความจงรักภักดี ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ขอบเขตของการวิจัย
โดยงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ปั จจัยคุ ณค่า
ตราสิ นค้า และตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยประชากร คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ เสื้ อ ผ้าแบรนด์ ซ าร่ า (ZARA) โดยไม่ ท ราบ
จํานวนที่ แน่ นอน จึ งใช้สูตรในการคํานวณกลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่ท ราบจํานวนประชากรแน่ นอน ได้
เท่ากับ 385 คน ผูว้ ิจยั ตั้งใจเก็บแบบสอบถามเพิ่มเติม อีก 15 ชุ ด เป็ น 400 คน และขอบเขตด้านเวลา
เริ่ มต้น เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ประโยชน์ทางธุ รกิจแก่ผปู ้ ระกอบการ
1.1) ช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความแตกต่างของปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า
(ZARA) เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดการตลาดเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย หรื อแบ่งส่ วนทางการตลาดได้
อย่างเหมาะสม
1.2) นําไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ และ
การปรั บ ปรุ งส่ วนเสริ ม ด้านการบริ ก าร เช่ น การฝึ กอบรมพนัก งาน การปรั บ ปรุ งกระบวนการ
ให้บริ การ และการสร้างสรรค์ส่ิ งอํานวยความสะดวกให้แก่ผบู ้ ริ โภคภายในร้านค้าได้
1.3) สร้างคุณค่าของตราสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถสร้างการรับรู ้ถึงคุณภาพ
การจดจํา การคิดเชื่อมโยงกับตราสิ นค้า และความภักดีต่อตราสิ นค้า
2) งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ทางธุ รกิ จแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเสื้ อผ้า ให้มีการ
ปรับตัวแผนยุทธศาสตร์ ให้เค้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค
3) งานวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์เชิ งวิชาการ โดยผลวิจยั ใช้เป็ นแนวทางการต่อยอดทางวิชาการ
ของผูท้ ี่สนใจศึกษา ค้นคว้าเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้า และนําไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการขาย
- ด้านพนักงาน
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์
ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า
- ด้านการตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า
- ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้
- ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า
- ด้านความจงรักภักดี

60

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ปั จจัยประชากรศาสตร์ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พล
จากลักษณะต่ าง ๆ โดยการแบ่ งกลุ่ มของผูบ้ ริ โภคตามอายุ รายได้ เชื้ อชาติ เพศ การประกอบอาชี พ
สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใช้ในครัวเรื อน และที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ (Kotler and Keller, 2009)
ตัวแปรเหล่านี้ สามารถซักถามหรื อการสังเกตได้อย่างง่ายดาย สิ่ งเหล่านี้ ช่วยให้นกั การตลาดได้จาํ แนก
ผูบ้ ริ โภคแต่ละประเภทตามที่กาํ หนดไว้ได้ อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มอายุ หรื อกลุ่มรายได้ เช่นเดียวกับระดับ
ชนชั้นทางสังคมที่จะถูกกําหนดโดยวัตถุประสงค์ (Schiffman and Wisenblit, 2015) เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้
ในการแบ่งส่ วนการตลาด ทําให้ลกั ษณะประชากรศาสตร์ เป็ นสิ่ งสําคัญและสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่
ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
การตลาด คือความต้องการของผูบ้ ริ โภคและความต้องการของสังคม โดยมนุ ษย์มีความจําเป็ น
มากมายและซับซ้อน ซึ่ งความต้องการของมนุษย์มีมากมายแตกต่างกัน ตามสังคม วัฒนธรรมและบุคลิก
ส่ วนบุคคล นักการตลาดมีหน้าที่กระตุน้ ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จึงจําเป็ นต้องเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ ตอบสนองความต้องการและคุ ม้ ค่ ามากที่ สุ ด ซึ่ งความต้องการถู กจํากัดด้วยอํานาจซื้ อจึ งกลายเป็ น
อุปสรรคการตลาด เป็ นงานที่องค์การธุ รกิจ จําเป็ นต้องโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์ เพื่อการบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ (Kotler & Keller, 2012) ตัวแปรทางการตลาดที่ มีการควบคุ มได้ซ่ ึ งธุ รกิ จสามารถนํามาใช้
เพื่อสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย ตั้งแต่ในปี ค.ศ.1990 ธุ รกิจต่าง ๆ ได้ใช้ส่วนประสม
การตลาดแบบดั้งเดิ มในการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบไปด้วย 4Ps ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์
(Product) ด้ านราคา (Price) ด้ านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย (place) และด้ านการส่ งเสริ มการตลาด
(Promotion) ในยุคต่อมาได้มีการเพิ่มด้านบุคคล (People) ซึ่ งเป็ นด้านที่เพิ่มเข้ามาสําหรับอุ ตสาหกรรม
บริ การ ได้แก่ ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) (The
Chartered Institute Marketing [CIM], 2015)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า
คุ ณค่ าตราสิ นค้า เป็ นการรั บรู ้ โดยรวมของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่ อตราสิ นค้า โดยมี ความสั มพันธ์
ระหว่างคุณภาพของสิ นค้า สถานภาพทางการเงิน ความภักดีของลู กค้า ความพึงพอใจ และคุณค่าที่มีต่อ
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ตราสิ นค้า (Knapp, 2000) โดยเกี่ยวข้องกับความรู ้ สึกของผูบ้ ริ โภค ลูกค้า พนักงานและผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด
ที่มีต่อตราสิ นค้า การสร้างตราสิ นค้าจะช่วยทําให้สินค้าภายใต้ตราสิ นค้านั้นมีคุณค่าเป็ นเอกลักษณ์ โดด
เด่น เรี ยกว่า คุ ณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) เป็ นทุ กสิ่ งทุ กอย่างที่ เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้าที่ จะเพิ่มหรื อ
ลดคุ ณค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ นอกจากนี้ ยังเป็ นมุ มมองทางการเงิ นของตราสิ นค้า ที่ ท าํ ให้ สิ นค้า
สามารถขายได้ราคาแพงขึ้นหรื อถูกลง (Auken, 2002)
ดังนี้ปัจจัยคุณค่าตราสิ นค้า หมายถึง สัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้าหรื อบรรจุภณั ฑ์ ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและชื่อของตรายังคงอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค โดยสามารถวัดได้จากการจดจําและการระลึกได้ ซึ่งจะ
เริ่ มตั้งแต่ การรู ้จกั ในตราสิ นค้า การยอมรับในตราสิ นค้า ความชอบและความภักดี ต่อตราสิ นค้า โดยแบ่ง
ออกเป็ น การตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า (Brand Awareness) คุณภาพที่รับรู ้ (Perceived Quality) ความเชื่ อมโยง
กับตราสิ นค้า (Brand Associations) และความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) (Aaker, 1996)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจซื้อ
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ ให้เกิดการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยเริ่ มจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ่ งกระตุน้
นั้น ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมื อนกล่องดํา ซึ่ งผูผ้ ูข้ ายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ือจะได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งจะนําไปสู่
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Purchase Decision) นั้น
เป็ นขั้นตอนหรื อกระบวนการบริ โภค ซึ่ งจะมีท้ งั หมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนําเข้า ขั้นกระบวนการ และขั้น
ผลลัพธ์ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2546) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะได้รับอิทธิ พลจากกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด เข้าสู่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ จาก
ปั จจัยด้านสั งคม วัฒนธรรม แรงจู งใจ การรั บรู ้ การรั บรู ้ บุ คลิ กภาพ และทัศนคติ จึ งทําให้ เกิ ดความ
ตระหนักถึงความต้องการ พฤติกรรมการซื้ อ หลังจากนั้นเข้าสู่ ข้ นั ผลลัพธ์คือการประเมินผลหลังการซื้ อ
อาจพึงพอใจอาจจะเกิดพฤติกรรมการซื้ อซํ้า และการบอกต่อ (ปณิ ศา มีจินดา, 2553)
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง
จํานวนผูบ้ ริ โภคมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
62

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

สู ตรไม่ทราบขนาดของประชากร (Cochran, 1977) ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจํานวน 400 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่าง
แบบไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบ
ความเชื่ อมั่น (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมี ค่ าตั้งแต่ 0.832 ขึ้ นไป ซึ่ งถื อว่ าแบบสอบถามมี ค วาม
น่าเชื่ อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช้อธิ บาย
ข้อมูล และการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Independent Sample t-Test,
F-test และ Multiple Regression Analysis โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 254 คน (ร้ อยละ 63.50) มีอายุ 26-30 ปี จํานวน 142 คน (ร้ อยละ 35.50) มี สถานภาพ
โสด จํานวน 224 คน (ร้อยละ 56.00) มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 253 คน (ร้อย
ละ 63.25) เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 204 คน (ร้ อยละ 51.00) และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
20,001 – 30,000 บาท จํานวน 158 คน (ร้อยละ 39.50) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล (1) ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.71) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ( = 3.84) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( = 3.82) ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ( = 3.75) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 3.74) ด้านพนักงาน ( = 3.73) ด้านราคา ( = 3.62) และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( = 3.50) ตามลําดับ (2) ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.57) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านคุ ณภาพที่รับรู ้ได้ ( = 3.69) ด้านการ
เชื่อมโยงตราสิ นค้า ( = 3.67) ด้านการตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า ( = 3.58) และด้านความจงรักภักดี
( = 3.35) ตามลําดับ และ (3) การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก ( = 3.62) โดยตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า
(ZARA) เพราะส่ งเสริ มให้ท่านมีบุคลิ กภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.71) รองลงมา ติดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าซาร่ า (ZARA) มีสินค้าตรงตามความต้องการของท่านอย่างครบครั้น ( = 3.70) และน้อย
ที่สุด การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) โดยพิจารณาจากชื่อเสี ยงของแบรนด์ ( = 3.48)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์
ส่ วนเบี่ยงเบน
ปัจจัยประชากรศาสตร์
จํานวน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
เพศ
- ชาย

146

3.57

0.60

- หญิง

254

3.65

0.60

อายุ
- น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี

70

3.62

0.67

- 26-30 ปี

142

3.67

0.58

- 31-35 ปี

118

3.56

0.56

- 36-40 ปี

53

3.67

0.54

- 41 ปี ขึ้นไป

17

3.56

0.89

สถานภาพสมรส
- โสด

224

3.71

0.60

- สมรส

147

3.54

0.57

- หย่าร้าง/หม้าย

29

3.37

0.72

ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี

75

3.50

0.62

- ปริ ญญาตรี

253

3.63

0.57

- สู งกว่าปริ ญญาตรี

72

3.73

0.67

อาชีพ
- นักเรี ยน/นักศึกษา

41

3.69

0.66

- พนักงานบริ ษทั เอกชน

204

3.64

0.57

- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

67

3.54

0.58

- รับจ้างทัว่ ไป

33

3.36

0.56

- ธุ รกิจส่ วนตัว

48

3.73

0.72

- อื่น ๆ

7

3.97

0.48
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สถิติทดสอบ
t

Sig.

-1.221

0.223

F

Sig.

0.666

0.616

F

Sig.

6.624

0.001*

F

Sig.

2.759

0.065

F

Sig.

2.390

0.037*
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท

16

3.51

0.65

10,001 – 20,000 บาท

89

3.53

0.57

20,001 – 30,000 บาท

158

3.61

0.59

30,001 – 40,000 บาท

71

3.66

0.52

มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป

66

3.78

0.71

F

Sig.

1.875

0.114

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรสและอาชี พของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า แบรนด์ ซ าร่ า (ZARA)
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ

b

Std. Error

Constant

0.446

0.161

2.774 0.006*

- ด้านผลิตภัณฑ์

0.219

0.052

0.224 4.216 0.000*

2.281

- ด้านราคา

0.136

0.055

0.136 2.463 0.014*

2.450

- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

0.139

0.053

0.143 2.632 0.009*

2.365

- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

0.037

0.038

0.042 0.987 0.324

1.478

- ด้านพนักงาน

0.063

0.057

0.063 1.111 0.267

2.591

- ด้านกระบวนการให้บริ การ (X6)

0.100

0.064

0.103 1.577 0.116

3.431

- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

0.153

0.053

0.163 2.886 0.004*

2.564

β

t

Sig.

VIF

R = 0.717 R2 = 0.514 Adjusted. R2 = 0.505 SEest = 0.424 F = 59.215 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้า
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แบรนด์ซาร่ า (ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยมี
อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 49.9
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า 1
ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า

b

Std. Error

Constant

0.345

0.137

2.511 0.012*

- ด้านการตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า

0.296

0.045

0.307 6.621 0.000* 2.156

- ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้

0.320

0.047

0.322 6.761 0.000* 2.267

- ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า

0.222

0.048

0.210 4.648 0.000* 2.038

- ด้านความจงรักภักดี

0.066

0.036

0.074 1.864 0.063 1.584

β

t

Sig.

VIF

R = 0.778 R2 = 0.606 Adjusted. R2 = 0.602 SEest = 0.381 F = 151.838 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้า ได้แก่ ด้านการตระหนักรู ้ ถึงตราสิ นค้า ด้าน
คุ ณภาพที่ รับ รู ้ ได้ และด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซ าร่ า
(ZARA) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 โดยมี อาํ นาจใน
การพยากรณ์ร้อยละ 59.9
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
แบรนด์ซ าร่ า (ZARA) แตกต่างกัน แสดงให้เห็ น ถึ ง เน้นไปทางคนที่ โสด จะแต่งตัวตัวมากกว่า
สถานภาพอื่น เนื่องจากคนโสดนั้นยังไม่มีคู่ครอง มีอิสระทางการแต่งกาย และดูดี เพื่อให้เป็ นที่น่าน
ใจและดึ งดู เพศตรงข้าม จึงทําให้มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าซาร่ ามากกว่ากลุ่ ม อื่น ๆ สอดคล้องกับ
งานวิ จ ยั ของ อุ ม าภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) ที่ พ บว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล สถานภาพ ภู มิ ล ํา เนา มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานต์ชนก ลิ้มมณี (2559) ที่ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล สถานภาพ ที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของนักศึกษาหญิง: กรณี ศึก
มหาวิท ยาลัยบู รพา อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และการแต่ งกายในแต่ล ะอาชี พ นั้น มี
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ความสําคัญในการเข้าสังคมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภค โดยจะพบว่า ผูป้ ระกอบการเสื้ อผ้าต่าง ๆ นําเสนอ
ขายเสื้ อผ้าที่ หลากหลาย ที่ เหมาะแก่ช่วงโอกาสต่าง ๆ ที่ ตอ้ งแต่งกาย หรื อช่ วงเวลาพักผ่อน โดย
เสื้ อผ้าแบรนด์ซ าร่ านั้นมี การออกแบบที่ หลากหลาย ที่ แบ่งโซนอย่างชัดเจนในแต่ค อเล็ก ชั่นให้
ผูบ้ ริ โภคได้เลือกตรงตามที่ตอ้ งการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงรัก ใจโต (2558) ที่พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ที่ มี อ าชี พ ที่ ต่ า งกัน กัน ตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า โดยคํา นึ ง ถึ ง ปั จจัย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อุ ม าภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) ที่
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ สามารถอธิบายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในการทําธุ รกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเสื้ อผ้า โดยมีการ
ออกแบบ การเลือกใช้วตั ถุที่เหมาะสม ยืดหยุน่ และตอบสนองลูกค้าได้ นอกจากนี้ การเป็ นผูน้ าํ ด้าน
แฟชั่น จะต้อ งมี ก ารปรั บ ตัวให้ ท ัน ตามกระแสนิ ย ม แตกต่ า งจากแบรนด์ สิ น ค้า อื่ น จากผลการ
วิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย พบว่า ตราสิ น ค้า ซาร่ า (ZARA) มี ชื่ อ เสี ย งน่ าเชื่ อ ถื อ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด และ
รองลงมา เสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) มีรูปแบบ เช่น สี สันและรู ปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม แสดง
ให้เห็ น ว่าผูบ้ ริ โภคจะพิ จารณาจากคุ ณ ค่าของผลิ ตภัณ ฑ์ที่ จะได้รับ จากตราสิ น ค้าจะต้องมี ค วาม
น่าเชื่ อถือและมีสีสันและรู ปลักษณ์ที่สวยงามเหมาะแก่ผบู ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงรัก ใจ
โต (2558) ที่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปตราสิ นค้าไทยที่ผลิต
ภายในประเทศของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ภัทรานิ ษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) ที่พบว่า ปั จจัย ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้า
จากร้านค้าในเครื อข่ายเฟสบุค๊ และอินตาแกรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ แสดงให้เห็ นถึ ง การจัดวางรู ปแบบของพื้นที่ภายในร้าน
การออกแบบสี สันและบรรยากาศของร้านค้า มีความสําคัญในการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค โดย
การจัดออกแบบร้านของซาร่ าจะเน้น พื้นที่จดั วางสิ นค้าที่มีความสวยงามและจะแสดงสิ นค้าที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ ในแต่ละฤดู กาลเท่ านั้น โดยเมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่า แสงสว่างภายในร้ านมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด และรองลงมา รู ปแบบการจัดร้ านที่สะอาด เรี ยบร้อย แสดงให้
เห็นถึงการใช้แสงสว่างมีความสําคัญในการเลือกซื้ อสิ นค้า เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าที่ทาํ ให้เห็นถึงรายละเอียดและสี สันของเสื้ อผ้าที่ชดั เจน อีกทั้งความสะอาดภายในร้านยังเป็ น
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สิ่ งที่สําคัญในการตีความถึ งคุ ณภาพการให้บริ การของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พัชรา
ภรณ์ พร่ องพรมราช (2559) ที่ พ บว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านลัก ษณะทางกายภาพ
ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ า พรี เมี่ ย มแบรนด์ (Premium Brand) ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธนากาญจน์ ดวงใน และกนกพร ชัยประสิ ทธิ์ (2561) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในศูนย์แฟชัน่ ค้าส่ งเดอะแพลทินมั แฟชัน่
มอลล์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ความสะดวกในการเข้าถึงร้านนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญอย่างมากใน
ปั จจุบนั ซึ่ งจากงานวิจยั นี้ พบว่า ทําเล ที่ต้ งั ของร้านสะดวกต่อการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทําให้
เห็ นว่า การเลื อกตําแหน่ งที่ ต้ งั ของร้ านค้าเสื้ อผ้าซาร่ า (ZARA) ส่ วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์การค้าหรื อ
ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นสถานที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีการอํานวยความสะดวกในเรื่ องของ
พื้ น ที่ จอดรถ การเดิ น ทางและเป็ นที่ รู้จกั และการมี ช่ องทางเดิ น ภายในร้ านมี ข นาดที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงรัก ใจโต (2558) ที่พบว่า ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปตราสิ นค้าไทยที่ผลิตภายในประเทศของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภมัทนี ชู มณี และวิกานดา พรสกุลวานิ ช (2557)
ที่พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตั้งใจซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์ กรุ งเทพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ด้านราคา แสดงให้ถึงราคามีความสําคัญอันดับสุ ดท้ายในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแบรนด์ซา
ร่ า เนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ นั้นสําคัญที่การออกแบบ รู ปลักษณ์ สี สันเป็ นหลัก แต่หากมี
ราคาที่แพงจนผูบ้ ริ โภคไม่สามารถจับต้องการสิ นค้านั้นจะเป็ นสิ นค้าที่ขายได้แค่ในเฉพาะกลุ่มผูม้ ี
รายได้สูง แต่สินค้าของซาร่ านั้นมีราคาที่ไม่แพงมาก เหมาะแก่ผูม้ ีรายได้ทุกระดับ เนื่ องจากมีการ
บริ หารจัดการต้นทุ ก ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยจะต้องมีการแสดงป้ ายกํากับราคาชัดเจน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จงรัก ใจโต (2558) ที่พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปตราสิ นค้าไทยที่ผลิตภายในประเทศของผูบ้ ริ โภค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภมัทนี ชู มณี และวิกานดา พรสกุล
วานิ ช (2557) ที่พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
ซื้อสิ นค้าแฟชัน่ ในกลุ่มสมาคมแฟชัน่ ดีไซเนอร์ กรุ งเทพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า สามารถอธิบายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านการตระหนักรู ้ถึงตราสิ นค้า แสดงให้เห็นการที่เสื้ อผ้าแบรนด์ซาร่ า สามารถเข้าไป
อยู่ในความทรงจําของผูบ้ ริ โภคได้ จากการใช้ตราสิ นค้าแบรนด์ซาร่ า (ZARA) ที่จดจําได้ง่าย และ
ลงทุนกับการสร้ างแบรนด์มาอย่างยาวนาน โดยจากผลการพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า สามารถ
จดจําตราสิ นค้าซาร่ า (ZARA) ได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ งทําให้เห็นว่า การใช้ชื่อตราสิ นค้า
ที่ มี ความโดดเด่นและกระชับ นั้นมี อิท ธิ พ ลอย่างมากที่ จะให้ผูบ้ ริ โภค จดจําและระลึ ก ถึ งได้ง่าย
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ รินนั ท์ จันทร์ หยวก และจุรีวลั ย์ ภักวุฒิ (2559) ที่พบว่า คุณค่าตราสิ นค้า
ด้านการรู ้ จกั ชื่ อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสื้ อกีฬาแกรนด์สปอร์ ตที
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกตุ วดี สมบู รณ์ ทวี (2561) ที่ พ บว่า เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ และ
คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้ ตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้าผ้าใบ Adidas NMD ของ
กลุ่มสมาชิก Fanpage NMD อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านคุณภาพที่รับรู ้ได้ แสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคนึ กถึงเกี่ยวกับคุณภาพเมื่อพูดถึงตรา
สิ นค้า เนื่องจากสิ่ งที่ซ่อนอยูภ่ ายในตราสิ นค้านั้นจะมีท้ งั สิ นค้า ภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ ความโดดเด่น
ต่าง ๆ ซ่ อนอยู่ อีกทั้งคุ ณภาพนั้นจะบ่งบอกได้ท้ งั ตัวสิ นค้าและบริ การทําให้การจะเพิ่มระดับของ
คุณค่าตราสิ นค้าจะต้องมีการส่ งมอบคุ ณค่าที่ผบู ้ ริ โภคสามารถนึ กถึงได้โดยที่ยงั ไม่เข้ามาใช้บริ การ
จากผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล พบว่า ภายในร้ านซาร่ า (ZARA) มี ค วามสะอาด ทุ ก ครั้ งมาใช้บ ริ ก าร
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ศุ ภมัท นี ชู ม ณี และวิกานดา พรสกุลวานิ ช (2557) ที่ พ บว่า คุ ณ ค่าตรา
สิ นค้า ด้านการรับรู ้ คุณภาพตราสิ นค้า มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการตั้งใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ใน
กลุ่ ม สมาคมแฟชั่น ดี ไซเนอร์ ก รุ ง เทพอย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ศศินภา เลาหลินณรงค์ (2557) ที่พบว่า คุณค่าตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ ส่ งผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและการตัดสิ นใจซื้ อ) สิ นค้าแบ
รนด์เนมแท้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ด้านการเชื่อมโยงตราสิ นค้า แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
การเชื่ อมโยงกับสิ่ งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่ น โลโก้ บรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อกิ จกรรมร่ วมกับ พันธมิ ตรทาง
การค้า เพื่อทําให้เกิดการนึ กถึงหรื อทราบถึงชื่ อเสี ยงและเอกลักษณ์ ของตราสิ นค้า เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า เมื่อเห็ นโลโก้ สามารถทําให้ทราบถึงเสื้ อผ้าซาร่ า (ZARA) ได้อย่างรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย
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มากที่สุด ทําให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภคเข้าใจในความโดดเด่นของโลโก้ที่ใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษมาใช้ใน
การสร้ า งตราสิ นค้า อี ก ทั้ง ยัง สามารถเข้า ใจและสะกดได้ ง่ า ย เนื่ อ งจากเป็ นตัว อัก ษรที่ เป็ น
มาตรฐานสากลทัว่ โลก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภมัทนี ชู มณี และวิกานดา พรสกุลวานิ ช (2557)
ที่ พบว่า คุ ณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้ อ
สิ นค้าแฟชั่นในกลุ่ มสมาคมแฟชั่นดี ไซเนอร์ กรุ งเทพอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
งานวิจยั ของ ศศินภา เลาหลิ นณรงค์ (2557) ที่พบว่า คุ ณค่าตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า
ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (ความตั้งใจ ความสนใจ ความต้องการและการตัดสิ นใจซื้ อ)
สิ นค้าแบรนด์เนมแท้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั การร้ านค้าในแต่ละแห่ งของแบรนด์เสื้ อผ้า
ซาร่ า (ZARA) ควรทําการตลาดที่ ดึงดู ดความโดดเด่น และควรมีการจับกลุ่มเป้ าหมายที่ แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ เช่น ในพื้นที่กรุ งเทพชั้นในจะมีผบู ้ ริ โภคที่เป็ นพนักงานเอกชนและทําธุ รกิจส่ วนตัวมากกว่า
พื้นที่ช้ นั กลางและชั้นนอก ดังนั้นควรมีการนําเสนอเสื้ อผ้าที่ ดูสุภาพเหมาะแก่ใส่ ไปทํางานหรื อการใช้
ชีวิตประจําวันที่เหมาะสมแก่อาชี พพนักงานเอกชนหรื อนักธุ รกิจ ส่ วนชั้นกลางและชั้นนอกควรจับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคนักเรี ยน/นักศึกษามากกว่า
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั การร้ านค้าในแต่ละแห่ งของ
แบรนด์เสื้ อผ้าซาร่ า (ZARA) (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาโดยการนําตราสิ นค้าซาร่ า ปั กลงไปใน
เสื้ อผ้า เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึ งเอกลักษณ์ และความน่ าเชื่ อในแบรนด์สินค้า อีกทั้งการออกแบบรู ปแบบ
ลวดลายต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับแนวโน้มที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว (2) ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ ควรส่ งเสริ มและดูแลรักษาแสงสว่างภายในร้ านไว้ เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้าได้อย่างสบายตาและเห็ นถึ งสี ที่แทนจะของเสื้ อผ้าเมื่ ออยู่ในพื้นที่ แสดงสว่างเดี ยวกัน (3) ด้าน
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย ควรรักษามาตรฐานในเรื่ องของสถานที่ต้ งั ที่ มีความสะดวกในการสัญจรไปมา
ดังในปั จจุบนั ที่ต้ งั อยูต่ ามศูนย์การค้าหรื อห้างสรรพสิ นค้า เนื่ องจากเป็ นช่องทางที่อาํ นวยความสะดวก
ในการเดิ นทางของผูบ้ ริ โภคและยังเป็ นช่ องทางที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมในการเข้าถึ งสิ นค้า และ (4) ด้านราคา
ควรให้ความสําคัญกับการจัดกระทําป้ ายแสดงสิ นค้าที่ติดอยูบ่ นชั้นวางหรื อภายในตัวสิ นค้า เพื่อให้ถึง
ความใส่ ใจในการให้ ข ้อมู ลที่ เป็ นตัวเลข อี กทั้งยังต้องมี การติ ดรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มเมื่ อมี การทําการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่มีการลดราคา เพื่อแสดงให้เห็นความคุม้ ค่าในการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภค
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3) ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ผูป้ ระกอบการหรื อผูจ้ ดั การร้านค้าในแต่ละแห่ งของแบรนด์เสื้ อผ้าซา
ร่ า (ZARA) (1) ด้านการตระหนักรู ้ ถึงตราสิ นค้า ควรมี การติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์ ภายนอกและภายใน
ศูนย์กลางหรื อห้างสรรพสิ นค้าของร้ านค้าที่ ต้ งั เพื่อทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการตระหนักรู ้ ถึงตราสิ นค้าใน
กลุ่ มเสื้ อผ้า ทําให้เกิ ดการเลื อกซื้ อจากแบรนด์เสื้ อผ้าซาร่ าเป็ นอันดับต้น ๆ (2) ด้านคุ ณภาพที่ รับรู ้ ได้
ควรทําการประชาสั มพันธ์ หรื อบอกล่ าวในด้านของความสะอาดของสิ นค้าทดลองของแบรนด์ซาร่ า
เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ถูกทดลองสวมใส่ จากผูบ้ ริ โภคหลาย ๆ คนจนอาจเกิดความสกปรกหรื อปนเปื้ อน
เชื้อโรค ดังนั้นเพื่อให้ทาํ ลู กค้าเกิดความมัน่ ใจควรมีการส่ งต่อหรื อมอบรายละเอียดในด้านความสะดวก
เพื่อช่ วยให้ม น่ั ใจในการทดลองสวมใส่ เสื้ อผ้าทุ กครั้ง และ (3) ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ควรมี การ
นําโลโก้ตราสิ นค้า ZARA มาใช้ในทุก ๆ ผลิ ตภัณฑ์เนื่ องจากเป็ นตัวช่ วยให้เกิ ดการรับรู ้ว่างเป็ นเสื้ อผ้า
แบรนด์ซาร่ า เนื่ องจากแฟชั่นในปั จจุ บนั มี ความคล้ายคลึ งกันทําให้ผูบ้ ริ โภคหลาย ๆ คน เมื่ อต้องการ
เสื้ อผ้าที่มีลกั ษณะแบบที่ตนต้องการไม่ทราบว่าจะไปหาซื้ อที่ไหน
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติ ม เช่ น รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต กลุ่ม
อ้างอิง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู ้ทางวิชาการให้ครอบคลุ มศาสตร์ การบริ หารธุ รกิ จ และควรทําการศึกษา
เชิ งคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกจากการ สัมภาษณ์เชิงลึกหรื อกลุ่ม เพื่อทําให้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู ้ที่
นอกเหลื อจากกําหนดตัวแปร นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบกับแบรนด์สินค้าคู่แข่งเพื่อทํา
ให้สามารถนําไปเป็ นใช้ทางกลยุทธ์หรื อการออกแบบธุ รกิจที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน
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ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการและความสะดวกในการให้ บริ การทีม่ ีอิทธิพลต่ อการตัดสิ นใจของลูกค้ า
ในการใช้ บริการรถยนต์ โดยสาร บริษัท สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร
SERVICE QUALITY AND SERVICE CONVENIENCE FACTORS THAT INFLUENCE
THE DECISION MAKING OF CUSTOMER TO TRANSPORT WITH SOMBAT TOUR IN
BANGKOK.
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วีรศักดิ์ ประเสริ ฐชู วงศ์
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อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งปั จจัย
ประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าที่แตกต่างในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร
บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพการใช้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อ
การตั ด สิ นใจของลู กค้ า ในการใช้ บ ริ การรถยนต์ โ ดยสาร บริ ษั ท ส มบั ติ ท ั ว ร์ จํ า กั ด ใน
กรุ งเทพมหานครและ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยความสะดวกในการให้บริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของลูกค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่
ใช้ ใ นงานวิ จ ั ย คื อ กลุ่ ม ผู ้ โ ดยสารที่ มาใช้ บ ริ การรถโดยสาร บริ ษั ท สมบั ติ ท ั ว ร์ จํ า กั ด ใน
กรุ งเทพมหานคร จํานวนกลุ่ ม ตั วอย่ างคํานวณโดยใช้ วิ ธี W.G.Cochran (1953) โดยผู ้วิ จ ัย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บ ข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่าง จํานวน 400 คน เพื่ อป้ องกันการ
ผิดพลาดในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติเชิ ง
อนุมาน ได้แก่ t-Test, F-Test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คุณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 231 คน (ร้อยละ
57.75) มีอายุอยู่ในช่ วงระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 139 คน (ร้ อยละ 34.75) มีสถานภาพ สมรสมาก
ที่สุด จํานวน 225 คน (ร้อยละ 56.25) มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 163 คน (ร้อย
ละ 40.75) มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด จํานวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุด จํานวน 186 คน (ร้อยละ 46.50) ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ด้านการสร้างความมัน่ ใจในการบริ การ ด้านความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ ด้าน
การตอบสนองต่อลู กค้า ด้านความน่ าเชื่ อถือไว้วางใจในการให้บริ การ และด้านความเอาใจใส่ ต่อ
การให้บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยความสะดวกในการให้บริ การ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความสะดวกในการทําธุ รกรรม ด้าน
ความสะดวกในการเข้าถึง ด้านความสะดวกในการตัดสิ นใจ ด้านความสะดวกในการรับบริ การและ
ด้านความสะดวกในการบริ การหลังการขาย ตามลําดับ และการตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารรถโดยสาร
บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานครอยูใ่ นระดับมากที่สุดผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์
โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
0.052) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ และด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติ
ทัวร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ
17.73) ปั จจัยความสะดวกการให้บริ การ ได้แก่ ความสะดวกในการตัดสิ นใจ ความสะดวกในการทํา
ธุ รกรรมและ ความสะดวกในการรั บ บริ ก ารส่ ง ผล ต่อการตัดสิ น ใจของลู ก ค้าในการใช้บ ริ ก าร
รถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมี
อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 17.8
คําสํ าคัญ : คุณภาพการให้บริ การ, ความสะดวกการในการให้บริ การ
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ABSTRACT
The purposes of this independent study are (1) to study whether the differences of
demographic factors will provide the difference to the decision making to use SomBat Tour
Company Limited service in Bangkok (2) to study the factors of service quality that influence the
decision making to use the SomBat Tour Company Limited service in Bangkok and (3) to study
the factors of service convenience that influence the decision making to use the SomBat Tour
Company Limited service in Bangkok. The population used in the research is the group of
passengers who using the SomBat Tour Company Limited service in Bangkok and the numbers of
sampling was calculated by using the method of W.G.Cochran (1953) which equaled to 385. The
researcher used a questionnaire as a tool to collect data from 400 samples to prevent error
occured. The collected data were analyzed by using descriptive statistics which are frequency,
percentage, mean, and standard deviation. As for the inferential statistic, t-Test, F-Test, and
multiple regression analysis are used to analyze data. The results of the study revealed that most
of the respondents were females (57.75%) which equal to 231 passengers. There were 139
passengers (34.75%) with age between 41-50 years. There were 225 passengers (65.25%) with
married status. There were 163 passengers with under graduated education level which is
(40.75%). There were 180 passengers (45.00%) working as private company employees. There
were 186 passengers (46.50%) got salary between 10,001-20,000 baht per month. The
respondents’ perception of passengers on service quality factors is extremely high which can be
ranking from high to low, reliability, tangibles, responsiveness, assurance, and empathy
respectively. Similarly, a level of perception of passengers on service convenience factor is
extremely high which can be ranking from high to low, transaction convenience, access
convenience, decision convenience, benefit convenience, and post benefit convenience
respectively. Finally, decision making to use transportation service of SomBat Tour Company
Limited service in Bangkok is in the highest level. The results of testing hypothesis found that: 1)
For demographic factors, the different demographic factors provide insignificant different toward
decision making to use of the bus service at SomBat Tour Company Limited service in Bangkok
at the level of 0.05 2) For service quality factors, tangibles, and responsiveness had the influential
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effect on decision making to use bus at SomBat Tour Company Limited service in Bangkok with
statistical significance level of 0.05 and provided 17.7 percent as a prediction ability. 3) For
service convenience factors, decision convenience, transaction convenience, and benefit
convenience had the influential effect on decision making to use bus at SomBat Tour Company
Limited service in Bangkok with significance level of 0.05 and provided 17.8 percent prediction
ability.
Key Words : SERVICE QUALITY, SERVICE CONVENIENCE, SOMBAT TOUR
บทนํา
การขนส่ งทางถนนนับเป็ นกิ จกรรมที่ สํ าคัญ ในการดําเนิ นธุ รกิ จในยุคปั จจุ บ ัน เนื่ องจาก
ข้อจํากัดของระบบขนส่ งอื่ นที่ ไม่ ส ามารถขนส่ งให้ ถึ งที่ หมายปลายทางแบบจุ ดเริ่ ม ต้นไปยังจุ ด
ปลายทางได้ ทําให้ การขนส่ งทางถนนเกิ ดข้อได้เปรี ยบ รู ปแบบการใช้ชี วิตของคนในสั งคมและ
เศรษฐกิ จที่ เปลี่ ยนไป ส่ งผลต่อรู ปแบบของธุ รกิ จทุ ก ๆ ประเภทรวมทั้งธุ รกิ จรถโดยสารปรับอากาศ
หรื อที่คนทัว่ ไปมักเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า “รถทัวร์ ” ปั จจุบนั มี รถร่ วมเอกชนและบขส. ให้บริ การเส้ นทาง
กรุ งเทพฯ-ต่ างจังหวัดกว่า 7,000 คันใน 309 เส้ นทางทั่วประเทศ (วิภาวรรณ พันธุ์ สั งข์, 2554) การ
บริ ก ารด้านการขนส่ ง ด้วยการดําเนิ น การบริ ก ารผู ้โดยสาร มี ค วามสํ าคัญ เป็ นอย่างมาก มี ความ
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาของเศรษฐกิจของประเทศมี ทิ ศทางเดี ยวกับความเจริ ญด้านการ
คมนาคมขนส่ ง ในปั จจุ บนั การประกอบธุ รกิจการขนส่ ง มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่ อง จาก
การแข่ งขันกันเองระหว่างบริ ษ ัทขนส่ งภาคเอกชน ที่ ได้ขออนุ ญาตเปิ ดให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
ผูบ้ ริ หารต่ างก็มี กลยุทธ์ และแผนการดําเนิ นการ ที่ จะนํามาเพื่ อจู งใจผูโ้ ดยสารให้ตดั สิ นใจเลื อกใช้
บริ การหลายปี ที่ ผ่านมาธุ รกิ จรถทัวร์ เผชิ ญกับสถานการณ์ ที่ ส่ งผลต่ อการดําเนิ นธุ รกิ จโดยตรง เช่ น
ระยะใกล้ ตลาดถูกแย่งชิ งจากรถตู ้ ส่ วนระยะไกล ความเฟื่ องฟูของโลว์คอสต์แอร์ ไลน์เข้ามาทับพื้นที่
ตลาดบางส่ วนสร้างความกดดันให้ รถโดยสารปรับอากาศ ตัวอย่างที่ยกมานั้นล้วนเป็ นปั จจัยกดดันให้
ธุ รกิ จรถทัวร์ ต้องปรั บตัวเพื่ อรั กษาฐานตลาดของตัวเอง รู ปธรรมหนึ่ งที่ เห็ นชัดคื อ การดี ไซน์ ห้อง
โดยสารใหม่ มีที่นงั่ โดยสารสะดวกสบายเทียบเคียงกับเครื่ องบินและเป็ นจุดขายใหม่ที่ผปู ้ ระกอบการ
นํามาเสนอกับผูโ้ ดยสารการจัดเที่ยววิ่งให้เหมาะสมในเส้นทางที่ซ้ าํ ซ้อนกับโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ ทั้งการ
ประยุกต์ไอทีมาใช้กบั ธุ รกิจ ปริ มาณผูโ้ ดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา อัน
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สื บเนื่ องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ สนับสนุ นการใช้บริ การรถไฟฟรี อี กทั้งยัง มี สายการบิ นโลว์
คอสต์ที่มีการขยายตัวทางธุ รกิจอย่างรวดเร็ วเข้ามาให้บริ การ (บริ ษทั ขนส่ งจํากัด, 2560)
ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึงได้ทาํ การวิจยั เนื่ องจากสนใจศึ กษาปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การและความ
สะดวกในการให้บริ การที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด เพื่อต้องการ
ทราบถึง ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การและความสะดวกในการให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกและ
ตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษ ทั สมบัติท วั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร
รวมทั้ง เก็ บ ข้ อ มู ล ความต้อ งการด้ านการบริ ก ารที่ ย งั ต้อ งเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป็ นแนวทางพัฒ นาเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพองค์กรธุ รกิ จ รวมทั้งคาดหวังถึ งข้อมู ลที่ ได้ จะเป็ นประโยชน์ เชิ งวิชาการ แวดวงการ
ศึกษาวิจยั ในการเพิ่มพูนควรรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การของลูกค้า และต่อ
ยอดองค์ความรู ้ทางธุ รกิจได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า
ในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึ กษาปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลู ก ค้าในการใช้
บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาปั จจัยความสะดวกในการให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าในการ
ใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผูใ้ ช้บ ริ การที่ แตกต่างกันมี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร
บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
2) ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การได้แก่ ความน่ าเชื่ อถือไว้วางใจในการให้บริ การ การ
ตอบสนองต่ อลู ก ค้า ด้านการสร้ างความเชื่ อมัน่ แก่ลู ก ค้า ด้านความเอาใจใส่ ต่อการให้บ ริ ก ารมี
อิ ท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษ ทั สมบัติท ัวร์ จํากัด ใน
กรุ งเทพมหานคร
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3) ปั จจัย ด้า นความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารได้แก่ ความสะดวกในการตัดสิ นใจ ความ
สะดวกในการเข้าถึ ง ความสะดวกในการรับบริ การ ความสะดวกในการทําธุ รกรรม ความสะดวกใน
การบริ การหลังการขาย มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั
สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั นี้ เป็ นกลุ่มผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การรถโดยสาร บริ ษทั
สมบัติทวั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร ระยะเวลาที่ ทาํ การวิจยั ตั้งแต่ เดื อน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดื อน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นิยามศัพท์ เฉพาะ
คุณภาพการให้ บริ การ (Service Quality) ได้แก่ การบริ การที่ผูม้ าใช้บริ การสามารถสัมผัส
ได้หรื อมองเห็ นได้ ผูใ้ ห้บริ การมี ความรู ้ และความสามารถในการให้บริ การที่เป็ นมืออาชี พเต็มใจ
ให้บริ การ ตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริ การได้อย่างรวดเร็ ว แสดงถึ งทักษะความรู ้ และ
ความสามารถในการให้บริ การคอยดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า ที่มีความหลากหลาย ซึ่ งต้องอาศัยการสังเกต
ศึกษา เรี ยนรู ้และจดจํารายละเอียดของลูกค้า
ความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร (Service Convenience) ได้แ ก่ ปั จ จัย ที่ ท ําให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร
สามารถตัดสิ นใจในการใช้บริ การไม่จาํ เป็ นต้องคิดมากนัก เดินทางจากที่พกั อาศัยของผูโ้ ดยสารมายัง
จุดให้บริ การ สะดวก ช่วงเวลาในการเปิ ดปิ ดให้บริ การมีความเหมาะสม รู ปแบบการชําระหลากกลาย
และสะดวดรวดเร็ วขั้นตอนการใช้บริ การ ไม่ซับซ้อน มี เจ้าหน้าที่คอยให้คาํ แนะนําและบริ การการ
บริ การที่ผโู ้ ดยสารสามารถเข้ารับบริ การได้หลังการขาย
ตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการไตร่ ตรอง นึ กคิด ด้วยเหตุผลที่ซ่ ึ งผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูล
การเดินรถของหลากหลายบริ ษทั มาเปรี ยบเทียบ แล้วจึงเลือกบริ ษทั เดินรถ ที่ผโู ้ ดยสารเห็นเหมาะสม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การและความสะดวกในการให้บริ การที่มีอิทธิ พล
ต่ อ การตั ด สิ นใจของลู ก ค้ า ในการใช้ บ ริ การรถยนต์ โ ดยสาร บริ ษั ท สมบั ติ ท ั ว ร์ จํา กั ด ใน
กรุ งเทพมหานคร ” ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดกรอบแนวคิดไว้ดงั นี้
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ตัวแปรต้ น
ประชากรศาสตร์ (demography)
- เพศ
- อายุ
-สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550)
ตัวแปรตาม
คุณภาพการให้ บริการ (Service Quality)
- ความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ (Tangible)
- ความน่าเชื่ อถือไว้วางใจในการให้บริ การ (Reliability)
- การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
- การสร้างความมัน่ ใจในการบริ การ (Assurance)
- ความเอาใจใส่ ต่อการให้บริ การ (Empathy)
(Parasuraman, Ziethml and Berry, 1990)

ความสะดวกในการให้ บริการ (Service Convenience)
- ความสะดวกในการตัดสิ นใจ (decision convenience)
- ความสะดวกในการเข้าถึง (access convenience)
- ความสะดวกในการรับบริ การ (benefit convenience)
- ความสะดวกในการทําธุ รกรรม (transaction convenience)
- ความสะดวกในการบริ การหลังการขาย (post-benefit
convenience)
( Berry, L.L., Seiders, K., & Grewal, D., 2002)
รู ปที่ 1.2 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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การตัดสิ นใจของลูกค้ าในการ
ใช้ บริ การรถยนต์ โดยสาร
บริษัท สมบัติทวั ร์ จํากัด ใน
กรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั นี้ ทาํ ให้ผูป้ ระกอบการทราบถึ งความต้องการของผูโ้ ดยสาร ที่แตกต่างของ
ลูกค้าที่ตดั สิ นใจ จากคุณภาพและความสะดวกในการให้บริ การ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ การบริ การ ให้
เหมาะสมตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารได้อย่างถู กต้อง และครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในการ
ดําเนินธุรกิจ
2) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์เชิ งวิชาการ แวดวงการศึกษาวิจยั ในการเพิ่มพูนควรรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การของลูกค้า และต่อยอดองค์ความรู ้ทางธุ รกิจได้
3) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ ต่ออาชี พ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั รถโดยสารประเภทรถทัวร์
โดยตรงหรื อเป็ นอาชี พที่ เกี่ ยวข้องกับ รถทัวร์ ทางอ้อม อาชี พ เช่ น ช่ างตัดเย็บ ช่ างเครื่ องหนัง ช่ าง
เครื่ องกล ช่างไฟ นักออกแบบภายใน เป็ นต้น นําไปปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การ
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับประชากรศาสตร์
Schiffman and Wisenblit (2015) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล าด ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ โดยแบ่งตาม อายุ รายได้ เชื้ อชาติ เพศ อาชี พ สถานภาพ ประเภทของใช้ในครัว
และแหล่งที่อยูอ่ าศัยทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลข้างต้นนี้สามารถสอบถามและสังเกตเห็นได้ง่าย สิ่ งนี้ช่วย
ให้นกั การตลาดได้จาํ แนกผูบ้ ริ โภคแต่ละประเภทที่กาํ หนดไว้ได้ ผูศ้ ึกษาสนใจศึกษา ลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
เนื่ องจากว่าเป็ นตัวแปรที่ นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาดที่ สําคัญ บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดสามารถ
นําไปใช้ในการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสมได้
ทฤษฏีคุณภาพการบริการ
Parasupaman, Ziethaml and Berry (1990) คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ( Servqual)
ประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมในการบริ การ (Tangibles) เป็ นการบริ การที่ผูม้ าใช้บริ การ
สามารถสัมผัสได้หรื อมองเห็ นได้ ซึ่ งอาจมาจากสิ่ งอํานวยความสะดวก หรื ออาคารสถานที่ ๆ เปิ ด
ให้บริ การ เครื่ องมือที่พร้อมใช้งานมีความปลอดภัย สะอาดและพร้อมให้บริ การเสมอ
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มิ ติที่ 2 ความน่ าเชื่ อถื อไว้วางใจในการให้บริ การ ( Reliability) ผูใ้ ห้บริ การมี ความรู ้
และความสามารถในการให้ บ ริ การ ที่ เป็ นมื อ อาชี พ สามารถให้ ก ารบริ การที่ ไ ด้ ป ระกาศ
ประชาสัมพันธ์หรื อออกปากไว้กบั ลู กค้าได้ ซึ่ งมีความสมํ่าเสมอในการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่ลดลงไปจากที่ได้กล่าวไว้มากจนถึ งไม่ลดเลย มีมาตรฐานในการให้บริ การ อย่างสมํ่าเสมอและ
ถูกต้อง และได้ผลออกมาเป็ นเช่นเดิมเสมอ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมัน่ แก่ลูกค้า
มิ ติท่ี 3 การตอบสนองต่อลู กค้า (Responsiveness) คื อความพร้ อมและความเต็มใจที่
ให้บริ การโดยสามารถที่ จะตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริ การได้อย่างรวดเร็ วในช่ วงที่
ลูกค้าเข้ามารับบริ การ มีความสะดวกในการรับบริ การ และสามารถกระจายการบริ การให้กบั ลูกค้า
อย่างทัว่ ถึง ลูกค้าได้รับบริ การที่เหมาะสมและความเต็มใจในการบริ การ
มิ ติที่ 4 การให้ความเชื่ อมัน่ แก่ลูกค้า (Assurance) ความสามารถที่ จะทําให้เกิ ดความ
เชื่ อ มั่น แก่ ลู ก ค้า ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารต้อ งแสดงถึ ง ทัก ษะความรู ้ แ ละความสามารถในการให้ บ ริ ก าร
ตอบสนองความต้องการของลู กค้าด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน การสื่ อสารที่ สามารถสื่ อต่อผูม้ าใช้
บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ วและเข้าใจง่าย สร้างความเชื่ อมัน่ กับลูกค้าว่าจะได้รับบริ การที่เหมาะสม
ที่สุด
มิติที่ 5 ความเอาใจใส่ ต่อการให้บริ การ (Empathy) ผูใ้ ห้บริ การคอยดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า
ที่มีความหลากหลาย ซึ่ งต้องอาศัยการสังเกต ศึกษา เรี ยนรู ้และจดจํารายละเอียดของลูกค้าแต่ละท่าน
ที่เข้ามาใช้บริ การรวมถึงการรักษาความลับของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ทฤษฏีความสะดวกในการให้ บริการ
นักการตลาดได้รับทราบความต้องการผูบ้ ริ โภค ที่ มี การเพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อความ
สะดวกและคุณลักษณะที่หลากหลายของแนวโน้มปั จจัยทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรม ในการ
ปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ทุ่มเททรั พยากรมากขึ้นเพื่อให้ความสะดวกสบายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ ยุทธศาสตร์
เปลี่ ยนการจัดการลู กค้ามีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น นักวิจยั ยังสนใจในการทําความเข้าใจมากขึ้น ผลของ
ความสะดวกในพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค และล่ าสุ ด การศึ กษาเชิ งประจักษ์พบว่าอิ ทธิ พลของความ
สะดวกสบาย ผลการตลาดที่สาํ คัญ รวมทั้งการประเมินลูกค้า และพฤติกรรมการซื้อเราอยูใ่ นช่วงเวลาที่
ลูกค้าจํานวนมากที่แสวงหา ความสะดวกสบาย สิ่ งหนึ่ งที่สามารถอธิ บายได้วา่ สะดวกสบาย เป็ นสิ่ งที่
ช่ วยให้ ลด เวลาและความพยายาม ของลู กค้าได้ Feldman, Laurence P and Jacob Hornik (1981) ได้
นําเสนอ แง่มุมของผูบ้ ริ โภค 2 ด้าน คือ ด้านเวลาและความตั้งใจ
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ทฤษฏีการตัดสิ นใจ
ทฤษฏี ก ารตัด สิ น ใจ (Schiffman and Kanuk, 1994) ได้ก ล่ า ว รู ป แบบการตัด สิ น ใจของ
ผูบ้ ริ โภค Model of consumer decision making รู ปแบบการรวมความคิดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค แบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนคือ
1. Input เป็ นการนํา เอาข้อ มู ล ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ ค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค ที่มาจากกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาด ที่พยายามสื่ อสารไปยังลูกค้าที่มีศกั ยภาพ โดยการใช้
ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดที่มีความพยายามในการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ที่ ได้มีกาํ หนดกลุ่มเป้ าหมายและจู งใจผูบ้ ริ โภคให้มาเป็ นลู กค้า โดยการใช้ก ลยุท ธ์ ทางการตลาด
ต่างๆ เช่น ใช้ บรรจุภณั ฑ์ ขนาด การรับประกัน และด้านราคา เป็ นต้น
2. Process เพื่ อให้ เข้าใจกระบวนการๆพิ จารณาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยาที่ มี
อิทธิ พลภายใน การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ ทัศนคติ แรงจู งใจ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจของลู กค้า
รวมถึงปัจจัยอีก 2 ปั จจัยคือ การรับรู ้ถึงความเสี่ ยง กับความไม่แน่นอนที่ผบู ้ ริ โภคต้องเผชิ ญ
3. Output การแสดงผลหรื อพฤติ ก รรมที่ แสดงออก คื อการซื้ อและประเมิ น หลังการซื้ อ
วัตถุ ป ระสงค์ ท้ ังสองกิ จกรรมนี้ เพื่ อที่ จะเพิ่ ม ความพึ งพอใจของผู บ้ ริ โภคในการเลื อกซื้ อของเขา
พฤติกรรมการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคมีอยู่ 2 ประเภท คือ การทดลองซื้ อและซื้ อซํ้า ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าหนึ่ งหรื อ
ตราสิ นค้าหนึ่ งเป็ นครั้ งแรก และซื้ อในจํานวนที่ น้อยกว่าที่ เคยซื้ อ การซื้ อนี้ ถู กพิ จารณาว่าเป็ นการ
ทดลองซื้ อ จากการทดลองซื้ อและบริ โภคแล้วพบว่า ทําให้พึงพอใจมากกว่าสิ นค้าตราอื่นหรื อตราเดิ ม
ที่ผูบ้ ริ โภคใช้อยู่ ก็จะทําให้เกิดการซื้ อซํ้า การตัดสิ นใจซื้ อซํ้านี้ ตรงกับแนวคิดความภักดี ในตราสิ นค้า
ผูบ้ ริ โภคก็จะทําการประเมินนั้นเป็ นไปได้ที่จะออกมาใน 3 รู ป แบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1 สิ นค้านั้นตรงกับที่คาดหวัง นําไปสู่ ความรู ้สึกที่เป็ นธรรมชาติ
รู ปแบบที่ 2 สิ นค้านั้น ดีกว่าที่คาดหวัง ทําให้เกิดความรู ้สึกที่เป็ นบวก
รู ปแบบที่ 3 สิ นค้านั้น ไม่ดีเกินความคาดหวัง ทําให้เกิดความรู ้สึกที่เป็ นลบ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศุ ภ ชัย นามพู ล วัน (2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถ
โดยสารระหว่างวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจโดยรวม ได้แก่ ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ปั จจัยด้านประสิ ทธิภาพ และปั จจัย
ด้านความสะดวกในการใช้บริ การ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 นอกจากนี้ คะแนน
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ผลกระทบสามารถนําไปใช้ในการศึกษาตัวแปรที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนและพบว่าตัวแปรที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจโดยรวมของผูใ้ ช้บริ การสามอันดับแรกที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนคือ จํานวนที่นง่ั
ในรถโดยสารเพียงพอต่อการให้บริ การ ความตรงต่อเวลาในการเดิ นทางและความนุ่ มนวลในการ
ขับขี่ของรถโดยสารตามลําดับ พิพฒั น์ ตัณฑลีลา (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการของผูโ้ ดยสาร
ต่อการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สมบัติทวั ร์ ในจังหวัดเชี ยงราย” พบว่า ผูต้ อบแบบสอถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิ ง มี อายุ 21-30 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนตํ่ากว่า 10,001 บาท
และมีอาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั นี้ มุ่งศึกษาเพื่อทราบ ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การและความสะดวกในการให้บริ การ
ที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ)Quantitative research) โดยวิจยั เชิ งสํารวจ(Survey research (
และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) โดย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน เพื่อป้ องกันการ
ผิดพลาดในการเก็บข้อมู ล ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล
คุ ณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วย ความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ (Tangible) ความน่ าเชื่ อถื อ
ไว้วางใจในการให้บริ การ (Reliability) การตอบสนองต่อลู กค้า (Responsiveness) ด้านการให้ ความ
เชื่ อ มั่ น แก่ ลู ก ค้ า (Assurance) ด้านความเอาใจใส่ ต่ อ การให้ บ ริ ก าร (Empathy) ความสะดวกการ
ให้บริ การ ประกอบด้วย ความสะดวกในการตัดสิ นใจ )Decision Convenience) ความสะดวกในการ
เข้าถึง )Access Convenience) ความสะดวกในการรับบริ การ)Benefit Convenience) ความสะดวกในการ
ทํ า ธุ รกรรม )Transaction Convenience) ความสะดวกในการบริ การหลั ง การขาย )Post-Benefit
Convenience ) การตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การประกอบด้วย ท่านประสงค์ที่จะใช้บริ การกับ
บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จาํ กัด หากภายใน เดื อนข้างหน้ามีการใช้บริ การโ 6ดยสารรถยนต์ท่านมีความตั้งใจ
ใช้บริ การกับบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด และท่านเลื อกใช้บริ การของบริ ษทั สมบัติทวั ร์ แม้มีราคาที่ สูง
กว่าบริ ษทั อื่น เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดให้
ค่ าความน่ าเชื่ อถื อได้ของสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าจํานวนมากกว่าหรื อเท่ ากับ 0.จากการดําเนิ นการ 7
ชุดแรก ได้ผลการวิเคราะห์ค่า 30 ทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวนCronbach’s Alpha มีค่าน้อย
สุ ดอยูท่ ี่ 0.0 และสู งสุ ดเท่ากับ 771. 950
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การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจํานวน ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และการวิเคราะห์ ข ้อมู ลสถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง
ด้วยตัวแปรด้านสถิ ติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 231 คน (ร้อยละ 57.75) มีอายุ 31-40
ปี จํา นวน 139 คน (ร้ อ ยละ 34.75) มี สถานภาพ สมรสมากที่ สุ ด จํานวน 225 คน (ร้ อยละ 56.25) มี
การศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ม ากที่ สุ ด จํา นวน 163 คน (ร้ อ ยละ 40.75) มี อ าชี พ เป็ นพนั ก งาน
บริ ษทั เอกชนมากที่สุด จํานวน 180 คน (ร้อยละ 45.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
มากที่สุด จํานวน 186 คน (ร้อยละ 46.50)
ข้ อมูลปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( = 4.12) โดยมีความคิดเห็นต่อด้านการสร้างความมัน่ ใจในการบริ การมากที่สุด ( =
4.29) รองมาด้านความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ ( = 4.25) ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า ( =
4.14) ด้านความน่าเชื่ อถือไว้วางใจในการ ให้บริ การ ( = 4.10) และน้อยที่สุด ด้านความเอาใจใส่ ต่อ
การให้บริ การ ( = 3.81)
ข้ อมูลปัจจัยความสะดวกการให้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยความสะดวกการให้บ ริ การ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็ นต่อด้านความสะดวกในการทําธุ รกรรมมากที่สุด ( = 4.39) รองมาด้านความสะดวก
ในการเข้าถึง ( = 4.10) และน้อยที่สุดด้านความสะดวกในการบริ การหลังการขาย ( = 3.75)
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ข้ อมูลการตัดสิ นใจใช้ บริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มากที่ สุด ( = 4.31, S.D. = 0.61) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ประสงค์ที่จะใช้บริ การกับบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จาํ กัดมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.46, S.D. = 0.62) รองลงมาหากภายใน 6 เดือนข้างหน้ามีการใช้บริ การโดยสารรถยนต์มีความตั้งใจ
ใช้บริ การกับบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด โดยอยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.36, S.D. = 0.69) และน้อย
ที่สุด เลือกใช้บริ การของบริ ษทั สมบัติทวั ร์ แม้มีราคาที่สูงกว่าบริ ษทั อื่น โดยอยู่ใ นระดับ มาก ( =
4.13, S.D. = 0.78)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ปั จจัย ประชากรศาสตร์ พ บว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่างกัน มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร บริ ษ ทั สมบัติท ัวร์ จํากัด ใน
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยประชากรศาสตร์
ตัวแปร

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

เพศ

t-test

0.327

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-test

0.269

ไม่สอดคล้อง

สถานภาพ

F-test

0.124

ไม่สอดคล้อง

ระดับการศึกษา

F-test

0.068

ไม่สอดคล้อง

อาชีพ

F-test

0.160

ไม่สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.677

ไม่สอดคล้อง

มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ*0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน คุณภาพการให้บริ การารางที่ 4.
การตัดสิ นใจในการ
เลือกใช้ บริการ
(Constant)
ความเป็ นรู ปธรรมใน
การให้บริ การ(X1)
ความน่าเชื่ อถือไว้วางใจ
ในการให้บริ การ(X2)
การตอบสนองต่อลูกค้า
(X3)
การสร้างความมัน่ ใจใน
การบริ การ(X4)
ความเอาใจใส่ ต่อการ
ให้บริ การ(X5)

b

Std.

β

Error

t

Sig.

Tolerance

VIF

1.052

0.343

3.069 0.002*

0.337

0.072

0.238

4.698 0.000*

0.794 1.260

0.053

0.074

0.041

0.714

0.476

0.609 1.641

0.178

0.082

0.138

2.171 0.031*

0.504 1.986

0.100

0.085

0.070

1.173

0.242

0.577 1.733

0.119

0.064

0.104

1.841

0.066

0.633 1.581

R = 0.444 R2 = 0.197 Adjusted. R2 = 0.187 SEest = 0.549 F = 19.359 Sig. = 0.000*
Durbin-Watson = 1.797
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ที่ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การรถยนต์
โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ
และ การตอบสนองต่อลูกค้า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ
18.7
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ความสะดวกในการให้บริ การ
การตัดสิ นใจในการ
เลือกใช้ บริการ
(Constant)
ความสะดวกในการ
ตัดสิ นใจ(X6)
ความสะดวกในการ
เข้าถึง(X7)
ความสะดวกในการ
รับบริ การ(X8)
ความสะดวกในการ
ทําธุ รกรรม(X9)

b

Std.

β

Error

t

Sig.

Tolerance

VIF

1.313

.333

3.941 0.000*

0.238

0.059

0.217

3.995 0.000*

0.697 1.435

0.074

0.072

0.058

1.022

0.307

0.646 1.548

0.139

0.060

0.125

2.318 0.021*

0.709 1.410

0.264

0.069

0.194

3.817 0.000*

0.798 1.253

0.012

0.062

0.010

0.185

0.682 1.466

ความสะดวกในการ
บริ การหลังการขาย

0.853

(X10)
R = 0.433 R2 = 0.187 Adjusted. R2 = 0.177 SEest = 0.552 F = 18.135 Sig. = 0.000*
Durbin-Watson = 1.745
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจั ยปั จจั ยความสะดวกการให้ บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของลู กค้าในการใช้บริ การ
รถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ความสะดวกในการตัดสิ นใจ
ความสะดวกในการเข้าถึ งและความสะดวกในการทําธุ รกรรม ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก าร
รถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 17.7
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อภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยคุ ณภาพการให้ บริ การและความสะดวกในการให้ บริ การที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู ้โดยสารใช้ บ ริ ก ารรถยนต์ โดยสาร บริ ษ ัท สมบัติ ท ัวร์ จํากัดใน
กรุ งเทพมหานคร” มีประเด็นที่สาํ คัญและน่าสนใจที่ผวู ้ จิ ยั นํามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้
ปัจจัยประชากรศาสตร์
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การรถยนต์โดยสาร
บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัดในกรุ งเทพมหานคร พบว่าไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05
เพราะบริ การรถยนต์โดยสารปรับอาการหรื อรถทัวร์ น้ นั เป็ นบริ การประเภท Mass Market ซึ่ งเน้น
จํานวนลูกค้าในวงกว้าง แบบไม่เจาะจงกลุ่ม เป็ นบริ การที่ เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
ทุกเพศทุกวัย มีความแตกต่างกันด้านสถานภาพ การศึกษา อาชี พ รายได้ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ มยุรี ตั้งพานทอง (2552) ซึ่ งได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านอินเตอร์ เน็ต ของผูบ้ ริ โภคเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า งานวิ จ ัย ที่ เป็ นลู ก ค้า กลุ่ ม ตลาด Mass Market เหมื อ นกัน ผลการวิ จ ัย จึ ง พบว่า ปั จ จัย ทาง
ประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคลไม่ส่งผลต่อการเลือกซื้อหรื อใช้บริ การ
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารใช้บริ การ
รถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริ การ เพราะพนักงานของ บริ ษ ทั สมบัติทวั ร์ จํากัด แต่งชุ ดพนักงานที่ สะอาด
เรี ยบร้อย ในด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ผโู ้ ดยสารจะสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ง่าย
ที่สุด คือการแต่งกายของพนักงาน มีความสะอาดความเรี ยบร้อย และมีความเหมาะสม สามารถทํา
ให้ผูโ้ ดยสารที่ เห็ นเกิ ดความประทับ ใจ และบริ ษ ทั สมบัติท วั ร์ จํากัด มี รถยนต์โดยสารที่ มีความ
สะดวกสบายได้มาตรฐานมาให้บริ การ (เช่ นเบาะที่น่งั ที่สบาย, ห้องนํ้าที่สะอาด, ผ้าห่ มที่ สะอาด)
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ พรประภา ไชยอนุ กู ล ( 2557 ) ที่ ศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพการให้ บริ การของ
สถานที่ท่องเที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากการ
ประเมิ นคุ ณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรม พบว่า โดยภาพรวมในระดับเห็ น
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ด้วยมาก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.908 ข้อที่ มีผลในระดับมากที่ สุ ด คื อ พนักงานมี บุ คลิ กภาพ การแต่งกาย
ความเป็ นระเบียบที่ช่วยเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิพฒั น์ ตัณฑลีลา
(2552) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความต้องการของผูโ้ ดยสารต่อการเลือกใช้บริ การบริ ษทั สมบัติทวั ร์ ในจังหวัด
เชียงราย” พบว่า ผูต้ อบแบบสอถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,001 บาท และมีอาชี พ นักเรี ยน/นักศึกษา ความต้องการของผูโ้ ดยสาร
ต่อการเลื อกใช้บริ การบริ ษ ทั สมบัติท วั ร์ ในจังหวัดเชี ยงรายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
ผูโ้ ดยสารมีความต้องการสู งสุ ด คือด้านบุคลากร รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านการตอบสนองต่อลู ก ค้า ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารใช้บริ การรถยนต์
โดยสารบริ ษ ัท สมบัติ ท ัว ร์ จํา กัด ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ เพราะ พนักงานบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด สามารถตอบคําถามและข้อสงสัย
ให้กบั ผูโ้ ดยสารได้จึงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ผโู ้ ดยสารมองว่าเป็ นการบริ การ ส่ งผลให้ผโู ้ ดยสารรู ้สึกได้ถึงการ
บริ การที่ ได้รับ รองลงมา คื อพนัก งานต้อนรั บ บนรถของ บริ ษ ัท สมบัติ ท ัวร์ มี การตรวจสอบและ
ให้บริ การเป็ นระยะๆ โดยการแจกผ้าห่ ม สอบถามผูโ้ ดยสารถึงความต้องการหู ฟัง นอกจากนั้นก็ยงั
คอยตรวจเช็ค ความสว่างไฟระหว่างการเดิ นทางที่อาจส่ งผลต่อการนอนของผูโ้ ดยสาร สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สมฤดี ธรรมสุ รัติ (2554) ได้ศึกษาปั จจัยคุ ณภาพบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้
บริ การและความภัคดี ต่อตราสิ นค้าของโรงพยาบาลเอกชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การตอบสนองต่อ
ความต้องการการบริ การมี ความสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจเลื อกใช้ บ ริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐานุ ตรา จันทรเกตุ (2554) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อคุณภาพของการให้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทางของบริ ษทั ขนส่ ง จํากัด ณ สถานี
ขนส่ งผูโ้ ดยสารจังหวัดสระบุ รี พบว่าโดยภาพรวมข้อมู ล คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารรถยนต์โดยสาร
ประจําทางในด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ ด้านความมัน่ ใจได้ และความ
เข้าถึ งจิตใจผูอ้ ื่ นกับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารรถยนต์โดยสารประจําทางในด้านบุ คลากรมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกและมีความสัมพันธ์ในระดับมาก
ปัจจัยความสะดวกการให้ บริการ
1) ด้านความสะดวกในการตัด สิ น ใจ ที่ ส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารใช้บริ การ
รถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก าร ได้อย่างง่ ายดาย และ สามารถตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก ารได้อย่างทัน ที เพราะ
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บริ ษ ัท สมบัติท ัวร์ จํากัด ศู น ย์วิภาวดี ตั้งอยู่ในพื้ น ที่ ๆ ค่ อนข้างสะดวกต่อ การเดิ น ทาง ซึ่ งมี รถ
สาธารณะผ่านเป็ นจํานวนมาก รวมทั้งมีศูนย์แยกจากขนส่ งอื่น ๆ และจากการที่บริ ษทั สมบัติทวั ร์
จํากัด ได้มี ก ารนําเทคโนโลยีม าเสริ ม มากขึ้ น ทั้งเรื่ อ งกล้องนิ รภัย ในรถโดยสาร ระบบ GPS ที่
ควบคุ มความเร็ ว และมีการติดตามลักษณะการขับรถของ พนักงานขับรถ ซึ่ งส่ งผลต่อทัศนคติของ
ผูโ้ ดยสารในทางบวก และผูโ้ ดยสารสามารถหาข้อมู ล การให้บ ริ การได้อย่างสะดวก ก่ อนที่ จะ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ เนื่ องจากปั จจุบนั การดําเนิ นการธุ รกิจ ต้องปรับเข้าหา ออนไลน์มากขึ้นซึ่ งเป็ น
แหล่งข้อมูลที่ จะสามารถเชื่ อมต่อกับผูโ้ ดยสาร จึงต้องปรับตัวตามไลฟ์ สไตล์ของผูโ้ ดยสาร ยุคที่
มักจะหาข้อมูลก่อนในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหรื อใช้บริ การ มีการเปรี ยบเทียบราคา ความคุม้ ค่า ทั้ง
ยังสามารถดู ก ารรี วิว จากผูท้ ี่ เคยใช้บ ริ การแล้ว เป็ นข้อมู ล ให้กบั คนผูใ้ ช้บ ริ การรายใหม่ ได้นํามา
พิจารณา สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ธี รภัทร์ ศุ จิจนั ทรรัตน์ (2555) ได้ศึก ษาเรื่ อง การตลาดแบบ
บูรณาการ ความไว้วางใจ และคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษาตรา
สิ น ค้าแอปเปิ ล ที่ พ บว่า ปั จ จัย การสื่ อ สารแบบู รณาการมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความตั้ง ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค
2) ด้านความสะดวกในการรั บ บริ ก าร ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารใช้บริ การ
รถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การรถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร เพราะ บริ ษทั
สมบัติทวั ร์ จํากัด ได้แยกช่องจําหน่ายบัตรโดยสารแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจน ส่ งผลให้ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถติดต่อได้โดยเร็ ว คือเมื่อเข้าไปถึงศูนย์แล้วสามารถ เดินเข้าไปซื้ อตัว๋ โดยสารที่ภาคนั้น ๆ ได้
เลย โดยที่ไม่ตอ้ งใช้เวลาไปกับการเดิ นหาช่องจําหน่าย ซึ่ งมักจะเกิดกับลูกค้า ทําให้เสี ยเวลาในการ
ดําเนิ นการ ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลยังพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่ อพนัก งานช่ อง
จําหน่ ายบัตรโดยสาร บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด แจ้งสถานที่ รอรถและกําหนดการเดิ นทางรวมทั้ง
ขั้นตอนการใช้บ ริ การทุ กขั้นตอนอย่างชัดเจน ช่ วยให้ผูโ้ ดยสารใช้เวลาน้อยลงในการใช้บ ริ การ
ส่ งผลต่อความผูกพันธุ์ระหว่างบริ ษทั กับผูโ้ ดยสาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภชัย นามพูลวัน
(2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “การศึ กษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถโดยสารระหว่างวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม ได้แก่
ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพ และปั จจัยด้านความสะดวกในการใช้
บริ การ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 นอกจากนี้ คะแนนผลกระทบสามารถนําไปใช้
ในการศึกษาตัวแปรที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนและพบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
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ของผูใ้ ช้บริ การสามอันดับแรกที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนคือ จํานวนที่นง่ั ในรถโดยสารเพียงพอต่อ
การให้บริ การ
3) ด้านความสะดวกในการทําธุ รกรรม ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูโ้ ดยสารใช้บริ การ
รถยนต์โดยสารบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ เพราะการชําระค่าตัว๋ โดยสาร ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย โดยมีอิทธิ พลมากที่สุด
ทั้งนี้ เนื่ องด้วยผูเ้ ข้าใช้บริ การกําลังอยู่ในระหว่างการเดิ นทางจึงได้เตรี ยมสําภาระ มี ความอ่อนล้า
ต้องการเวลาพักผ่อนให้ได้ม ากที่ สุ ดเท่าที่ มีเวลา และผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ยังพบว่า การซื้ อตัว๋
โดยสารของบริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด สามารถดําเนินการเสร็ จสิ้ นทุกขั้นตอน ณ จุดเดียว และ บริ ษทั
สมบัติทวั ร์ จํากัด มีระบบที่ง่ายในการซื้ อบัตรโดยสาร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ ้งกาญจน์ แสวง
กาญจน์ (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ตดั สิ นใจมาท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยว ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง พบว่า ด้านสถานที่ ด้านการอํานวยความ
สะดวก นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เพราะสถานที่ภายในวัดจัดเป็ นสัดเป็ น
ส่ วน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
1) ด้านความเป็ นรู ปธรรมในการให้บริ การ เป็ นสิ่ งสําคัญเป็ นอย่างมากในธุ รกิ จบริ การ
เนื่องจากกว่าเป็ นสิ่ งที่มีความชัดเจนมากที่สุดอย่างหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคจะสามารถมองเห็นและสัมผัสได้
ฉะนั้น หน้าที่ของผูบ้ ริ หารหรื อผูใ้ ห้บริ การที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องให้ความสนใจอย่างยิง่ ในส่ วนที่
เป็ นอุปกรณ์ หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกที่คอยให้บริ การกับผูใ้ ช้บริ การ โดยเฉพาะในธุ รกิจรถทัวร์
แล้ว ตัวรถที่ มี ม าตรฐานที่ ส ามารถมองเห็ นได้ หนังสื อแสดงข้อมู ล มาตรฐานรถ มีให้ผูโ้ ดยสาร
สามารถเข้า ถึ ง และรั บ รู ้ ว่า รถที่ ผู โ้ ดยสารใช้ บ ริ ก ารนั้น มี ค วามปลอดภัย อยู่ใ นระดับ ใด สร้ า ง
ความรู ้ สึ กที่ ดีกบั ผูโ้ ดยสาร รถโดยสารมีความสะดวกสบาย เช่ นเบาะที่ น่งั สบาย มี ความพอดี ก ับ
สรี ระของผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ และสามารถปรับตามความเหมาะสมให้เกิดความรู ้สึกสบายในขณะ
นั่ง หรื อ นอน ควรมี เครื่ อ งยนต์ ที่ ไ ด้ม าตรฐานไม่ เกิ ด เสี ย งดัง หรื อ การสั่ น สะเทื อ นจนรบกวน
ผู โ้ ดยสารที่ ก ํา ลัง พัก ผ่อ นระหว่า งเดิ น ทาง อี ก ส่ ว นที่ สํ า คัญ ไม่ น้อ ยเช่ น กัน คื อ การแต่ ง ชุ ด ของ
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พนัก งานควรมี ม าตรฐานที่ เท่ ากัน มี ค วามสะอาดเรี ย บร้ อยและเหมาะสม เนื่ องจากกว่าผูท้ ี่ ค อย
ให้บริ การลูกค้าถือเป็ นหน้าตาของบริ ษทั หรื อเป็ นด่านแรกในการให้บริ การลูกค้า
2) ด้านการตอบสนองต่อลู ก ค้า เป็ นอี ก ข้อที่ ส่ งผลต่ อความรู ้ สึ ก ของผูโ้ ดยสารที่ ม าใช้
บริ การเป็ นอย่างมาก เมื่อพูดถึงเรื่ องของการบริ การแล้ว การตอบสนองของพนักงานที่มีต่อลูกค้าถือ
ว่าเป็ นส่ วนหลักที่จะบอกว่าบริ การด้านการให้บริ การนี้ มีคุณภาพในการให้บริ การมากน้อยเพียงใด
ซึ่ งโดยภาพรวมแล้วการตอบสนองต่อลูกค้า ได้ค่าเฉลี่ย 4.14 อยูใ่ นระดับมาก ฉะนั้นสิ่ งที่ทางบริ ษทั
ควรทําคื อการฝึ กอบรมพนัก งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ ส ามารถตอบคํา ถามและข้อสงสั ย ได้ ตามที่
ผูโ้ ดยสารต้องการโดยการใช้คาํ พูดและจิตวิทยาในการตอบ ทั้งการตอบข้อสงสัยของผูโ้ ดยสารนั้น
พนักงานต้องตอบด้วยความเต็มใจแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริ การ มีภาพลักษณ์ที่ดูเป็ น
มิตรรอยยิม้ เป็ นสิ่ งที่พนักงานทุกคนควรจะได้รับการฝึ กฝนให้แสดงออกได้อย่างธรรมชาติ อีกส่ วน
หนึ่งที่จะทําให้ผโู ้ ดยสารรู ้สึกถึงการตอบสนองต่อการบริ การคือความสมํ่าเสมอในการให้บริ การ ซึ่ ง
บริ ษทั จําต้องมีการกําหนดระบบการให้บริ การอย่างมีแบบแผนที่พนักงานต้องทําตาม ช่วงเวลาไหน
ควรเสิ ร์ฟอาหารและนํ้า เวลาการเก็บขยะ เวลาการเปิ ดหนัง เวลาการเปิ ดปิ ดไฟ รวมทั้งเวลาในการ
ปลุกผูโ้ ดยสาร เหล่านี้ มีเวลาที่ชดั เจนให้กบั พนักงาน ที่ตอ้ งทําตามมีมาตรฐานเดียวกัน
ปัจจัยความสะดวกในการให้ บริการ
1) ด้านความสะดวกในการตัดสิ นใจ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ให้
สามารถตัดสิ นใจใช้บริ การได้อย่างง่ายดาย สิ่ งที่บริ ษทั ควรดําเนิ นการคือ แหล่งข้อมูลที่ผูโ้ ดยสาร
สามารถหาได้ง่ายก่อนที่จะมีการเข้ารับบริ การ ในปั จจุบนั การหาข้อมูลทางออนไลน์ถือเป็ นช่องทาง
ต้น ๆ ผู บ้ ริ โ ภคจะใช้ เพื่ อ หาข้อ มู ล ก่ อ นตัด สิ น ใจ หากบริ ษ ัท ให้ ค วามสนใจและเพิ่ ม ช่ อ งทาง
การตลาดออนไลน์ ม ากขึ้ น ก็ จ ะเป็ นส่ ว นที่ ช่ ว ยให้ ผู โ้ ดยสารเข้า ถึ ง บริ ก ารได้โดยง่ า ย สามารถ
ตัดสิ นใจใช้บริ การได้อย่างง่ายดาย สามารถตัดสิ นใจใช้บริ การได้อย่างทันที และสามารถหาข้อมูล
ได้ง่าย ก่อนที่จะตัดสิ นใจ ใช้บริ การ
2) ด้านความสะดวกในการรั บ บริ การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผูโ้ ดยสารส่ วนใหญ่ ให้
ความสําคัญกับ การแยกช่องนําหน่ายบัตรโดยสารแต่ละภูมิภาค การแยกช่องจําหน่ายอย่างชัดเจนนั้น
มีประโยชน์อย่างมาก ด้านพนักงานเมื่อมีช่องจําหน่ายที่ชดั เจนพนักงานที่คอยให้บริ การก็จะสามารถ
ตอบได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้องเนื่ องจากว่าการรับผิดชอบหน้าที่ ๆ ชัดเจนไม่มากจนเกิดความสับสน
ให้กบั พนักงานจําหน่ ายตัว๋ ก็จะเกิดความรวดเร็ วในการให้บริ การ การจัดการช่ องจําหน่ ายตัว๋ อย่าง
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ชัดเจนเป็ นสิ่ งที่ ทางบริ ษทั ควรทําเป็ นอย่างยิ่ง ต่อมาเป็ นเรื่ องของการที่ พนักงานช่ องจําหน่ ายบัตร
โดยสาร แจ้งสถานที่ รอรถและกําหนดการเดินทางชัดเจน สิ่ งที่ทางบริ ษทั ควรทําคือการ ลงข้อมูลที่
ชัดเจน ผูโ้ ดยสารซื้อโดยที่สามารถทราบได้โดยที่ไม่ตอ้ งถามพนักงานเลย รายละเอียดหยิบย่อย มี QR
Code หรื อ รหัสในตัว๋ ที่ สามารถเช็ คทางออนไลน์ได้ ว่าตัว๋ โดยสารที่ ซ้ื อนั้นเป็ นรถประเภทไหนสี
อะไร เลข สถานที่ จอด เวลา เป็ นต้นให้พร้อม จะสร้ างความอุ่นใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร พร้ อมทั้งสร้าง
ความประทับใจในการใช้บริ การ
3) ด้านความสะดวกในการทําธุ รกรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และทุกด้านที่ทาํ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏว่าผูโ้ ดยสารให้ ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่ วนด้าน
ที่ได้ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดนั้น ได้แก่ การชําระค่าตัว๋ โดยสาร ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็ นถึ งว่า
ผูโ้ ดยสารค่ อนข้างให้ ค วามสํ าคัญ ในเรื่ อ งของเวลาในการใช้บ ริ ก าร ฉะนั้น สิ่ ง ที่ ท างบริ ษ ัท ควร
ตระหนักถึงคือการจัดการระบบในการให้บริ การในแต่ละขึ้นตอนให้ใช้เวลาในการดําเนินงานน้อย
ที่สุด ต่อมาการซื้ อตัว๋ โดยสารสามารถดําเนิ นการ เสร็ จสิ้ นทุกขั้นตอน ณ จุดเดี ยว ผูโ้ ดยสารที่มาใช้
บริ การส่ วนใหญ่แล้วเป็ นผูเ้ ดิ นทางไกลฉะนั่นจึงมีสําภาระมาก สิ่ งที่บริ ษทั ควรดําเนิ นการคือ การ
ช่วยลดความกังวลเรื่ องสําภาระให้กบั ผูโ้ ดยสาร พนักงานจึงต้องควบคุมเวลาในการให้บริ การ และ
ต่ อ มามี ระบบที่ ง่ ายในการซื้ อบัตรโดยสาร มี ข้ นั ตอนในการดํา เนิ น การไม่ ม าก สามารถซื้ อ ตัว
โดยสารได้โดยไม่ตอ้ งยุง่ ยาก สามารถดําเนินการได้โดยขั้นตอนที่นอ้ ยที่สุด บริ ษทั ควรนําระบบการ
ชําระเงิ นที่ ส ะดวกรวดเร็ วมาให้บริ ก ารให้ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูโ้ ดยสารซึ่ งจะ
ส่ งผลอย่ า งมากต่ อ การตั ด สิ นใจใช้ บ ริ การรถยนต์ โ ดยสารบริ ษั ท สมบั ติ ท ั ว ร์ จํา กั ด ใน
กรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในงานวิจยั ครั้งต่อไป ควรทํางานวิจยั ในลักษณะเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่นที่มีการ
บริ การใกล้เคียงกับ บริ ษทั สมบัติทวั ร์ จํากัด 2 บริ ษทั ขึ้นไป เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของบริ การ
ได้อย่างชัดเจน
2. ในงานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึ กษาเป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเชิ งลึ กจาก
บริ ษทั สมบัติทวั ร์ บุคคลที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ เช่น ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ พนักงาน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
การให้บริ การของบริ ษทั ที่ ต้ งั ใจจะมอบให้กบั ผูโ้ ดยสารของบริ ษทั เพื่อเปรี ยบเทียบกับการบริ การที่
ผูโ้ ดยสารได้รับมีความสอดคล้องกันหรื อไม่อย่างไร
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3. เพื่ อความสมบู รณ์ ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ควรมี ความหลากหลาย เนื่ องจากว่า
ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การมีหลายส่ วนที่ไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้ เช่น แรงงานต่างด้าว ผูส้ ู งอายุ และกลุ่ม
คนที่ไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีม่ ีผลต่ อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ของผู้โดยสารชาวไทย
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความภักดี
ต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยและ ( 2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์กบั ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย โดยศึกษาจากผูโ้ ดยสารชาวไทยที่เคยหรื อกําลังใช้บริ การสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยการ
สุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Nonprobability) แบบสะดวก (Convenience sampling)ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
อาศัยการคํานวณโดยใช้สูตรการหาจํานวนกลุ่ ม ตัวอย่างของ Cochran เนื่ องจากไม่ท ราบจํานวน
ประชากรที่ แน่ นอน โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สถิติเชิ งอนุ มาน F-test หรื อ
One way ANOVA และสถิ ติ ห าความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งตัวแปรด้วยวิธี วิเคราะห์ ก ารถดถอยแบบ
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) (MRA) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนั ก งาน
บริ ษ ัท เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 15,001-25,000 บาท ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อความภักดี ต่อสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ที่
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แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์ /บริ ก าร ด้าน
กระบวนการ ด้านราคา และด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ต่อสายการ
บิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ยกเว้น ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านบุคลากร ที่
ไม่มี ค วามสั มพันธ์ ต่อความภักดี ต่อสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ, ความภักดี, สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
Abstract
The objectives of this research are (1) To study demographic factors that affect loyalty to
Thai Lion Air Airline and (2) To study the factors of the service marketing mix that are related to
Thai passengers’s loyalty toward Thai Lion Air Airline. Studying from Thai passengers who used
to or are using Thai Lion Air by random sampling without probability with convenience
sampling, using questionnaires as a tool to collect data from a sample of 400 people. Data
analysis is based on the calculation using the sample number formula of Cochran since the exact
population is unknown. The analysis using descriptive statistics such as frequency, percentage,
mean, standard deviation, and inferential statistics ( F-test ,One way ANOVA, and statistics for
correlation between variables Multiple Regression Analysis (MRA)) . The results showed that
most respondents were female aged 30-39 years, single education on status, bachelor's degree
education, occupation of private company employees and have an average monthly income
15,001-25,000 baht. Service marketing mix factors affecting loyalty to Thai Lion Air Airline’s
Thai passengers at a high level. The hypothesis test founds that Demographic factors, consisting
of gender and marital status affect loyalty to Thai Lion Air Airline’s Thai passengers. Moreover,
service marketing mix factors, Physical Evidence, Products or Services and Pricing and
Distribution channels relate to loyalty of Thai passengers with exception of promotion and
personnel that not relate to loyalty of Thai Lion Air Airline’s Thai passengers at statistical
significance level of 0.05
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Key words: Service Marketing Mix Factors, Brand Loyalty, Thai Lionair
บทนํา
ประเทศไทยมีบทบาทหลักที่สาํ คัญในการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิ ชย์ในภูมิภาค
เอเชี ย ปั จจุบนั สนามบินในประเทศไทยเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางด้านการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมี
ปริ ม าณนัก เดิ น ทางมากกว่า 90 ล้านคนต่ อ ปี (S-Curve Hub, 2560) ที่ เดิ นทางผ่านสนามบิ น ของ
ประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็ นสนามบินสุ วรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง หลังจากที่ประเทศไทยได้
ถูกติดธงแดงจาก ICAO มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ทําให้ธุรกิจการบินของประเทศไทยนั้น
มีอุปสรรคในการบินไปในหลายประเทศ เช่ น ญี่ปุ่น และ เกาหลี ในขณะเดี ยวกันนั้น FAA ได้ทาํ
การปรับลดอันดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่ งทางอากาศเป็ นระดับตํ่ากว่ามาตรฐาน ทํา
ให้สายการบิ นของไทยเกิ ดค่าเสี ยโอกาสคิดเป็ นมูลค่า 11,300 ล้านบาท เพียงแค่ในระยะเวลา 2 ปี
(Brandinside, 2560) ซึ่ งปั จจุ บนั ICAO ได้ปลดธงแดงบนเว็บไซต์หน้าชื่ อของประเทศไทยเป็ นที่
เรี ย บร้ อยแล้ว ทําให้ ญี่ ปุ่ น เกาหลี และ FAA ยกเลิ ก การตั้งข้อจํากัดการบิ น ต่อสายการบิ น ของ
ประเทศไทย และเพิม่ ความเชื่อมัน่ ให้กบั ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย สามารถเปิ ดเส้นทาง
ใหม่ ข องสายการบิ น สั ญ ชาติ ไ ทย เพิ่ ม ความถี่ เที่ ย วบิ น และเปลี่ ย นขนาดเครื่ อ งบิ น ให้ มี ค วามจุ
ผูโ้ ดยสารให้เพียงพอในเที่ยวบินแต่ละเที่ยว บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรื อ ทอท.
พบว่ามีสัดส่ วนปริ มาณของผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศร้อยละ 57.44 และผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
ร้อยละ 42.56 ในปั จจุบนั มีสายการบินที่มีเส้นทางบินภายในประเทศไทยหลายสายการบิน ไม่วา่ จะ
เป็ นสายการบิ นของประเทศไทยเองหรื อสายการบินของต่างชาติที่เข้ามาทําตลาดสายการบิ นใน
ประเทศไทย อีกทั้งในขณะนี้ธุรกิจการบินมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่ก็ยงั คงมีความท้า
ทายในอนาคตข้างหน้ าซึ่ งเกิ ดจากการขยายตัวของธุ รกิ จสายการบิ น ที่ มี ค วามเติ บ โตอย่า งก้า ว
กระโดด โดยแต่ละสายการบินนั้นมีการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์และการบริ การรวมถึงส่ วนแบ่งทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน กล่าวถึงสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินน้องใหม่ที่เริ่ มเปิ ดตัว
ขึ้นในปี 2556 ปั จจุบนั นี้ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดจากสายการบิ น
หลักเป็ นอันดับที่ 3 โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ มีกลยุทธ์ในการตั้งราคาและมีการทําการตลาด
ที่แตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมี ความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ที่มีอิทธิ พลที่จะทําให้ผูโ้ ดยสารชาวไทย เกิ ดความภักดีในตราสิ นค้าของสายการ
บิ น ไทยไลอ้อนแอร์ และอีกทั้งทําให้บริ ษทั เกิ ดการรั บรู ้ ถึงความต้องการที่ แท้จริ งของผูโ้ ดยสาร
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และสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูโ้ ดยสาร เพื่อทําให้ผูโ้ ดยสารที่มาใช้บริ การ
สายการบิน เกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การและนําไปสู่ การกลับมาใช้บริ การซํ้าของผูโ้ ดยสาร
ทําให้การดําเนิ นธุ รกิจเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลตรงตามเป้ าหมายที่สายการบินตั้งไว้ และ
ยังสร้างความโดดเด่นในการบริ การให้เหนื อคู่แข่ง สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินน้อง
ใหม่ที่มาแรงและน่าจับตามองที่สุด เพราะในปั จจุบนั ส่ วนแบ่งทางการตลาดของสายการบิน ไทยไล
อ้อนแอร์อยูเ่ ป็ นอันดับที่ 3 ซึ่ งก็ไม่ใช่เรื่ องยากถ้าในอนาคตสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ สามารถขึ้น
เป็ นเบอร์ หนึ่งของสายการบินที่มีเส้นทางการบินในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ มี ผลต่ อความภักดี ต่ อสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อน
แอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
สมมติฐานของการวิจัย (หรื อคําถามงานวิจัย)
1. ปั จจัยลักษณะของประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บ ริ การ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความภักดี ต่อสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาว
ไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
- ตัวแปรอิสระ
1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน……
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1.2 ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ(7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคาด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ
- ตัว แปรตาม ความภั ก ดี ต่ อ สายการบิ น ไทยไลอ้ อ นแอร์ ของผู ้โ ดยสารชาวไทย
ประกอบด้วย ท่านมีความต้องการที่ จะใช้บริ การสายการบิ นซํ้าอี กในโอกาสหน้าถ้าท่านต้องการ
เดินทาง ,สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินแรกในใจของท่าน ที่ท่านจะเลื อกใช้บริ การ,
ท่านต้องการที่จะแนะนําการบริ การของสายการบินให้ผใู ้ ช้บริ การท่านอื่น, ท่านมีความรู ้ สึกที่ดีต่อ
ตราสิ นค้าและการบริ การของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ และ ท่านมีความประทับใจ และมัน่ ใจต่อ
การใช้บริ การของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยลักษณะคําถามเป็ นคําถามปลายปิ ด ซึ่ งคําตอบ
เป็ นคะแนนระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบไล
เคิร์ท (Likert Scale)
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ ผูโ้ ดยสารชาวไทย
ที่เคยหรื อกําลังใช้บริ การ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในจัดเก็บข้อมูลและการทําการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เริ่ มตั้งแต่
เดือนกันยายนพ.ศ. 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2562
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent variable)

ตัวแปรตาม (Dependent variable)

ปั จจัยประชากรศาสตร์
1)
เพศ
2)
อายุ
3)
สถานภาพ
4)
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
5)
อาชีพ
6)
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ภาวิณี กาญจนาภา, 2559)

ความภักดีต่อสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
(ธี รพันธ์ โล่ทองคํา, 2550)

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
1)
ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ
2)
ด้านราคา
3)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5)
ด้านบุคลากร
6)
ด้านกระบวนการ
7)
ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552)
รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ผลงานการวิจยั ในครั้งนี้ ทําให้เห็ นถึงความแตกต่างกันของปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ และสามารถนําไปใช้ในการวางแผนกลุ่มเป้ าหมาย ว่าสาย
การบินควรจะเน้นไปที่กลุ่มเป้ าหมายใดเป็ นหลัก
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2. ผลงานวิจยั ในครั้งนี้สามารถนําผลที่ได้ไปช่ วยในการกําหนดส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อการทําให้ผโู ้ ดยสารเกิดความภักดีต่อตราสิ นค้า และเลือกที่จะใช้บริ การของสายการ
บิน ไทยไลอ้อนแอร์
แนวคิดทฤษฎี
1. แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่ าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demography) คื อปั จจัย ที่ อ งค์ก ร
ธุ รกิจนิ ยมนํามาใช้ในการอธิ บายถึงคุ ณลักษณะประชากรด้านโครงสร้างของประชากร ขนาดของ
ประชากร และการกระจายของประชากร ประกอบไปด้วยตัวแปรที่ สําคัญ ดังต่ อไปนี้ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ขนาดและการกระจายของประชากร องค์กรธุ รกิจต่างๆ
นิ ยมใช้ประชากรศาสตร์ ในการแบ่งส่ วนการตลาด เพราะคุ ณลักษณะของประชากรศาสตร์ น้ นั มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยผ่านทางรู ปแบบการตัดสิ นใจ และ
ค่านิยมิ ของบุคคล
2. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ที่ ได้อา้ งถึ งแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรั บ
ธุ รกิจบริ การของ Philip Kotler ไว้วา่ เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจที่ให้บริ การซึ่ งจะใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ (Marketing Mix) หรื อเรี ยกว่า 7Ps ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาด ดังต่อไปนี้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) สิ่ งที่ ผู ้ข ายต้ อ งการมอบให้ ก ั บ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ และผู ้ใ ช้ บ ริ การจะได้ รั บ
ผลประโยชน์และคุ ณค่าของผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ โดยทัว่ ไปแล้วผลิ ตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคื อ
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องได้ และ ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
ราคา (Price) คุ ณ ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ ในรู ป แบบตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเที ย บระหว่างคุ ณ ค่ า
(Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้นๆ ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคา ผูใ้ ช้บริ การจะตัดสิ นใจซื้ อ
การกําหนดราคาการให้บริ การ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การอย่างชัดเจน และง่ายต่อ
การจําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
การจัดจํา หน่ าย (Place) กิ จกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ บรรยากาศสิ่ ง แวดล้อมในการนําเสนอ
บริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภค ทําให้มีผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริ การที่
นําเสนอ จะต้องพิจารณาในด้านทําเลที่ต้ งั (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริ การ (Channels)
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การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เครื่ องมือที่มีความสําคัญในการติดต่อสื่ อสารให้ผใู ้ ช้บริ การ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ที่แจ้งข่าวสาร หรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติและพฤติ กรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
บุคลากร (People) พนักงาน (Employee) โดยอาศัยการสรรหา และการคัดเลื อก รวมถึ งการ
ฝึ กอบรม และการจู งใจ ให้ก ับบุ คลากร หรื อพนักงานในองค์กร เนื่ องจากความสั มพันธ์ ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ เพื่อที่ จะสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การที่ มาใช้บริ การ
และต้องสร้ างความแตกต่ างให้ เหนื อคู่ แข่ งขัน โดยเจ้าหน้ าที่ ต้อ งมี ค วามสามารถ มี ท ศั นคติ ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไข
ปั ญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กรได้เป็ นอย่างดี
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) การนําเสนอทางกายภาพให้กบั
ผูใ้ ช้บริ การ โดยการสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพ และรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้าง
คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร ไม่ ว่า จะเป็ นทางด้ า นการแต่ ง กายที่ ส ะอาดเรี ย บร้ อ ย การพู ด คุ ย กับ
ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งสุ ภาพ อ่ อ นน้ อ ม และการให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว รวมถึ ง ผลประโยชน์ อื่ น ๆที่
ผูใ้ ช้บริ การควรได้รับจากการให้บริ การ
กระบวนการ (Process) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในการบริ การ
ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องและรวดเร็ ว รวมถึงทําให้ผใู ้ ช้บริ การ
เกิดความประทับใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีความภักดีต่อตราสิ นค้ า
ธี รพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2550 , น. 38-47) กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดี มีดงั นี้
1. ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค (Customer satisfaction) สิ่ งที่ได้รับหลังจากที่ผใู ้ ช้บริ การซื้ อ
สิ นค้าหรื อใช้บริ การแล้ว ประเมินผลหลังจากการซื้ อสิ นค้าไปแล้ว โดยผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบผลจาก
ความคาดหวังก่อนซื้ อกับสิ่ งที่ได้รับจริ ง ซึ่ งนักการตลาดต้องสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผทู ้ ี่ใช้บริ การ
2. ความเชื่ อถือและความไว้วางใจ (Trust) ปั จจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกันและ
กันโดยเป็ นความสัมพันธ์ดา้ นอารมณ์ ความไว้วางใจเมื่อบุคคลมีความมัน่ ใจ ซึ่ งความไว้วางใจ จะ
ช่ วยลดความไม่แน่ น อน ความเสี่ ยง และความระมัดระวังของกระบวนการ 15 ความคิ ดในการ
ตอบสนองอย่างทันทีทนั ใด ที่มีต่อตราสิ นค้า ถ้าผูใ้ ช้บริ การเกิดความไว้วางใจ นักการตลาดจะต้อง
รักษาและซื่อสัตย์ต่อคําพูดของตนเอง ตลอดจนยึดมัน่ ในคําสัญญาที่มีต่อผูใ้ ช้บริ การให้ได้
104

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

3. ความเชื่ อ มโยงผูก พัน กับ อารมณ์ (Emotional bonding) ผูบ้ ริ โภคมี ท ัศ นคติ ที่ ดีต่อ ตรา
สิ นค้า มีความหมายถึ งความผูกพันที่มีต่อสิ นค้าหรื อมีการติดต่อเป็ นประจํากับองค์กร และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การมีความชื่ นชอบต่อองค์กร หรื อบริ ษทั นั้นๆ โดยสิ่ งเหล่านี้สะสมเป็ นคุณค่าหรื อทรัพย์สิน
ของตราสิ นค้า (Brand equity) ที่เกิ ดจากประโยชน์ของสิ นค้าหรื อบริ การที่ นอกเหนื อจากบทบาท
หน้ า ที่ ข องตราสิ นค้า เพี ย งลํา พัง ทํา ให้ ก ารบริ หารผู ้บ ริ โ ภคสั ม พัน ธ์ (Customer Relationship
Management : CRM) เข้ามามี บทบาทและมีอิทธิ พ ลเหนื อจากความคิ ดของผูใ้ ช้บริ การและสร้ าง
ความรู ้สึกที่ใกล้ชิดผูกพันกับผูใ้ ช้บริ การผ่านความไว้วางใจ
4. ลดทางเลื อ กและนิ สั ย (Choice reduction and habit) ปกติ ผู ้บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม โดย
ธรรมชาติที่จะลดทางเลื อก ซึ่ งมักจะมีทางเลื อกไม่เกิน 3 ทางเลื อก คนมักรู ้ สึกมีความสุ ขกับความ
คล้ายคลึ งในเรื่ องของตราสิ นค้าหละสถานการณ์ ที่เป็ นที่รู้จกั ความภักดีของผูบ้ ริ โภค เช่ นการไม่
เปลี่ ยนตราสิ นค้า หรื อการซื้ อสิ นค้าที่มีตราสิ นค้าเดิ มซํ้าๆ เป็ นต้น ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะคิดว่า
ตราสิ นค้าใหม่มีคุณภาพที่ดีไม่เท่าตราสิ นค้าเดิมที่ผใู ้ ช้บริ การเคยใช้มาก่อน
5. ประวัติ ข องบริ ษ ัท ผู ผ้ ลิ ต สิ น ค้า (History with the company) เป็ นการสร้ า งลัก ษณะที่
แตกต่ างประกอบกับ สิ่ งอื่ นๆ เกิ ดขึ้ นระหว่างพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้าและประวัติก ารติ ดต่ อกับ
องค์กร ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ ที่มีความสัมพันธ์ส่งผลต่อในเรื่ องของความภักดี ในตราสิ นค้า การรับรู ้
ของผูใ้ ช้บริ การที่เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ และประวัติขององค์กรมีผลต่อความตั้งใจ ความภักดี รวมถึ ง
การซื้อสิ นค้าของผูใ้ ช้บริ การ
ความภักดีต่อตราสิ นค้ าสามารถแบ่ งออกเป็ น 5 ระดับดังต่ อไปนี้
ระดับที่ 1 ผูซ้ ้ื อไม่มีความภักดี ต่อตราสิ นค้า (Non-loyal buyer) ซึ่ งเป็ นความภักดี ในระดับ
ตํ่าที่สุด เพราะผูใ้ ช้บริ การไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสิ นค้า ทําให้ผใู ้ ช้บริ การเปลี่ยนไปใช้บริ การ
ตราสิ นค้าอื่นได้ง่าย โดยเปลี่ ยนไปตามความสะดวก หรื อความชื่ นชอบส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การเอง
หรื อเปลี่ยนเพราะการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจของตราสิ นค้าคู่แข่งขัน
ระดับ ที่ 2 ผูซ้ ้ื อซื้ อจากความเคยชิ น (Habitual buyer) ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ พ อใจใน
ระดับตํ่า หรื อเริ่ มพอใจกับตราสิ นค้าที่ใช้อยู่ แต่อาจคิดว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ ยนไปใช้ตรา
สิ นค้าอื่น
ระดับที่ 3 ผูซ้ ้ื อคิดถึงต้นทุนในการเปลี่ยนตราสิ นค้า (Switching cost loyal) ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึก
ว่าเมื่ อเปลี่ ยนไปใช้ตราสิ นค้าอื่ น อาจหมายถึ งต้นทุ นของเวลา (Cost in time) ต้นทุ นทางการเงิ น
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(Money) ต้นทุ นในความเสี่ ยง (Risk) และต้นทุ น ในการค้นหา (Performance) ในการเปลี่ ยนตรา
สิ นค้า
ระดับที่ 4 ผูซ้ ้ื อรู ้ สึกเป็ นมิ ตรกับตราสิ นค้า (Friend of the brand) ระดับผูใ้ ช้บริ การรู ้ สึกว่า
ตราสิ นค้าคือเพื่อน โดยผูใ้ ช้บริ การจะให้ความสําคัญกับตราสัญลักษณ์ (Symbol) ความชื่ นชอบต่อ
ตราสิ นค้าอย่างแท้จริ ง จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตราสิ นค้า (Set of use experiences) คือมีการ
รับรู ้ ต่อคุ ณภาพของตราสิ นค้านั้นในระดับสู ง (A high perceived quality) ผูใ้ ช้บริ การมีการรับรู ้ว่า
สิ นค้านี้มีคุณภาพและผูใ้ ช้บริ การมีความพร้อมที่จะซื้อหรื อใช้บริ การในตราสิ นค้านั้นๆ
ระดับ ที่ 5 ผูซ้ ้ื อมี ค วามผูก พัน (Committed buyer) เป็ นความภัก ดี ต่ อตราสิ น ค้าในระดับ
สู งสุ ดของผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนี้ มีความรู ้ สึกผูกพันกับตราสิ นค้าที่ตนใช้บริ การอยู่ และ
สามารถสะท้อนความเป็ นตัวตนของผูใ้ ช้บริ การจนเกิดความภาคภูมิใจในตราสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์
นั้นๆ
ระดับของความภักดี ของตราสิ นค้านั้น สามารถวัดได้จากรู ปแบบการซื้ อที่เกิ ดขึ้นจริ งของ
ตราสิ นค้าหรื อจากอัตราในการซื้ อซํ้า (Repurchase rates) วัดจากความน่ าจะเป็ นที่ผบู ้ ริ โภคกลับมา
ซื้ อหรื อใช้บริ การ
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้
คือผูโ้ ดยสารชาวไทยที่ใช้บริ การสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ณ สนามบินดอนเมือง ซึ่ งไม่สามารถ
หาจํานวนประชากรที่แน่นอนได้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) จํานวน
กลุ่ ม ตัวอย่างทั้งหมดเท่ ากับ 400 คน ในการวิจ ัยครั้ งนี้ ใช้วิ ธี การสุ่ มโดยไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น
(Nonprobability Sampling) ใช้ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสุ่ มตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience
sampling) ผู ้วิ จ ัย ต้องการเก็ บ ข้อมู ล จากผู ้โดยสารที่ ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ โดย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaires) ลักษณะคําถามเป็ น
คําถามปลายปิ ด ซึ่ ง คําตอบเป็ นคะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ทําการทดสอบค่าความเชื่ อมั่น
Cronbach’s Alpha มีค่า ตั้งแต่ 0.718 ถึ ง 0.913 ดังนั้นแบบสอบถามนี้ จึงมีความน่ าเชื่ อถื อและสามารถ
นําไปศึ กษากับกลุ่ มตัวอย่างจริ งได้ สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ลและทดสอบสมมติ ฐานแบ่ ง
ออกเป็ น การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อยละ (Percentage)
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ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ ใช้ อธิ บ ายข้อมู ล เบื้ อ งต้น
เกี่ ยวกับ กลุ่ ม ตัวอย่ าง และการวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แก่ Independent
Sample : t-Test, One-way analysis of Variance (ANOVA) ทดสอบเปรี ยบเที ยบรายคู่ แบบ LSD และ
Multiple Linear Regression Analysis โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 240 คน (ร้อยละ 60.00) มีอายุ 30-39 ปี
จํานวน 127 คน (ร้อยละ 31.70) มีสถานภาพโสด จํานวน 222 คน (ร้อยละ 55.50) มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 267 คน (ร้อยละ 66.70) มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 152 คน (ร้อยละ
38.00) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท จํานวน 109 คน (ร้อยละ 27.30)
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83) โดยในแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.85) โดยในแต่ละข้อ
พบว่า การบริ การของพนักงานบนเครื่ องบินมีความใส่ ใจผูโ้ ดยสารเป็ นอย่างดี มากที่สุด ( X = 3.94)
รองลงมาความน่ าเชื่ อถื อและชื่ อเสี ยงที่ มีคุ ณภาพของสายการบิน ( X = 3.89) และน้อยที่ สุดตาราง
เที่ยวบิ นมีให้เลื อกได้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผูโ้ ดยสาร ( X = 3.77) (2) ด้านราคาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) โดยในแต่ละข้อพบว่า มีการแจ้งราคาและค่าธรรมเนี ยมบริ การ
ต่างๆอย่างชัดเจน มากที่สุด ( X = 3.90) รองลงมาราคาค่าตัว๋ โดยสารมีความคุ ม้ ค่ากับบริ การที่ได้รับ
จากสายการบิ น( X = 3.84) ราคาค่าตัว๋ โดยสารมี ความเหมาะสมเมื่ อเที ยบกับ สายการบิ นอื่ น( X =
3.84) และน้อยที่สุดราคาบริ การเสริ มอื่นๆมีความเหมาะสม เช่ น อาหาร เครื่ องดื่ ม นํ้าหนักกระเป๋ า
( X = 3.57) (3) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.98) โดยในแต่ ละข้อ
พบว่า มีช่องทางการชําระเงินที่สะดวกและมีหลายช่องทาง เช่น ATM , เคาร์ เตอร์ เซอร์ วสิ มากที่สุด
( X = 4.143) รองลงมามีความสะดวกสบายในการจองตัว๋ เครื่ องบินผ่านเว็บไซต์ ของสายการบิน ( X
= 4.04) และน้อยที่สุดสอบถามข้อมูลการบริ การของสายการบินผ่าน Call-Center ได้หลายช่ องทาง
เช่น โทรศัพท์ และ E-mail ของสายการบิน( X = 3.83) (4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.54) โดยในแต่ละข้อพบว่า มีศูนย์บริ การ Call-Center ของสายการบินคอยให้บริ การ
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ข้อ มู ล แก่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร มากที่ สุ ด ( X = 3.74) รองลงมามี ช่ อ งทางการโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ ที่
หลากหลายช่ อ งทาง เช่ น Facebook, Instagram ( X = 3.66) และน้อยที่ สุ ดตัว๋ ค่ าโดยสารสามารถ
นําไปลดราคาอาหาร กับร้านค้าที่ร่วมรายการกับสายการบินภายในสนามบินดอนเมือง ( X = 3.31)
(5) ด้านบุ คลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.89) โดยในแต่ละข้อพบว่า พนัก งานต้อนรั บ บน
เครื่ องบิ น มี ม ารยาทและมี ความยินดี ในการให้บ ริ การ มากที่ สุด ( X = 3.97) รองลงมาคื อพนักงาน
ภาคพื้น มีมารยาท และมีความยินดี ในการให้บริ การ ( X = 3.93) และน้อยที่สุดพนักงานภาคพื้นทุ ก
ภาคส่ วนของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญในการแก้ปัญหาให้กบั ผูโ้ ดยสาร
( X = 3.81) (6) ด้านกระบวนการให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.89) โดยในแต่ละข้อพบว่า
ระบบในการจองซื้อตัว๋ โดยสารมีความถูกต้อง มากที่สุด ( X = 3.93) รองลงมาคือขั้นตอนการเช็คอินมี
ความสะดวกและรวดเร็ ว( X = 3.86) และน้อยที่ สุ ดคื อจํานวนเคาน์ เตอร์ จํานวนตัว๋ โดยสารในท่ า
อากาศยาน มี เพีย งพอต่อการให้ บ ริ ก าร ( X = 3.73) (7) ด้านลักษณะทางกายภาพในภาพรวมอยู่ใน
ระดับระดับมาก ( X = 3.92) โดยในแต่ละข้อพบว่า สภาพแวดล้อมห้องโดยสารมีความสะอาดพร้ อม
ให้บริ การ มากที่สุด ( X = 3.95) รองลงมาคือเครื่ องบินมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่างๆพร้อม
ในการให้บริ การ( X = 3.94) และน้อยที่สุดคือห้องนํ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด พร้อมให้บริ การ ( X = 3.87)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์
ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.83) โดยเรี ยงลําดับได้
ดังนี้ ท่านมีความต้องการที่จะใช้บริ การสายการบินซํ้าอีกในโอกาสหน้าถ้าท่านต้องการเดินทาง มาก
ที่ สุ ด ( X = 4.13) รองลงมาท่ า นมี ค วามประทับ ใจ และมัน่ ใจต่ อการใช้บ ริ ก ารของสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ ( X = 4.03) ท่านมีความรู ้สึกที่ดีต่อตราสิ นค้าและและการบริ การของสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ ( X = 3.87) ท่านต้องการที่จะแนะนําการบริ การของสายการบินให้ผใู ้ ช้บริ การท่าน
อื่น ( X = 3.57) น้อยที่สุดสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินแรกในใจของท่าน ที่ท่านจะ
เลือกใช้บริ การ ( X = 3.53)
4. การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อสายการ
บิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่แตกต่างกัน
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ตัวแปร

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

เพศ

t-test

0.00*

แตกต่างกัน

อายุ

F-test

0.70

ไม่แตกต่างกัน

สถานภาพ

F-test

0.00*

แตกต่างกัน

ระดับการศึกษาสู งสุ ด

F-test

0.93

ไม่แตกต่างกัน

อาชีพ

F-test

0.16

ไม่แตกต่างกัน

รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน

F-test

0.09

ไม่แตกต่างกัน

มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ*0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศและสถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ LSD ด้านสถานภาพ ดังต่อไปนี้
การทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีความภักดีต่อสาย
การบิน ไทยไลอ้อนแอร์ น้อยกว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรส อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดมีความภักดีต่อสาย
การบิน ไทยไลอ้อนแอร์ มากกว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีสถานภาพสมรสมีความภักดี ต่อ
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ มากกว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
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ความภักดีต่อสายการบิน
ไทยไลอ้ อนแอร์

b

Std.
Error

β

t

Sig.

0.153

0.878

Tolerance VIF

(Constant)

0.026

0.167

- ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)

0.261

0.070

0.221

3.710

0.000*

0.300

3.339

- ด้านราคา (X2)

0.146

0.055

0.134

2.677

0.008*

0.421

2.374

- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (X3)

0.143

0.061

0.127

2.344

0.020*

0.364

2.751

- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4)

0.056

0.043

0.063

1.304

0.193

0.458

2.184

- ด้านบุคลากร (X5)

-0.085

0.062

-0.077 -1.366

0.173

0.335

2.987

- ด้านกระบวนการให้บริ การ (X6)

0.182

0.072

0.164

2.528

0.012*

0.251

3.987

- ด้านลักษณะทางกายภาพ (X7)

0.258

0.056

0.248

4.639

0.000*

0.372

2.688

R = 0.764 R2 = 0.584 Adjusted. R2 = 0.577 SEE = 0.447 F = 78.644 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี
ต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการ และด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มี ความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มี
อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 57.7 (Adjusted R2 = 0.577)
การอภิปรายผลข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ด้านเพศ และด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
1. ด้านเพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยวัฒน์
รุ่ งนิ่ ม (2557) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมพัทยาปาร์ ค
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บีช รี สอร์ ท ของนักท่องเที่ยวชาวไทย” พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้บริ การโรงแรมพัทยาปาร์ ค บีช รี สอร์ท มีความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรม
ด้านระยะเวลาที่เข้าพักต่อครั้งแตกต่างกัน โดยเพศชายและเพศหญิ ง มีความแตกต่างกัน โดยเพศ
หญิงมีระยะเวลาเข้าพักต่อครั้งมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกันกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ทั้งนี้ เนื่ องจาก
เป็ นธุ รกิ จบริ ก ารเหมื อนกัน และผลการวิจยั พบว่าเพศชายและเพศหญิ งมี ค วามแตกต่ างกัน แต่
ต่างกันตรงที่งานวิจยั ของผูว้ ิจยั นั้นเป็ นสายการบิน เนื่ องจาก เพศ แสดงออกถึงความแตกต่างกันทาง
สรี ระร่ างกาย จึงทําให้ความต้องการของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน
2. ด้านสถานภาพ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความภักดี ต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ จิตติ
ยา ศรี ฤ ทธิ ป ระดิ ษ ฐ์ (2558) ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด บริ ก ารที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่าภายในประเทศในเขตจัง หวัดอุ บ ลราชธานี ของ
ผูโ้ ดยสารสายการบินนกแอร์ ” พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กบั การ ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ํ
จังหวัดอุบลราชธานี ของผูโ้ ดยสารสายการบินนกแอร์
สายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศในเขต
ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มตัวอย่างที่เก็บจากแบบสอบถามนั้นมีความแตกต่างผูว้ จิ ยั ไม่ได้ทาํ การเจาะจงกลุ่ม
ตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถามจากเขตจังหวัดอุบลราชธานี เนื่ องจาก สถานภาพที่แตกต่างกันของแต่
ละบุคคล บ่งบอกถึ งพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตว่าเป็ นไปในลักษณะไหน เช่ น บุคคลที่มีสถานภาพ
โสดก็ จะมี ก ารดําเนิ น ชี วิตแบบเดี่ ยว ส่ วนบุ ค คลที่ มี ส ถานภาพสมรสก็ จะมี ก ารดําเนิ นชี วิตแบบ
ครอบครัว ซึ่ งลักษณะที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้ ทําให้มีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อน
แอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย ที่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ผลการวิจยั พบว่า ด้านการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ด้านกระบวนการ ด้านราคา และด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไล
อ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุ ภชั ชา วิทยาคง (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อตราสิ นค้าของสายการบิน
ต้น ทุ น ตํ่า ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารชาวไทย” พบว่า ลัก ษณะทางกายภาพของเครื่ องบิ น เช่ น การตกแต่ ง
ภายนอก เครื่ องบินมีความสวยงาม และเป็ นเอกลักษณ์, การตกแต่งภายในเครื่ องบินมีความสวยงาม
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และเป็ น ระเบียบเรี ยบร้อย, อุปกรณ์ที่ให้บริ การบนเครื่ องบินได้มาตรฐาน ใช้งานได้ดี, ห้องโดยสาร
บนเครื่ องบินมีความสะอาด, ห้องนํ้าบนเครื่ องบินมีความสะอาด รวมทั้ง ระบบในการชําระเงิน มี
ความถู ก ต้อ ง ล้ว นมี ผ ลต่ อ ความภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้า ของสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า ภายในประเทศ
เนื่ อ งจาก สายการบิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ โดยผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ าคัญ กับ
สภาพแวดล้อมห้องโดยสารมี ความสะอาดพร้ อมให้บริ การ เครื่ องบินมีความทันสมัย พร้อมทั้งมี
อุ ป กรณ์ ต่างๆพร้ อมในการให้บ ริ ก าร และอุ ป กรณ์ เสริ ม ต่างๆบนเครื่ องบิ น มี ความปลอดภัย ได้
มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก จึงมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
2. ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ ภชั ชา
วิทยาคง (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้าของสายการบินต้นทุนตํ่า ของ
ผูใ้ ช้บริ การชาวไทย” พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เช่ น สายการบินมี เส้ นทางการบินที่
ครอบคลุ ม, เที่ ยวบิ นมี การให้บริ การหลาย ช่วงเวลา รวมทั้งเที่ยวบิ นมีการให้บริ การเสริ มตรงกับ
ความต้องการ ล้วนแล้วส่ งผลต่อความภักดี ต่อ ตราสิ นค้าของสายการบินต้นทุนตํ่าภายในประเทศ
เนื่ องจาก สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ การ
บริ การของพนักงานบนเครื่ องบินมีความใส่ ใจผูโ้ ดยสารเป็ นอย่างดี ความน่าเชื่ อถือและชื่ อเสี ยงที่มี
คุ ณ ภาพของสายการบิ น ความตรงเวลาของเที่ ย วบิ น ที่ ต้อ งออกเดิ น ทาง และการบริ ก ารของ
เคาน์เตอร์ Check-in มีความสะดวกรวดเร็ ว อยู่ในระดับมาก จึงมีความสัมพันธ์ ต่อความภักดี ต่อสาย
การบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
3. ด้านกระบวนการ มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อความภัก ดี ต่ อสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ จิราภรณ์
เอ็นดู (2558) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจใช้บ ริ ก ารสายการบิ นแอร์ เอเชี ยของ
ประชากร ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การมีอิทธิ พล
ต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร สายการบิ น แอร์ เอเชี ย ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล กระบวนการบริ การที่ มีความรวดเร็ วไม่ว่าจะเป็ นขั้นตอนการเช็ คอิน การเตรี ยมความ
พร้อมของเครื่ องบินก่อนออกเดิ นทางที่มีระยะเวลาสั้นจะช่วยสร้ างความน่ าเชื่ อถื อและสร้ างความ
ประทับ ใจให้ แ ก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซึ่ งจะทําให้ มี ก ารตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร กับ สายการบิ น แอร์ เอเชี ย ได้
เนื่ องจาก สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ ระบบ
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ในการจองซื้ อตัว๋ โดยสารมีความถู กต้อง ขั้นตอนการเช็คอินมีความสะดวกและรวดเร็ ว และมีการ
แจ้งเตื อนเมื่ อใกล้เวลาเดิ น ทาง อยู่ในระดับ มาก จึงมี ความสั ม พันธ์ ต่อความภัก ดี ต่อสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
4. ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ต่อสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสาร
ชาวไทย อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของมนสิ นี เลิ ศ คชสี ห์
(2558) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบินการบินไทย สําหรับการให้บริ การ
ภายในประเทศ” พบว่า ปั จจัยด้านราคา ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การสายการบิน การบินไทย สําหรับ
การให้บ ริ ก าร ภายในประเทศ โดยผูโ้ ดยสารจะเลื อกใช้บ ริ การ หากราคาค่าโดยสารมี ม าตรฐาน
เหมาะสมกับคุณภาพการให้บริ การ เหมาะสมกับระยะทาง รวมถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง
และสิ่ งอํานวยความสะดวกเนื่ องจาก สายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสําคัญกับ มีการแจ้งราคาและค่าธรรมเนียมบริ การต่างๆอย่างชัดเจน ราคาตัว๋ โดยสารมี
ความคุม้ ค่ากับบริ การที่ได้รับจากสายการบิน ราคาค่าตัว๋ โดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับสาย
การบิ น อื่ น และราคาค่าตัว๋ โดยสารมี ค วามเหมาะสมกับ ระยะทางการบิ น อยู่ในระดับ มาก จึ ง มี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
5. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ของผูโ้ ดยสารชาวไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนสิ นี
เลิ ศคชสี ห์ (2558) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การสายการบินการบินไทย สําหรับ
การให้บ ริ ก ารภายในประเทศ” พบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจําหน่ ายและบริ ก าร ส่ งผลต่ อการ
เลื อกใช้บ ริ ก ารสายการบิ นการบิ น ไทย สําหรั บ การให้บ ริ ก ารภายในประเทศ โดยผูโ้ ดยสารจะ
เลือกใช้บริ การ หากมีช่องทางการเลือกซื้ อบัตรโดยสารที่หลากหลาย สะดวก หาได้ง่าย ช่องทางใน
การรั บ ชํา ระค่ า บัต รโดยสารที่ เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย เนื่ อ งจากสายการบิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ โดยผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับ มีช่องทางการชําระเงินที่สะดวกและมีหลายช่องทาง เช่น
ATM, เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส ความสะดวกสบายในการจองตัว๋ เครื่ องบินผ่านเว็บไซต์ของสายการบิน มี
ช่ องทางการจําหน่ ายตัว๋ เครื่ องบิ นหลากหลาย และความสะดวกรวดเร็ วในการซื้ อตัว๋ โดยสารผ่าน
ช่ องทางต่างๆ อยู่ในระดับมาก จึ งมี ความสัมพันธ์ ต่อความภักดี ต่อสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ของ
ผูโ้ ดยสารชาวไทย
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ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. ด้านเพศ ผูป้ ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ จําเป็ นจะต้องคํานึ งถึงความแตกต่าง
ทางด้านเพศ ดังนั้น กลยุทธ์สําหรับเพศชายและเพศหญิงก็อาจจะแตกต่างกัน เช่น เพศหญิงควรที่จะ
เน้นในเรื่ องของการเพิ่มนํ้าหนักกระเป๋ า เพราะเพศหญิง เวลาเดิ นทางจะมีสัมภาระในการเดิ นทาง
ค่อนข้างเยอะ จึงทําให้เพศหญิงต้องการนํ้าหนักระเป๋ าเพิ่ม ส่ วนเพศชายนั้น ผูป้ ระกอบการสายการ
บิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ควรที่ จะเน้นในเรื่ องของขนม เครื่ องดื่ ม ที่ ให้ บ ริ ก ารบนเครื่ อง จึ งอยากให้
ผูป้ ระกอบการสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ตระหนักถึ งความแตกต่างทางด้านเพศของผูโ้ ดยสาร
เป็ นสําคัญ ในการที่จะออกแบบกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ เพื่อให้ผโู ้ ดยสารเกิดความ
พึงพอใจและก่อเกิดเป็ นความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ต่อไป
2. ด้านสถานภาพ ผูป้ ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรที่จะออกแบบ และสร้างกลยุทธ์
การตลาดบริ การโดยคํานึ งถึ งความแตกต่างกันของกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละกลุ่ม โดยเน้นไปที่การ
แบ่งกลุ่มเป้ าหมายตามสถานภาพและออกแบบส่ วนประสมทางการตลาดบริ การให้สอดคล้องตรง
กับความต้องการของบุคคลในแต่ละสถานภาพ
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสมการ MRA พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย มีเพียง 5 ด้าน
เท่านั้น คือ ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านกระบวนการ ด้านราคา
และด้า นช่ องทางการจัด จําหน่ าย โดยอภิ ป รายผลเรี ย งลํา ดับ ตามนํ้าหนัก ของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรที่
จะต้องเน้นในเรื่ องของ การนําเสนอลักษณะทางกายภาพเป็ นอันดับแรก เพราะผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ ให้ ค วามสําคัญ กับ ลัก ษณะทางกายภาพด้านสภาพแวดล้อมของห้องโดยสารมี ค วาม
สะอาดพร้อมให้บริ การ เครื่ องบินมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมในการให้บริ การ
และอุ ป กรณ์ เสริ ม ต่ า งๆบนเครื่ อ งบิ น มี ค วามปลอดภัย ได้ม าตรฐานสากล เนื่ อ งจาก ผู ้ต อบ
แบบสอบถามมี ค วามคาดหวัง ด้า นการนํา เสนอลัก ษณะทางกายภาพ อยู่ใ นระดับ มาก ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรที่จะออกแบบส่ วนประสมทางการตลาดบริ การโดย
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คํานึ งถึงการนําเสนอลักษณะทางกายภาพเป็ นสําคัญ เพื่อที่จะทําให้ผูโ้ ดยสารเกิ ดความประทับใจ
ในขณะที่มาใช้บริ การ และทําให้ผโู ้ ดยสารกลับมาใช้บริ การซํ้าจนก่อเกิ ดเป็ นความภักดีต่อสายการ
บิน ไทยไลอ้อนแอร์
2. ด้านผลิ ตภัณฑ์/บริ การ ผูป้ ระกอบการสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ควรออกแบบส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ โดยเน้นด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ เช่น ควบคุมดูแล ให้พนักงานสามารถ
ส่ งมอบบริ ก ารที่ ดีให้ก ับ ผูโ้ ดยสาร ทั้งพนัก งานบนเครื่ องและพนัก งานภาคพื้ นของสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ ให้มีมารยาทและมีความยินดี ในการส่ งมอบบริ การของสายการบิน ไทยไลอ้อน
แอร์ ให้กบั ผูโ้ ดยสาร อีกทั้งต้องมีการอบรมพนักงานให้มีความสามารถที่จะส่ งมอบบริ การที่รวดเร็ ว
และทันต่อความต้องการของผูโ้ ดยสาร อีกทั้ง สายการบินควรเพิ่มตารางเที่ยวบิน เพราะผูโ้ ดยสาร
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริ การของสายการบิน และมีความต้องการที่จะใช้บริ การสาย
การบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ในเที่ยวบินอื่นอีก แต่บางตารางเที่ยวบินของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ไม่มี ให้บ ริ ก ารในจังหวัด หรื อเวลาดังกล่ าว บางจังหวัดมี ตารางเที่ ยวบิ นน้อย ทําให้ผูโ้ ดยสารมี
ตัวเลื อกในการเดิ นทางค่อนข้างที่ จะจํากัด และ สายการบิ นควรที่จะจัดตารางการบิ นให้มี ความ
ชัดเจน ถ้าเกิดการล่าช้า ก็ไม่ควรที่จะล่าช้ามากเกินกว่าที่ผโู ้ ดยสารจะยอมรับได้ เพื่อให้ผโู ้ ดยสารเกิด
ความประทับใจ และมีความเชื่อมัน่ ในการบริ การที่สายกานบินมอบให้
3. ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรออกแบบส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การ โดยเน้นในเรื่ องของกระบวนการ เพราะเมื่ อผูโ้ ดยสารได้ทาํ การจองซื้ อตัว๋
โดยสารเพื่อการเดิ นทางแล้วนั้น สิ่ งที่ ผูโ้ ดยสารต้องการคือความถูกต้อง ทั้งชื่ อ นามสกุล รวมถึ ง
จุดหมายปลายทางที่ ตอ้ งการเดิ นทางอย่างถู กต้อง ถ้าในกรณี ที่เกิ ดความผิดพลาดนั้น ย่อมทําให้
ผูโ้ ดยสารเสี ยเวลา และเกิดความไม่พงึ พอใจรวมถึงความเชื่อมัน่ ที่มีต่อสายการบินลดลงไป และสาย
การบินอาจเสี ยผูโ้ ดยสารรวมถึ งมีการบอกกล่าวปากต่อปากทําให้ผโู ้ ดยสารหมดความเชื่ อมัน่ ของ
สายการบิ น ก่ อ ให้ ส ายการบิ น เกิ ด ความเสี ย หายได้ ดังนั้น สายการบิ น ควรมี ระบบการจองตั๋ว
โดยสารที่ดี และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบระบบให้ทนั สมัย มีการพัฒนาระบบการจอง
ตัว๋ โดยสารให้พร้อมให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ และเกิดข้อผิดพลาดของระบบการให้บริ การให้นอ้ ย
ที่สุดเพื่อให้ผโู ้ ดยสารเกิดความเชื่ อมัน่ และมัน่ ใจในการเลือกใช้บริ การของสายการบิน ไทยไลอ้อน
แอร์ และทําให้ผูโ้ ดยสารกลับมาใช้บริ การซํ้าจนก่อเกิดเป็ นความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อน
แอร์
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4. ด้านราคา ผูป้ ระกอบการสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ควรออกแบบส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ โดยเน้นในเรื่ องของราคา เพราะ เมื่อผูโ้ ดยสารทําการจองตัว๋ โดยสารเสร็ จสิ้ นแล้ว สิ่ ง
ที่ผูโ้ ดยสารต้องการทราบคือ ราคาการเดินทางรวมถึงค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่ผูโ้ ดยสารต้องทําการชําระเงิน
ถ้าสายการบินได้มีการแจ้งราคาและค่าธรรมเนี ยมต่างๆออย่างชัดเจน ทําให้ผโู ้ ดยสารเข้าใจ และยอมรับ
ในการแจ้งชําระเงินให้กบั สายการบิน ดังนั้น สิ่ งที่สายการบินควรมีเพิ่มเติมคือการบอกรายละเอียด หรื อ
นโยบายเพิ่ มเติ มของสายการบิ น เช่ น การปรั บขึ้ นของค่านํ้ามันที่ ตอ้ งทําให้สายการบิ นปรั บราคาตัว๋
โดยสารที่สูงขึ้น หรื อการลดปริ มานการโหลดนํ้าหนักกระเป๋ าของผูโ้ ดยสาร เพื่อที่จะทําให้ผโู ้ ดยสารเกิด
การรับรู ้ และยอมรับในสิ่ งที่สายการบินได้บอกกล่าว เพื่อป้ องกันไม่ให้ผูโ้ ดยสารเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกบั
สายการบิ น และสายการบิ นควรที่ จะรักษาความรู ้ สึกที่ ดีของผูโ้ ดยสารไว้ เพื่ อให้ผูโ้ ดยสารกลับมาใช้
บริ การกับสายการบินซํ้า และทําให้ผโู ้ ดยสารเกิดความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ต่อไป
5. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผูป้ ระกอบการสายการบิ น ไทยไลอ้อนแอร์ ควรออกแบบ
ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร โดยเน้นในเรื่ องของช่ องทางการจัดจําหน่ าย เพราะผูโ้ ดยสาร
ต้องการความรวดเร็ ว และความสะดวกสบายในการชําระเงิ นค่าตัว๋ โดยสาร จึงทําให้สายการบิ นต้องมี
การเปิ ดช่ องทางการชําระเงินการจองตัว๋ โดยสารที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น เพื่ออํานวย ความสะดวก
ให้กบั ผูโ้ ดยสาร ดังนั้น สายการบินควรทําการสานสัมพันธ์กบั ธนาคาร ร้านสะดวกซื้ อต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการชําระเงินให้กบั ผูโ้ ดยสารให้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง สายการบินควรเพิ่มช่อง
ทางการให้บริ การการสอบถามข้อมูลให้กบั ผูโ้ ดยสาร เช่ น การเพิ่มระบบ Call Center online เพื่อ
การแก้ปั ญ หาที่ ร วดเร็ ว ให้ ก ับ ผู ้โ ดยสารได้อ ย่า งทัน ท่ ว งที เพื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ ผู ้โ ดยสารเกิ ด ความ
ประทับ ใจ และทํา ให้ ผู ้โ ดยสารกลับ มาใช้บ ริ ก ารซํ้าจนก่ อ เกิ ด เป็ นความภัก ดี ต่ อ สายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์
ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้ อนแอร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ท่านมีความต้องการที่จะใช้บริ การสายการ
บิ นซํ้าอี กในโอกาสหน้าถ้าท่ านต้องการเดิ นทาง โดยอยู่ในระดับมาก ผูป้ ระกอบการสายการบิ น
ไทยไลอ้อนแอร์ ควรที่จะต้องเน้นในเรื่ องของการรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี มีคุณภาพ ของสาย
การบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ให้อยูใ่ นระดับที่ดีมากอยูเ่ สมอ เช่น เน้นที่ลกั ษณะทางกายภาพของสายการ
บิ น ไม่ ว่า จะเป็ นความสะอาดของห้ อ งโดยสาร ความสะอาดของห้ อ งนํ้าบนเครื่ อ งบิ น และ
อุ ปกรณ์ เสริ มต่างๆบนเครื่ องบิ น มี ความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อที่ จะทําให้ผูโ้ ดยสารมี
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ความรู ้ สึกที่ดีและมัน่ ใจในการใช้บริ การสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ และทําให้ผูโ้ ดยสารเกิ ดความ
ภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ต่อไป
ด้านความภักดีนอ้ ยสุ ดคือ สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินแรกในใจของท่าน
ที่ท่านจะเลื อกใช้บริ การ ผูป้ ระกอบการสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ควรที่ จะต้องเน้นในด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด เพื่อที่จะให้ผโู ้ ดยสารรับรู ้ถึงข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชัน่ ต่างๆของสายการ
บิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ อี ก ทั้ง ผู ้ป ระกอบการ สายการบิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ ควรที่ จ ะเน้ น สร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่สามารถจับมือกันเพื่ออํานวยต่อการทําธุ รกิจร่ วมกัน เช่น
ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้ อ เป็ นต้น โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ จัดโปรโมชัน่
เช่ น ชําระตัว๋ โดยสารผ่านบัตรเครดิ ตธนาคารพันธมิตรเพื่อเป็ นส่ วนลดในการซื้ อตัว๋ โดยสาร หรื อ
สะสมไมล์ครบตามจํานวนนํามาลดราคาค่าห้องพักของโรงแรมพันธมิตรในราคาพิเศษ เป็ นต้น ควร
จัดโปรโมชัน่ ที่ทาํ ให้ผูโ้ ดยสารรู ้สึกพึงพอใจ และสามารถกระตุน้ ความรู ้สึกให้ผูโ้ ดยสารตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นสายการบินแรกในใจของผูโ้ ดยสาร จนกลายเป็ น
ความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. เนื่ องจากงานวิจยั ในครั้ งนี้ มุ่งศึ กษาเฉพาะปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ดังนั้น
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาถึ งปั จจัยด้านอื่นๆ ที่ ทาํ ให้มีผลต่อความภักดี ต่อสายการบิน ไทยไล
อ้อนแอร์ เช่น คุณภาพของการให้บริ การ ที่มีผลอต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เป็ นต้น
2. เนื่ องจากงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิ ง
ลึ ก จึงควรมีการทําวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ ควบคู่กนั ไปกับการตอบแบบสอบถาม จาก
แหล่งข้อมูลที่สําคัญ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริ งของผูโ้ ดยสาร ให้ได้มากที่สุดและเพื่อ
นํามาเป็ นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาแผนธุ รกิจของสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ต่อไป
3. ควรทําการขยายกลุ่ ม ผูโ้ ดยสารเป้ าหมายอื่ น เช่ น ผูโ้ ดยสารชาวต่ างชาติ และควรทํา
การตลาดที่ มุ่ ง เน้ น ไปทางส่ วนราชการ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม จํา นวนผูโ้ ดยสาร
กลุ่ มเป้ าหมาย ให้มาใช้บริ การสายการบิ น และจัดทําการส่ งเสริ มการตลาดให้มากขึ้น เช่ น สิ ท ธิ
พิเศษสําหรับราชการ หรื อสิ ทธิ พิเศษสําหรับสมาชิ กของสายการบิน เพื่อที่จะทําให้ผูโ้ ดยสารเกิ ด
การใช้บริ การซํ้าๆ และก่อเกิดเป็ นความภักดีที่มีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ต่อไป
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บทสรุ ป
จากการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อความภักดีต่อสายการ
บิ น ไทยไลอ้อ นแอร์ ของผู ้โ ดยสารชาวไทย” เป็ นวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitive Research) ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ของผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และ
รายได้ต่อเดือน พบว่า เพศ และสถาภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความภักดีต่อสายการบิน ไทยไลอ้อน
แอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทยที่แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/บริ การ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการ และด้านการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ เมื่อได้ผลการวิเคระห์ขอ้ มูล สามารถเรี ยงลําดับตามนํ้าหนักของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ ก าร พบว่า ด้านการนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ /บริ ก าร ด้าน
กระบวนการ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อความภักดี ต่อสายการ
บิน ไทยไลอ้อนแอร์ ของผูโ้ ดยสารชาวไทย
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่ าตราสิ นค้ าทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
โทรศัพท์ มือถือไอโฟนของร้ านสตูดิโอ 7 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
MARKETING MIX AND BRAND EQUITY FACTORS INFLUENCING IPHONE
PURCHASE DECISION OF CONSUMERS IN PATHUM THANI ON STUDIO 7 SHOP
ธนภัทร พิสิษฐ์ กุล
(pisitkul.thanapat@gmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุ ทวีผลนุกูล
(pashatai.c@rsu.ac.th)
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจโทรศัพท์มือถื อไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจโทรศัพท์มือถื อไอโฟนของ
ร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี และ (3) เพื่อศึกษาปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจโทรศัพท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ประชากร
ที่ ใ ช้ในการศึ ก ษาคื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อ โทรศัพ ท์มื อถื อไอโฟนของร้ านสตู ดิ โอ 7 ที่ อาศัยอยู่ใ น
จังหวัดปทุ มธานี ซึ่ งไม่ท ราบจํานวนที่ แน่ นอนและทําการเก็บ ข้อมู ลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 385 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test, F-Test และ
การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 51.17) มี อายุ 26-30 ปี (ร้ อยละ 50.65) มี สถานภาพ
โสด (ร้ อยละ 86.23) มี ระดับ การศึกษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 83.90) มี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
(ร้ อยละ 42.60) และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 15,001-25,000 บาท (ร้ อยละ 41.82) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) เมื่อพิจารณา
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เป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้าน
ราคา และน้อยที่สุดคือด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยคุณค่าตรา
สิ นค้า พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุดที่ ( = 4.40) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คื อ
ด้านการรับรู ้ต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ และน้อยที่สุดคือด้าน
ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้า ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ด ( = 4.28) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นโดยเรี ยงลํ า ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย คื อ ซื้ อ
โทรศัพท์มือถือไอโฟน ที่ร้านสตูดิโอ 7 เนื่ องจากมีการรับประกันสิ นค้าที่สะดวกรวดเร็ ว มากกว่าที่
อื่น, ร้านสตูดิโอ 7 เป็ นร้านที่มีความเชื่ อถือเป็ นที่ยอมรับ และน้อยที่สุดคือ เลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน ที่ร้านสตูดิโอ 7 เนื่องจากมีโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด, ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า
ABSTRACT
This independent study has objective (1) to study the difference of demographic factors
influencing iPhone purchase decision consumers in Pathum thani on Studio 7 shop, (2) to study
marketing mix factors influencing iPhone purchase decision of consumers in Pathum thani on
Studio 7 shop and (3) to study brand equity factors influencing iPhone purchase decision of
consumers in Pathum thani on Studio 7 shop. For populations in this study were studied 385
people who have purchased iPhone from Studio 7 in Pathum thani. Statistical analysis is
conducted by using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard
deviation. Moreover Inferential statistics including t-Test, F-Test, and Multiple Regression
Analysis are also used in this study. The results of the study, in terms of demographic factors, it
was found that most of the respondents t 197 persons ( 51.17% ) were Females; 195 of them
(50.65%) were at the age of 26-30 years; 332 of them (86.23%) were single; 323 of them
(83.90%) had level of education of bachelor’s degree; 164 of them (42.60%) were employee; and
161 of them (41.82%) had a monthly income of 15,001-25,000 Baht. In terms of marketing mix
factors, the overall factors were at a high level ( = 4.00) which can be arranged in descending
order as follows: product, place, price and the least is promotion, In terms of brand equity factors,
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the overall factors were at a highest level ( = 4.40) which can be arranged in descending order as
follows, brand awareness, brand association, perceived quality and the least one is brand loyalty,
In terms of purchase decision factors, the overall factors were at highest a level ( = 4.28) which
can be arranged in descending order as follows, purchase iphone from Studio 7 has a quick and
convenient warranty, Studio 7 is reliable and acceptable and Choose purchase Iphone from Studio
7 because Studio 7 has a variety of promotions.
Key Words : MARKETING MIX FACTORS, BRAND EQUITY FACTORS
บทนํา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญ และเข้ามามี ส่วนร่ วมกับมนุ ษย์ได้อย่างกลมกลื น
โดยถื อว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญในปั จจุบนั และเป็ นยุคเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ไร้ พรมแดนโดยมีการ
พัฒนาอย่างไม่ หยุดนิ่ ง โทรศัพ ท์มื อถื อก็ได้เริ่ ม เข้ามามี บ ทบาทสําคัญในการดํารงชี วิตในสั งคม
ปั จจุบนั และขีดความสามารถของโทรศัพท์มือถื อนั้นก็ถูกนํามาพัฒนามากขึ้นไปตามลําดับ โดยมี
การพัฒ นาในด้า นเทคโนโลยีที่ ท ัน สมัย สามารถตอบสนองการใช้ง านได้อ ย่า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งด้านการรับส่ งข้อมูล และด้านความบันเทิง โทรศัพท์มือถือจึงกลายเป็ นอุปกรณ์ ที่
ขาดไม่ได้ในชี วติ ประจําวัน หรื อแม้ดา้ นการศึกษาโทรศัพท์มือถือกลายเป็ นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ของ
สังคมยุคใหม่ไปโดยปริ ยาย (Siamphone, 2557)
การศึ กษาการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึ กษา สมาร์ ทโฟน ของผลิ ตภัณฑ์แอปเปิ้ ล (Apple) หรื อ
โทรศัพท์ (iPhone) เป็ นสมาร์ ทโฟนที่ได้รับความนิ ยมเป็ นอันดับต้นของโลก โดยในปั จจุบนั พ.ศ.
2561 ยอดขายของไอโฟน (iPhone) ของ Appleในไตรมาสแรกประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมากใน
ประทศสหรัฐอเมริ กา ไอโฟนถือว่าเป็ นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมแห่งยุค ที่นาํ นวัตกรรมที่ล้ าํ สมัยมาใช้
และมีความเสถียรภาพมากที่สุดของสมาร์ ทโฟนในยุคนั้น โดยทางบริ ษทั แอปเปิ้ ลนั้นได้ทาํ การผลิต
สมาร์ ทโฟนรุ่ นต่าง ๆ ออกมาในทุก ๆ ปี และปี พ.ศ.2561 แอปเปิ้ ลได้ออกสมาร์ ทโฟนแห่ งยุคคื อ
ไอโฟน Xs ไอโฟน Xs Max และ ไอโฟน Xr ซึ่ งนับเป็ นสมาร์ ทโฟนที่ทวั่ ทั้งโลกให้การจับตามอง
อย่างมาก (Apple Inc ,2561)
สตู ดิโอ 7 (Studio 7) เป็ นหนึ่ งในตัวแทนจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์แบรนด์แอปเปิ้ ล (Apple) ใน
ประเทศไทย ร้านสตูดิโอ 7 นั้นมีสาขาในประเทศไทยมากกว่า 100 สาขา โดยครอบคลุมทัว่ ประเทศ
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ไทยเพื่ อ ที่ ผู ้บ ริ โ ภคสิ นค้า ภายใต้แ บรนด์ แ อปเปิ้ ล สามารถเข้า ถึ ง ได้ ท ั่ว ทุ ก ภู มิ ภ าค โดยการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ ทางร้านสตูดิโอ 7 พร้อมปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การที่ดีกว่า โดยมีคอน
เซ็ปต์ “Seven is more” ที่จะนําเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าคือ More location ซึ่ งมีสาขามากกว่า
100 สาขาในประเทศไทย More Value ด้วยการจัดโปรโมชั่นที่ ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค More Benefit ให้
สิ ทธิ ป ระโยชน์ สํ า หรั บ ผู ้บ ริ โภคในร้ า นสตู ดิ โ อ 7 มากกว่ า ใคร More Experience เพื่ อ สร้ า ง
ประสบการณ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แบรนด์แ อปเปิ้ ลให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้ น More Channel มี ช่ องทางที่
หลากหลายเพื่ อผูบ้ ริ โภคจะสามารถเข้าถึ งบริ ก ารต่าง ๆ ของร้ านสตู ดิโอ 7 ได้ตลอดเวลา More
Product Solution ผูบ้ ริ โภคจะสามารถเพลิ ดเพลิ นกับ ผลิ ตภัณฑ์ และอุ ปกรณ์ เสริ มต่าง ๆ ได้อย่าง
เอ็กซ์คลู ซีฟ และสุ ดท้าย More Service สามารถติดต่อสอบถาม และแก้ปัญหาอุปกรณ์ ได้ตลอด 24
ช.ม. (Studio 7, 2559)
ด้วยเหตุน้ ีเอง ทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดและคุณค่าตราสิ นค้าที่
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ไอโฟนของร้ า นสตู ดิ โ อ 7 ของผู บ้ ริ โ ภคในจัง หวัด
ปทุ ม ธานี เพื่ อ ทราบปั จ จัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อโทรศัพท์มือถื อไอโฟนของร้านสตู ดิโอ 7 เพื่อนําผลการศึกษาไปเป็ นแนวทาง
ให้แก่ผูป้ ระกอบการร้านสตูดิโอ 7 ในการวางแผนการตลาดและสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปั จจัยคุณค่า
ตราสิ นค้าที่ส่ ง ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพ ท์มือถื อไอโฟนของร้ านสตู ดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด
อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟนของร้ าน
สตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน
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2) ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
3) ปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้าได้แก่ ด้านการรับรู ้ ต่อตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ ด้านการ
เชื่ อมโยงตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและคุ ณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี โดยทําการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 คน อยูใ่ นช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
-เพศ -ระดับการศึกษาสู งสุ ด
-อายุ -รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-สถานภาพสมรส -อาชีพ
(ภาวิณี กาญจนาภา, 2559)
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2554)

การตัดสิ นใจซื้อโทรศัพท์ มือถือ
ไอโฟน
ของร้ านสตูดิโอ 7 ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550)

ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า
1. ด้านการรับรู ้ต่อตราสิ นค้า
2. ด้านการรับรู ้คุณภาพ
3. ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า
4. ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
(Kotler, 2003)
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการวิจยั นี้ นาํ ไปเป็ นแนวทางให้แก่ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านสตู ดิโอ 7 ในการวางแผน
การตลาดและสร้ างกลยุท ธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค รวมถึ งเป็ รแนวทางให้กบั
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจร้านสตูดิโอ 7 ในการวางแผนด้านคุ ณค่าตราสิ นค้า เพื่อสร้ างกลยุทธ์สร้างการ
รับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อต่อไปในอนาคต และผลการวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ทางการการศึกษาและเป็ นฐานข้อมูลต่อยอดในการทําวิจยั ต่อไป
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แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ได้ให้ความหมายของคุ ณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ต่าง ๆ
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ เป็ นคุณลักษณะ
ขั้นพื้นฐานของกลุ่ มผูบ้ ริ โภค ที่ มีความสําคัญมากกว่าองค์ป ระกอบอื่ น ๆ เนื่ องจาก เป็ นลักษณะ
สําคัญที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้สินค้าสามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1) เพศ จะสามารถวิเคราะห์ ก ารในการวางแผนที่ สําคัญ ของตลาด ทําให้ นัก การตลาด
จําเป็ นที่ตอ้ งทําการวางแผน ว่าเพศนั้นมีการส่ งผลต่อพฤติกรรมในการซื้อของผูบ้ ริ โภค
2) อายุ จะสามารถวิเคราะห์ได้วา่ ผลิตภัณฑ์น้ นั ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในกลุ่ม
อายุที่มีความแตกต่างกัน จะมีลกั ษณะการซื้อสิ นค้าที่แตกต่างกัน
3) สถานภาพสมรส โดยนักการตลาดจะสามารถแบ่งกลุ่มได้เช่น กลุ่มบุคคลที่มีครอบครัว
จะมีลกั ษณะในการซื้ อ ที่มีความแตกต่างกับ กลุ่มบุคคลโสด ซึ่ งนักการตลาดสามารถที่จะจัดกลุ่ม
สิ นค้า เพื่อตรงกับกลุ่มตลาดได้อย่างเหมาะสม
4) ระดับ การศึก ษาสู ง สุ ด เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ ท ํา ให้ ค นมี ค วามคิ ด มี ค่ า นิ ย ม รวมถึ ง มี
พฤติกรรมแตกต่างกัน โดยผูท้ ี่มีการศึกษาที่สูงจะมีแนวโน้มที่จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าที่ดีกว่า
ผูบ้ ริ โภคที่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ตํ่า เนื่ องจากการหาข้อมู ล จากหลาย ๆ แหล่ งเพื่ อนํามาพิ จารณา
คุณสมบัติ เพื่อที่จะนําไปสู่ การเลือกซื้อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม
5) ด้านอาชีพ มีความจําเป็ นรวมถึงระดับความต้องการในสิ นค้า ที่มีความแตกต่างกัน ทําให้
นักการตลาดจําเป็ นที่จะทําการศึกษาว่าผลิ ตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับต้องการของกลุ่มสาขาอาชี พใดและ
วางตลาดได้อย่างเหมาะสม
6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะเป็ นตัวชี้วดั การมีอาํ นาจในการซื้ อ หรื อ ไม่มีอาํ นาจการจ่ายสิ นค้า
ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถือเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวติ รสนิยม ค่านิยม ฯลฯ
ส่ วนประสมการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2554) ได้ให้ความหมายของทฤษฎีส่วนประสมการตลาดไว้วา่
เป็ นปั จจัยทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ โดยทางด้านนักการตลาดจะนํามาประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะ
ใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งได้ดงั นี้
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายเข้าสู่ ตลาดเพื่อที่จะให้เกิดการสนใจ รวมถึง
การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจต่อสิ นค้า
2) ราคา (Price) มีค วามจําเป็ นที่ จะต้องแลกเปลี่ ยนเพื่ อให้ได้ถึงผลิ ตภัณฑ์ หรื อหมายถึ ง
คุ ณ ค่าผลิ ตภัณ ฑ์ในรู ปตัวเอง ราคาต้นทุ น ของลู กค้าผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคาของผลิตภัณฑ์ถา้ คุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจ
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็ นโครงสร้างของช่องทาง โดยจะประกอบไปด้วย
สถาบัน และกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ จะใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์จากองค์กรหนึ่ งไปยังองค์กร
หนึ่งหรื อ จากองค์กรไปสู่ ตลาดและผูบ้ ริ โภค
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) กระบวนการในการติดต่อสื่ อสารกันในส่ วนของ
ผูซ้ ้ื อ และผูข้ ายเพื่อที่จะสร้างความเชื่ อมัน่ รวมถึงทัศนคติที่ดี เพื่อทําการจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความ
ต้องการที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์
แนวคิดและทฤษฎีคุณค่ าตราสิ นค้ า
Kotler (2003) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคุ ณ ค่ า ตราสิ นค้า ไว้ว่ า เป็ นการสร้ า งตัว ตนของ
ผลิตภัณฑ์ ในรู ปแบบบุคลิกที่มีความโดดเด่น เนื่ องจากตราสิ นค้านั้นเปรี ยบเสมือน มนุ ษย์ ที่มีกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคชื่นชม และภักดีโดยคุณค่าตราสิ นค้านั้นจะประกอบไปด้วยดังนี้
1) การรับรู ้ต่อตราสิ นค้า เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญเนื่องจากเป็ นขั้นตอนแรกที่จะทําให้ตรา
สิ นค้านั้นมีความมัน่ คงอยู่ในใจของผูบ้ ริ โภคว่าผลิ ตภัณฑ์ของตราสิ นค้านั้นมี คุ ณภาพที่ดี มีความ
น่าเชื่อถือ เป็ นต้น
2) การรับรู ้คุณภาพ เป็ นการรับรู ้คุณภาพในภาพรวมของผลิตภัณฑ์ในตราสิ นค้านั้น ๆ หรื อ
คุ ณสมบัติที่ เหนื อกว่าตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์อื่น ๆ ทําให้เป็ นองค์ป ระกอบที่ สําคัญ ของทฤษฎี
คุณค่าตราสิ นค้า
3) การเชื่ อมโยงตราสิ นค้า เป็ นการสร้ างความเชื่ อมโยงระหว่างตราสิ นค้า และผลิ ตภัณฑ์
เข้าด้วยกัน ทําให้เกิดภาพลักษณ์ซ่ ึ งเป็ นภาพที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภคโดยมีอิทธิ ผลมาจาก
การรู ้จกั การหาแหล่งข้อมูลเป็ นต้น
4) ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า นั้นคือความเหนียวแน่นของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อตราสิ นค้า ซึ่ งจะ
มีผลให้เกิดการซื้อซํ้าในครั้งต่อ ๆ ไป
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้น เป็ นกระบวนการใน
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคโดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนได้ดงั นี้
1) การตระหนักถึ งปั ญหาหรื อความต้องการ โดยเกิดขึ้นในตัวบุคคลที่มีความรู ้สึกแต่งต่าง
จากที่เป็ นอุดมคติ เป็ นสภาพที่ผูบ้ ริ โภครู ้วา่ สิ่ งนี้ดีต่อตนเอง และสภาพที่เป็ นอยู่ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับ
ผูบ้ ริ โภคจริ ง จึงทําให้เกิดความต้องการที่จะเติมเต็มส่ วนที่ยงั ขาดเหลือต่าง ๆ โดยปั ญญาภายในแต่
ละตัวบุคคลของผูบ้ ริ โภคนั้นจะมีลกั ษณะที่มีความแตกต่างกัน
2) การเสาะแสวงหาแหล่ ง ข้อ มู ล โดยเมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคเริ่ ม เกิ ด ปั ญ หา ผู บ้ ริ โ ภคจะทํา การ
แสวงหาช่องทางการแก้ไขปั ญหาต่างๆ จากหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยในการตัดสิ นซื้อ
3) การประเมินทางเลื อก ผูบ้ ริ โภคหลังจากได้ทาํ การค้นหาข้อมู ลแล้ว จะทําการประเมิ น
ทางเลือกเพื่อตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตนเองพอใจที่สุด โดยทางเลือกนั้นจะมีหลากหลายตรายี่ห้อ อาจ
ขึ้ นอยู่ก ับ ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้า ในการตัดสิ น ใจในการประเมิ น ทางเลื อกนั้นอาจขึ้ น อยู่ก ับ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาในอดีตเป็ นต้น
4) การตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคในแต่ละตัวบุคคลนั้นจะมีการค้นหาข้อมูลเพื่อทําการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกัน เนื่ องจากบางผลิ ตภัณฑ์ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลามากในการ
ตัดสิ นใจ เช่น นํ้ามันพืช หรื อนํ้าปลา
5) พฤติ ก รรมหลั ง การซื้ อ โดยหลั ก จากการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ นั้ นๆ ผู ้บ ริ โภคจะได้ รั บ
ประสบการณ์ ในการใช้สินค้า ซึ่ งหลังจากนั้นผูบ้ ริ โภคจะทําการประเมินว่าผลิ ตภัณฑ์น้ ันๆ ได้รับ
ความพึงพอใจหรื อไม่ และมี ทศั นคติ ยงั ไงต่อผลิ ตภัณฑ์ ที่ ได้บริ โภคไป ซึ้ งถ้าเกิ ดความพึงพอใจ
ผูบ้ ริ โภคจะทําการแนะนําเพือ่ เกิดลูกค้ารายใหม่เป็ นต้น
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ธราธิ ป แววศรี (2557) ได้ท าํ การศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชี พพนักงานเอกชน สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,00125,000 บาท
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด
เสาวภาคย์ วิรุโป (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคใน
เขตเทศบาลนครสมุทรสาครต่อการซื้ อสมาร์ ทโฟน” พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นราคา ด้านช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และด้านส่ วนประสมการตลาด
ตามลําดับ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับคุณค่ าตราสิ นค้ า
เนตรนภา ชิ นะสกุลชัย (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้กบั การรับรู ้ คุณค่า
ตราสิ นค้าโทรศัพท์มือถื อยี่ห้อไอโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร”พบว่า กลุ่ มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ ได้ใ ห้ค วามสําคัญ ด้านการรู ้ จกั ตราสิ น ค้ามากที่ สุ ด รองลงมาด้านคุ ณ ภาพที่ รับ รู ้ ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ตราสิ นค้า และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าตามลําดับ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ภายใต้หั ว ข้อ “ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด และคุ ณค่าตราสิ นค้าที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน ของ
ร้ า นสตู ดิ โ อ 7 ของผู ้บ ริ โ ภคในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ” โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น
เครื่ องมื อในการเก็ บ ข้อมู ล โดยใช้สู ตรของ William G. Cochran (กัล ยา วานิ ช ย์บ ญ
ั ชา, 2558) ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรื อ 385 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) จากเห็นด้วยมากที่สุดถึงระดับ
เห็นด้วยน้อยที่สุด แบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้ กาํ หนดให้ค่าความน่าเชื่ อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ าจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจํานวน ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และการวิเคราะห์ ข ้อมู ลสถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง
ด้วยตัวแปรด้านสถิ ติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 51.17) มีอายุ 26-30 ปี (ร้ อยละ 50.65)
มี ส ถานภาพโสด (ร้ อยละ 86.23) มี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 83.90) มี อาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน (ร้ อยละ 42.60) และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท (ร้ อยละ 41.82) และ
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ (1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก ( = 4.00) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นโดยเรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้ อ ย พบว่า ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (2) ปั จจัยคุ ณค่า
ตราสิ นค้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับจาก
มากไปหาน้อย พบว่าด้านการรับรู ้ ต่อตราสิ นค้า ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า ด้านการรับรู ้คุณภาพ
และด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า และ (3) การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.28)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

เพศ

T-Test

0.109

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-Test

0.001*

สอดคล้อง

สถานภาพสมรส

T-Test

0.733

ไม่สอดคล้อง

ระดับการศึกษาสู งสุ ด

F-Test

0.480

ไม่สอดคล้อง

อาชีพ

F-Test

0.056

ไม่สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.051

ไม่สอดคล้อง

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด

b

Std.

B

Error

t

Sig.

7.756

0.000*

Tolerance

VIF

Constant

2.390

0.308

ด้านผลิตภัณฑ์

0.111

0.053 0.103 2.096

0.037* 0.941

1.062

ด้านราคา

0.117

0.045 0.152 2.580

0.010* 0.649

1.541

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.135

0.059 0.125 2.293

0.022* 0.756

1.322

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

0.037 0.180 2.926

0.004* 0.594

1.685

0.109

R = 0.380 R2 = 0.144 Adjusted R2 = 0.135 SEest = 0.34165 F = 15.986 Sig. = 0.000*
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด
จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟน ของร้ าน
สตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคุ ณค่าตราสิ นค้า
ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า

b

Constant

2.392

ด้านการรั บรู ้ ต่อตราสิ นค้า

Std.

B

Error

0.322

t

Sig.

Tolerance

VIF

7.424 0.000*

-0.069 0.069 -0.056 -0.992

0.322

0.695

1.439

ด้านการรั บรู ้ คุณภาพ

0.063

0.057 0.058

1.096

0.274

0.786

1.273

ด้านการเชื่ อมโยงตราสิ นค้า

0.116

0.068 0.096

1.687

0.092

0.692

1.446

ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า

0.328

0.051 0.338

6.369 0.000*

0.793

1.261

R = 0.388 R2 = 0.150 Adjusted R2 = 0.142 SEest = 0.34037 F = 16.823 Sig. = 0.000*
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปั จจัยคุณค่าตราสิ นค้า ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟน ของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือไอโฟน ของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี เท่ากับ 0.338 (B = 0.338)
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1) ด้านอายุ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟน ของ
ร้ านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้
อาจเนื่องจากอายุเป็ นตัวแปรที่สามารถแสดงออกถึงความรู ้ ทัศนคติ และวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน โดย
ลักษณะการใช้โทรศัพท์ของประชากรในปั จจุบนั มีลกั ษณะการทํางานที่หลากหลาย เช่น ช่วงอายุต่าํ
กว่า 20 ปี เป็ นกลุ่มวัยรุ่ นโดย กลุ่มวัยรุ่ นนั้นจะมี ลกั ษณะการใช้งานด้านความบันเทิง และใช้การ
ติดต่อสื่ อสารเพื่อสนทนากับกลุ่มเพื่อนเป็ นหลัก ซึ่ งแตกต่างจากช่ วงอายุ 26-30 ปี ที่ อยู่ในกลุ่มวัย
ทํางาน ลักษณะการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็ นการส่ งข้อมูลเพื่อให้เกิดความรวดเร็ วในลักษณะงาน
ปั จจุบนั ที่ตอ้ งการความรวดเร็ วในการรับส่ งข้อมูล และเมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึงพบว่า
ช่ วงอายุต่ าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี มีการตัดสิ นใจซื้ อที่ แตกต่างกับช่ วงอายุ 21-30 ปี จึงทําให้เห็ นว่า
กลุ่ มคนที่ มีอายุน้อยกว่าจะสนใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยี เพื่ อการสนทนาในการพู ดคุ ย รวมถึ งความ
บันเทิงในรู ปแบบของแอพพลิ เคชัน่ ต่าง ๆ อีกทั้งผูบ้ ริ โภคจําเป็ นที่จะเลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือโดยเฉพาะร้านสตูดิโอ 7 ซึ่ งร้ านค้าจําหน่ายโทรศัพท์มือถื อไอโฟน รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตราสิ นค้าแอปเปิ้ ล และอุปกรณ์ เสริ มอื่น ๆ เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เสาวภาคย์ วิปุโร (2558) และธราธิ ป แววศรี (2557) พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มากที่ สุด เป็ นอันดับแรก
ทั้งนี้อาจเนื่ องจากการส่ งเสริ มการตลาดสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังช่ วยให้
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เกิดการกระตุ น้ ให้เกิ ดการซื้ อในรู ปแบบสื่ อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่ องทางต่าง ๆ เช่ น
การโฆษณาผ่ า นโทรทั ศ น์ นิ ต ยสาร สื่ อออนไลน์ รวมถึ ง การทดสอบจากผู ้เชี่ ย วชาญด้ า น
โทรศัพท์มือถื อผ่านสื่ อผ่านทางสื่ ออิ นเตอร์ เน็ต เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับสื่ อออนไลน์
มากกว่าสื่ อประเภทอื่ น รวมถึ งสื่ อออนไลน์น้ ันมี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ ง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสิ นค้าแอปเปิ้ ลได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่ามีศูนย์รับ
แจ้งปั ญหาของสิ นค้าที่สะดวกต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เนื่ องจากสตูดิโอ 7 นั้นมีศูนย์รับแจ้งปั ญหาของ
โทรศัพท์มือถื อไอโฟนที่มีความน่ าเชื่ อถื อมาก ในประเทศไทยรวมถึ งมี สาขามากกว่า 100 สาขา
และสามารถแก้ไขเมื่อโทรศัพท์มือถื อเกิ ดการชํารุ ด หรื อข้อผิดพลาดด้านระบบปฏิ บตั ิการได้จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้อย่างว่องไว และมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ริป ระภา วุฒิชนม์
(2555) และวริ นดา บุญพิทกั ษ์ (2554) พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2) ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7 ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุ มธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เป็ นอันดับที่สอง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากราคา
นั้นหมายถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการได้มาซึ่ งสิ นค้า ซึ่ งทั้งนี้ผบู ้ ริ โภคนั้นจะทําการเปรี ยบเทียบคุณค่า
ของสิ นค้า และราคาเข้าด้วยกันเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของสิ นค้า โดยทั้งนี้การซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคนั้นจําเป็ นต้องให้เกิดความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคในเรื่ องของมูลค่า ดังนั้นโทรศัพท์มือถือ
ไอโฟนนั้น ได้มอบมูลค่าในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหรู หรา เนื่องจากโทรศัพท์มือถือไอโฟนมีรา
คาที่สูง ทําให้ผบู ้ ริ โภคที่มีโทรศัพท์มือถือไอโฟนจะมีความเปรี ยบที่คุณภาพกับราคาที่ผูบ้ ริ โภคได้
จ่ายออกไป และรู ้ สึ ก มั่นใจเวลาใช้โทรศัพ ท์มื อถื อไอโฟน เมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่า มี
ทางเลือกในการชําระเงินที่มีท้ งั เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น มากที่สุดเนื่องจากการซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ที่มีราคาสู งนั้น ผูป้ ระกอบการส่ วนจึงมีการจัดการทางเลือกในการเลือกจ่ายให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทั้งด้าน
การซื้ อแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิ ต และสตูดิโอ 7 นั้นมีรูปแบบในการชําระหลากหลายรู ปแบบ
ที่ให้สําหรับลูกค้าที่ไม่เหมือนกับร้านค้าอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธราธิ ป แววศรี (2557)
และเดโชชัย อาจมนตรี (2555) พบว่าด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นอันดับที่สาม ทั้งนี้อาจ
เนื่ องจากสตูดิโอ 7 เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าจากภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ล โดยสตูดิโอ 7 นั้นมีสาขา
ที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทยอยูม่ ากถึ ง 100 สาขา โดยตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึงได้
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อย่างรวดเร็ ว เช่น ภายในศูนย์การค้า และห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ผูบ้ ริ โภคจะพักผ่อนกับ
ครอบครั ว รวมถึ งกลุ่ มเพื่ อน และเป็ นสถานที่ ที่ มีสิ่ งบริ การอํานวยความสะดวก เช่ นที่ จอดรถที่
มากมาย หน้าร้ านสามารถมองเห็ นได้ง่าย โดยภายในร้ านค้านั้นมีการแสดงสิ นค้าตัวอย่างเพื่อให้
ทดลองใช้เพื่อนําไปประกอบกับการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่พบว่า มีการจัดแสดงสิ นค้าตัวอย่าง และสามารถทดลองใช้ได้ภายในร้ านค้า มีค่าเฉลี่ ยมาก
ที่สุด เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคสามารถได้ทดลองใช้เพื่อที่ จะทดลองใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนในต่าง ๆ
ภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ลเพื่อที่จะได้ทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพของผลิ ตภัณฑ์ที่ผูบ้ ริ โภคต้องการจะซื้ อ
รวมถึงมีพนักงานที่ให้ความรู ้ความเข้าใจเพื่อที่จะนําไปประกอบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคตาม
ความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของประมุข ขาวปากช่ อง
(2556) และธี ราทร ภู่เขี ยว (2555) พบว่าด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายมี ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์ ไ อโฟนของร้ า นสตู ดิ โ อ 7 ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ มธานี อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ 0.05 เป็ นอันดับสุ ดท้าย ทั้งนี้ อาจ
เนื่ อ งจากสตู ดิ โอ 7 เนื่ อ งจาก สตู ดิ โอ 7 เป็ นตัว แทนจําหน่ ายสิ น ค้า ภายใต้แ บรนด์ แอปเปิ้ ลที่ มี
ชื่ อเสี ยงของประเทศไทยและมี สาขามากกว่า 100 สาขา รวมถึ งเป็ นร้ านจําหน่ ายอุ ป กรณ์ เสริ ม ที่
นอกเหนื อจากผลิตภัณฑ์แบรนด์แอปเปิ้ ลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกมากมาย เช่น Marshalls Jabra และอื่น ๆ
เพื่ อที่ ผูบ้ ริ โภคจะสามารถเข้าถึ งสิ นค้าและบริ การที่ ท างสตู ดิโอ 7 มอบให้ โดยเมื่ อพิ จารณาจาก
ค่าเฉลี่ ยจะพบว่า ตราสิ นค้าของผลิ ตภัณฑ์มีชื่อเสี ยงและ มีความน่ าเชื่ อถือมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด นั้นก็
เพราะว่าผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงสิ นค้าแบรนด์แอปเปิ้ ลของร้าน สตูดิโอ 7 นั้นมีชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือ
สู ง แม้วา่ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ลนั้นจะมีราคาที่สูงแต่ทางสตูดิโอ 7 นั้นต้องการที่จะสร้าง
ประสบการณ์ ที่ นอกเหนื อจากราคาให้กบั ผูบ้ ริ โภคนั้นก็คือ มู ลค่าที่ เหนื อกว่า เช่ น ความหรู หรา
ความเป็ นเอกลักษณ์ ที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดเหมือนทําให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกถึงความพรี เมี่ยมที่ร้านสตูดิโอ 7
มอบให้เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวภาคย์ วิรุโป (2558) และประมุข ขาวปากช่ อง
(2556) พบว่าด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยคุณค่ าตราสิ นค้ า
1) ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนของร้านสตูดิโอ 7
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผูบ้ ริ โภค
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เชื่อมัน่ ว่าถ้าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ลนั้นจําเป็ นต้องซื้ อที่สตูดิโอ 7 เท่านั้น โดยผู ้
ที่มีความภักดีกบั โทรศัพท์ไอโฟนนั้นจะทําการซื้ อโทรศัพท์ไอโฟนในรุ่ นถัด ๆ ไป ทั้งนี้ ร้านสตูดิโอ
7 เป็ นตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ลที่เป็ นของแท้ ทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ใน
การใช้บริ การของร้านสตูดิโอ 7 และใช้บริ การต่อไป โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า ผูบ้ ริ โภค
ชื่ นชอบโทรศัพท์มือถื อไอโฟนมากกว่าโทรศัพท์มือถื อยี่ห้ออื่น ๆ เนื่ องจากโทรศัพท์มือไอโฟนมี
เอกลักษณ์ ที่แตกต่างจากโทรศัพท์รุ่นอื่น ๆ อย่างชัดเจน โดยระบบปฏิ บตั ิการในรู ปแบบของ IOS
ซึ่ งมีความแตกต่างและเป็ นเอกลักษณ์ ซึ่ งสามารถสร้างความแตกต่างกับโทรศัพท์มือถื อยี่ห้ออื่น ๆ
ได้ ทั้งนี้ ระบบด้านความปลอดภัยที่ เหนื อกว่าทั้งนี้ ดา้ นวัสดุ ตวั เครื่ องที่ใช้มีความแข็งแรง ทนทาน
กันนํ้า ได้อย่างดี มาก อีกทั้งระบบปฏิ บตั ิการที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ ง ทําให้ผูใ้ ช้โทรศัพท์
ไอโฟนนั้นจะไม่สามารถ ไปใช้โทรศัพท์ภายใต้แบรนด์อื่น ๆ นอกเหนื อจากแอปเปิ้ ลได้อย่างไม่
คล่องแคล่ว โดยร้านสตูดิโอ 7 นั้นเป็ นร้านที่จาํ หน่ายผลิ ตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ล ผูบ้ ริ โภคที่
ต้องการซื้ อโทรศัพท์มื อถื อไอโฟนจะทําการเลื อกซื้ อของร้ านสตู ดิโอ 7 เป็ นส่ วนมากเนื่ องจากมี
ความน่าเชื่ อถือสู ง และมีการรับประกันที่เหนื อกว่า ทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจ รวมถึงทําให้
เกิดการซื้ อซํ้า และบอกต่อ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติพงศ์ ออนเป็ ง (2557) และเนตรนภา ชิ
นะสกุลชัย (2553) พบว่าด้านความภักดีต่อตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ผู ป้ ระกอบการ ควรทํา การตลาดกับ ผู ้บ ริ โ ภคที่ อ ายุ ต่ าํ กว่า 20 ปี ให้ เกิ ด การทดลองใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ไอโฟน ภายใต้ร้านสตู ดิโอ 7 เนื่ องจากกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มี อายุน้อยกว่า 20 ปี นั้นยังไม่ มี
รายได้ที่จะสามารถซื้ อโทรศัพท์มือถื อไอโฟนได้ดว้ ยตนเอง และควรทําการปรับปรุ งเกี่ยวกับศูนย์
รับ แจ้งปั ญ หาของโทรศัพ ท์มื อถื อไอโฟนหลังการขาย โดยให้มี การจัดตั้ง Apple care อยู่ในร้ าน
สตู ดิโอ 7 เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ร้านสตูดิโอ 7 นอกจากนี้
ควรจะส่ งเสริ ม หรื อรั ก ษาช่ องทางในการชําระให้มี ค วามหลากหลายมากยิ่งขึ้ น และเพิ่ ม สิ นค้า
ทดลองภายในร้านสตูดิโอ 7 ให้มีจาํ นวนที่มากกว่าเดิม นอกจากนี้ ควรรักษา และดูแลชื่ อเสี ยงของ
ร้ านสตู ดิ โอ 7 เนื่ อ งของร้ า นสตู ดิ โอ 7 เป็ นร้ า นที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อสู ง และปรั บ รู ป แบบร้ านค้า
สตู ดิโอ 7 ให้ มี ค วามสอดคล้องกับ Apple Store เนื่ องจาก กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคโทรศัพ ท์มื อถื อไอโฟน
ภายใต้แบรนด์แอปเปิ้ ลนั้นจะทําให้เกิดการอยากใช้บริ โภคในร้านสตูดิโอ 7 มากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษา งานวิจยั เชิ งคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กกับ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในร้านสตูดิโอ 7 โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก หรื อการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อนําข้อมูล
เหล่ า นั้ นมาเติ ม เต็ ม งานวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ และศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ
โทรศัพ ท์มื อถื อไอโฟน ของร้ านสตู ดิโอ 7 เช่ น กลุ่ ม อ้างอิ ง เอกลัก ษณ์ รู ป แบบการดําเนิ น ชี วิต
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน เพื่อนําไปพัฒนา
ต่อยอดงานวิจยั ต่อไปในอนาคต
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการ
คอนโดลุมพินี ทาวน์ ชิป รังสิ ต ของผู้บริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
SERVICE MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING CONDOMINIUM
PURCHASE DECISION OF CONSUMERS IN PATHUM THANI ON LUMPINI
TOWNSHIP RANGSIT CONDOMINIUM PROJECT
อมรรัตน์ สํ าราญจิตต์
(amonrutjj119@gmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
(pashatai.c@rsu.ac.th)
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในโครงการคอนโดลุ มพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในโครงการคอนโดลุ ม พิ นี ทาวน์ ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ ม ธานี
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อหรื อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ตของประชากรในจังหวัดปทุมธานี ซึ่ งไม่ทราบจํานวนที่
แน่นอนและทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 385 คน และใช้วธิ ี
สุ่ ม ตัวอย่างกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้ส ถิ ติพ รรณนา
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และใช้ส ถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-Test, One-Way ANOVA และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นหญิง จํานวน 226 คน (ร้อยละ 58.70)
มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 178 คน (ร้อยละ 46.23) มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จํานวน 277
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คน (ร้อยละ 71.95) ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 240 คน (ร้อยละ 62.34) และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 168 คน (ร้อยละ 43.64) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านโดยเรี ย งลําดับ จากมากไปหาน้อย คื อ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านกระบวนการ ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากรและน้อยที่สุดคือด้าน
ราคา ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสิ นใจซื้ อในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย คือทําเลที่ต้ งั ของโครงการ ราคาเหมาะสมกับ
ขนาดห้อง และการได้อ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่น
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ อาชี พ ที่ แ ตกต่ างกั น ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุ มพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ได้แ ก่ ด้า นกระบวนการ ด้า นลัก ษณะทาง
กายภาพ ด้านราคา และ ด้านบุ ค ลากร ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในโครงการ
คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 56.7
คําสํ าคัญ : คอนโดมิเนียม, ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ABSTRACT
This independent study has objectives as follows: (1) to study the demographic factors
that influencing condominium purchase decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini
township Rangsit condominium project; (2) to study marketing mix factors that influencing
condominium purchase decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini township Rangsit
condominium project. The sampling in this study are 385 people who have purchased or who are
involved for purchased decisions on Lumpini township condominium in Rangsit, Pathum Thani.
Statistical analysis is conducted by using descriptive statistics including frequency, percentage,
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mean, and standard deviation. Inferential statistics including t-Test, One-Way ANOVA (F-Test),
and Multiple Regression Analysis are using in this study as well.
The results of the study, in terms of demographic factors, found that most of the respondents
totaling 226 persons (58.70%) were females, 178 of them (46.23%) were at the age of 21-30
years, 277 of them (71.95%) had level of education of bachelor’s degree, 240 of them (62.34%)
were employees; and 168 of them (43.64%) had a monthly income more than 30,000 Baht. In
terms of marketing mix factors (7Ps), the overall factors were at a high level ( = 3.79) which can
be arranged in descending order as follows: place, process, physical evidence, product,
promotion, people, and the least is price respectively. In terms of purchase decision factors, the
overall factors were at high a level ( = 4.00) which can be arranged in descending order as
follows: the location of the condominium, reasonable price for a room size, and reading others'
opinions and recommendations.
The results of testing hypothesis found that:
1) In term of demographic factors, only occupation influencing condominium purchase
decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini township Rangsit condominium project with
statistical significance at 0.05
2) In term of marketing mix factors, there are process, physical evidence, price, and
people influencing condominium purchase decision of consumers in Pathum Thani on Lumpini
township Rangsit condominium project with statistical significance at 0.05 with predictive power
at 56.7 percent.
Key Words: CONDOMINIUM, MARKETING MIXED
บทนํา
ในปั จจุบนั ตลาดคอนโดมิเนี ยมในประเทศไทยมีการแข่งขันสู งขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะใน
เขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล สถานที่ต้ งั คอนโดมิเนี ยมส่ วนใหญ่มีการกระจุกตัวและ
กระจายตัวอยูใ่ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญอย่างชัดเจน สังคมไทยในปั จจุบนั มีรูปแบบครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้นพฤติกรรมการอยูอ่ าศัยจึงเปลี่ยนไป (พัชรา กลิ่นชวนชื่ น, 2560) โดยในแต่ละปี มีบา้ นจัดสรร
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เปิ ดขายมากกว่า 3,000 ยูนิตแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่อยูอ่ าศัยในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร และ
ปริ มณฑลที่มีเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนผูป้ ระกอบการมีการเปิ ดขายโครงการใหม่ ๆ มากขึ้น อย่างเช่น
โครงการคอนโดมิเนี ยม ลุ มพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ที่ได้ก่อสร้างคอนโดจํานวน 10,074 ยูนิต เพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างเช่น นักศึกษาและพนักงานบริ ษทั เอกชนรวมถึงนัก
ลงทุนที่ซ้ื อไว้เกร็ งกําไรในพื้นที่รังสิ ต และปั จจุบนั ตลาดคอนโดมิเนี ยมมีการแข่งขันกันสู ง อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร จึงเกิด
ปั ญหาว่าผูป้ ระกอบการจะดําเนินธุ รกิจอย่างไรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อ
คอนโดมิเนียมได้อย่างแท้จริ ง (สุ รเชษฐ กองชีพ, 2560)
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
ในโครงการคอนโดลุ มพินี ทาวน์ชิป รังสิ ตของประชากรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อ เป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการคอนโด บริ ษทั แอล.พี.เอ็น.ดี เวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) และผูท้ ี่สนใจในธุ รกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่ อนําข้อมู ลไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค และใช้ประกอบการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงเชิงธุ รกิจใน
ด้านการตลาดในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใน
โครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ตของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และ รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์
ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทาง
การจัด จํา หน่ าย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ และ ด้า น
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กระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในโครงการคอนโดลุ มพินี ทาวน์ ชิป
รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้ อหา ศึ กษาค้นคว้ามุ่งเน้นเกี่ ยวกับตัวแปรส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม และด้านประชากร ประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ คือผู ้
ที่เคยซื้ อหรื อผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุ มพินี ทาวน์ชิป
รังสิ ต โดยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 385 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
คอนโดมิเนี ยม หมายถึ ง อาคารชุ ด ซึ่ งเป็ นรู ป แบบของที่ อยู่อาศัยอี ก รู ป แบบหนึ่ งที่ มี
ลักษณะเป็ นห้องพักหลาย ๆ ห้องในอาคารเดียวกันและมีหลายชั้น หรื อจะเรี ยกอีกอย่างว่า ห้องชุ ด
โดยเจ้าของห้องชุ ดจะต้องแชร์ ความเป็ นเจ้าของร่ วมกับเจ้าของห้องชุ ดคนอื่น ๆ โดยตามกฎหมาย
แล้วเจ้าของห้องชุดทุกท่านจะต้องเป็ น “เจ้าของร่ วม”
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง ปั จจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2552)
การตัดสิ นใจซื้ อของผู้บริ โภค หมายถึง สิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสําหรับ
การซื้ อการใช้สินค้าหรื อบริ ก ารเป็ นกระบวนการหรื อขั้นตอนในการเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ได้ในสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการและพึงพอใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
ผู้ซื้อคอนโดมิเนียม หมายถึง บุคคลผูท้ ี่ซ้ื อคอนโดมิเนียม หรื อ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพิจารณาที่จะซื้ อคอนโดมิเนี ยมโดยมีศกั ยภาพอย่างพอเพียงเพื่อซื้ ออยูเ่ องหรื อซื้ อเพื่อปล่อยเช่ า
และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหรื อ ซื้อเพื่อเป็ นบ้านหลังที่สอง
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2550)

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียม
ในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์
ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
ปทุมธานี
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2552)

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
1) ด้านผลิตภัณฑ์
2) ด้านราคา
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5) ด้านบุคลากร
6) ด้านลักษณะทางกายภาพ
7) ด้านกระบวนการ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2552)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้กบั โครงการคอนโดลุ มพินี
และผูป้ ระกอบการที่เกี่ ยวข้องในการปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบคอนโดให้ตรงต่อความต้องการ
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทําการตลาดและสร้างความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันเชิงธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
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2) ผลงานวิจยั นี้เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ ี่สนใจศึกษาค้นคว้างานวิจยั เพื่อนําข้อมูลไปใช้ใน
การต่อยอดการทําวิจยั เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคต
ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพครอบครัว ขนาดของครอบครัว รายได้ อาชีพ และ ระดับการศึกษา ซึ่ งเกณฑ์ทางด้าน
ประชากรศาสตร์ เหล่านี้ส่วนมากนักการตลาดจะนิยมนํามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ซึ่งใช้สถิติ
ที่วดั ได้นาํ มากําหนดตลาดเป้ าหมายรวม ซึ่ งง่ายต่อการวัดผลมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ
ส่ วนประสมการตลาดบริการ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2552) กล่ า วว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด 7Ps นั้ น เป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่สําคัญที่สามารถควบคุมได้และสามารถนํามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1) ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ นาํ เสนอแก่ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิ ดการซื้ อ การใช้
หรื อการบริ โภค ซึ่ งสามารถตอบสนองต่อความจําเป็ นและความต้องการ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคและทําให้เกิดความพึงพอใจ
2) ราคา (Price) หมายถึ ง ราคา หรื อ มู ลค่าของห้องชุ ด คอนโดมิ เนี ยม ในโครงการ
คอนโดลุ มพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต จะต้องมีความเหมาะสมกับคุ ณภาพวัสดุ ในการก่อสร้าง สามารถ
เปรี ยบเทียบได้มีการระบุราคาไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้อ
3) ช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย (Place) หมายถึ ง ช่ อ งทางการจัด ส่ ง สิ น ค้าหรื อ บริ ก าร
รวมถึ งวิธีก ารที่ จะนําสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมาย
เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมทางการขาย เพื่ อ สื่ อ สาร
ระหว่างผูป้ ระกอบการถึงผูบ้ ริ โภคในเรื่ องข่าวสาและข้อมูลต่าง ๆ ใช้เป็ นกลยุทธ์เพื่อกระตุน้ ความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคให้สนใจสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
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5) บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งโดยตรงและโดยอ้อ มกับ การ
นําเสนอสิ นค้าและบริ การได้แก่ลูกค้า เช่นพนักงานต้อนรับ และการบริ หารจัดการบุคลากรเป็ นต้น
6) ลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึ ง สภาพแวดล้อมที่ ป รากฏ ให้
ผูบ้ ริ โภคได้เห็นทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่ซ้ื อขายผลิตภัณฑ์หรื อสถานที่อื่น ๆ ที่เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูซ้ ้ือกับบริ ษทั
7) กระบวนการ (Process) หมายถึ ง กิจกรรมที่เกี่ ยวกับระเบี ยบวิธีการที่ เชื่ อมโยงกัน
เพื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายในการส่ ง มอบผลผลิ ต หรื อ บริ ก ารให้ แ ก่ ผู ้รับ บริ ก ารเป็ นกระบวนการในการ
ให้บริ การแก่ลูกค้า ตัง่ แต่ตน้ จนสําเร็ จกระบวนการ
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2552) กล่าวว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคคื อ ขั้นตอนที่
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การในสิ นค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่ งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ
การตระหนักรู ้ ถึงความต้องการ ต่อมาเป็ นการที่ จะค้นหาข้อมู ล ต่อมาเป็ นการประเมิ นทางเลื อก
ต่อมาคือการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค และสุ ดท้ายคือ พฤติกรรมหลังซื้ อ ซึ่ ง 5 ขั้นตอนดังที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น สามารถข้ามหรื อย้อนกลับไปเริ่ มขั้นตอนใดก่อนก็ได้ ซึ่ งจะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ
ซื้ อเริ่ มต้นก่อนการซื้อจริ งได้โดยมีผลกระทบหลังจากการซื้ อ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับรู ้ปัญหาหรื อการรับรู ้ถึงความต้องการ (Problem Recognition)
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมู ล (Information Search) ซึ่ งแหล่งข้อมู ลของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย 5 กลุ่ ม
ดังต่อไปนี้
2.1) แหล่งบุคคล (Personal Source) ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว และคนรู ้จกั เป็ นต้น
2.2) แหล่งการค้า (Commercial Source) ได้แก่ พนักงานขาย สื่ อโฆษณา ตัวแทนการค้า
การจัดแสดงสิ นค้าและการบรรจุภณั ฑ์ เป็ นต้น
2.3) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Source) ได้แก่การ การตรวจ ควบคุ ม และ การใช้
สิ นค้า เป็ นต้น
2.4) แหล่งชุมชน (Public Source) ได้แก่ องค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค สื่ อมวลชน เป็ นต้น
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2.5) แหล่ ง ทดลอง (Experimental Source) ได้ แ ก่ หน่ ว ยวิ จ ัย สถานการณ์ ต ลาดของ
ผลิ ตภัณฑ์ หรื อ หน่วยงานที่สํารวจคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ รวมถึง ประสบการณ์ตรงของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้ผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจซื้อ (Purchase Decision)
ขั้นที่ 5 การประเมินหลังการซื้อ หรื อพฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานครของประชากรในกรุ งเทพมหานคร” พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดในระดับ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 30,001-40,000 บาท
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
นฤตย์อร ศรี คงแก้ว และคณะ (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ คอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร” พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัย
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และปั จจัยด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ภูวิศ สิ งหสกุลชัยชาญ (2559) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในกรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้ า นบุ ค ลากร และปั จจัย ด้ า นสถานที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใน
กรุ งเทพมหานคร ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จ ัย นี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ภายใต้หั ว ข้อ “ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุมพินี
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ทาวน์ ชิ ป รั งสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุ ม ธานี ” โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น
เครื่ องมื อ ในการเก็ บ ข้อมู ล โดยใช้สู ต รของ Cokland (กัล ยา วานิ ช ย์บ ัญ ชา, 2558) ได้ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรื อ 385 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) จากเห็ นด้วยมากที่สุดถึ งระดับเห็ นด้วย
น้อยที่ สุ ด แบบสอบถามการวิจยั ครั้ งนี้ กําหนดให้ค่าความน่ าเชื่ อถื อได้ของสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจํานวน ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และการวิเคราะห์ ข อ้ มู ลสถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง
ด้วยตัวแปรด้านสถิ ติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 226 คน (ร้อยละ 58.70) มีอายุ 21-30 ปี
จํานวน 178 คน (ร้ อยละ 46.23) มี ระดับ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี จํานวน 277 คน (ร้ อยละ 71.95) มี
อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน/รัฐวิสาหกิ จ จํานวน 240 คน (ร้ อยละ 62.34) มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
มากกว่า 30,000 บาท จํานวน 168 คน (ร้อยละ 43.64)
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.79) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและ ด้านบุคลากร ตามลําดับ
ข้ อมูลการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในโครงการคอนโดลุ มพิ นี ทาวน์ ชิป รั งสิ ต ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดปทุ มธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.00) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจาก
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มากไปหาน้อย พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับทําเลที่ ต้ งั ของโครงการส่ ง, ราคากับ
ขนาดห้อง,ภาพลักษณ์และแบรนด์, การประชาสัมพันธ์ของโครงการอย่างต่อเนื่ อง และน้อยที่สุดคือ
การได้อ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูอ้ ื่น ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

ผลการ
ทดสอบ

เพศ

T-Test

0.425

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-Test

0.698

ไม่สอดคล้อง

ระดับการศึกษาสู งสุ ด

F-Test

0.657

ไม่สอดคล้อง

อาชีพ

F-Test

0.043*

สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.762

ไม่สอดคล้อง

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอาชี พ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อคอนโดมิ เนี ยมใน
โครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ

b

B

Std.
Error

t

Sig.

Tolerance

VIF

Constant

1.234

0.126

9.760 0.000*

ด้านกระบวนการ

0.411

0.069 0.457

5.969 0.000* 0.192

5.210

ด้านราคา

0.179

0.044 0.202

4.046 0.000* 0.454

2.202

ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.239

0.065 0.265

3.679 0.000* 0.217

4.610

-0.101 0.048 -0.128

-2.108 0.036* 0.306

3.264

ด้านบุคลากร

R = 0.756 R2 = 0.572 Adjusted R2 = 0.567 SEest = 0.46851 F = 126.770 Sig. = 0.000*
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*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านบุคลากร ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านอาชี พ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโด
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูอ้ ยู่อาศัยที่มีอาชี พแตกต่างกันนั้นย่อมมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่ แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชอบที่พกั อาศัยที่มีการเดินทางสะดวก มีส่ิ งอํานวยความสะดวกครบครัน อยูใ่ กล้
สถานที่สําคัญ และอยูใ่ กล้ที่ทาํ งาน ผูอ้ าศัยส่ วนใหญ่มองหาที่พกั อาศัยที่สามารถเดินทางไปทํางาน
หรื อ ไปเรี ย นได้อ ย่า งสะดวกและรวดเร็ ว เพื่ อ เป็ นการลดต้น ทุ น ทางด้า นเวลาในการเดิ น ทาง
อย่างเช่น พนักงานออฟฟิ ส นักเรี ยนนักศึกษาที่ตอ้ งไปทํางานหรื อไปเรี ยนในช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วง
ที่มีการจราจรหนาแน่น คอนโดลุมพินีเป็ นคอนโดที่เหมาะกับการอยูอ่ าศัยเนื่ องจากอยูใ่ กล้กบั แหล่ง
ขนส่ งมวลชน โดยผลการวิเคราะห์รายคู่พ บว่าผูบ้ ริ โภคที่ มี อาชี พนักศึ กษานั้นมี การตัดสิ นใจซื้ อ
มากกว่าอาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน/รั ฐ วิส าหกิ จ เนื่ อ งจากนัก ศึ ก ษานั้น ต้องการที่ พ ัก อาศัย ที่
เดินทางสะดวกและอยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัย อีกทั้งภายในคอนโดมิเนี ยมยังมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ครบครัน ทั้งร้านสะดวกซื้ อ ร้านซักรี ด ร้านอาหารต่าง ๆ สระว่ายนํ้า ฟิ ตเนส เป็ นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธงชัย ชู สุ่น (2556) และ นฤตย์อร ศรี คงแก้ว และคณะ (2558) พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล
ในด้านอาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อแตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1) ด้านกระบวนการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโด
ลุม พินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดปทุมธานี อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
เป็ นอัน ดับ แรก ทั้ง นี้ อาจเนื ่ อ งจากผู บ้ ริ โภคชอบการบริ ก ารที ่มีค วามยืด หยุน่ ในการให้บ ริ ก าร
นอกจากนี้ ระบบการให้บริ การต้องมีความสะดวกรวดเร็ วและน่าเชื่ อถือ ระบบการทํางานต้องมี
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มาตรฐาน ขั้น ตอนและกระบวนการในการซื้ อขายคอนโดโดยปกติแ ล้วจะมีข้ นั ตอนค่อนข้า ง
ซับซ้อน ยุง่ ยาก ดังนั้นการที่คอนโดลุมพินีมีการจัดเตรี ยมเอกสารให้กบั ผูซ้ ื้ ออย่างครบถ้วนย่อม
ส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ที ่ร วดเร็ ว และสามารถสร้า งทัศ นคติที ่ต ่อ ผูซ้ ื้ อ โดยเมื่ อพิ จารณาจาก
ค่าเฉลี่ยจะพบว่าสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องมีมาตรฐานถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้
เพราะเอกสารต่าง ๆ ที่ผซู ้ ้ื อต้องใช้ในการยื่นซื้อหรื อขอกูก้ บั ธนาคารค่อนข้างซับซ้อน ต้องใช้ขอ้ มูล
และเอกสารหลายอย่างประกอบในการซื้ อ และใช้เพื่อยืนยันตัวตนดังนั้นสัญญาซื้ อขายห้องชุ ดต้อง
มีมาตรฐานถูกต้องและน่าเชื่ อถือเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบั ผูซ้ ้ือและเป็ นหลักฐานในการซื้ อขาย
ตามกฏหมาย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด และคณะ (2556) และ ภูวศิ สิ งหสกุล
ชัย ชาญ (2558) พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า นกระบวนการส่ ง ผลต่อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อโดยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
2) ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการ
คอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เป็ นอันดับที่สอง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกคอนโดมิเนี ยม ทั้งนี้ ผูอ้ ยูอ่ าศัยยังต้องการที่พกั อาศัยที่มีระบบสาธารณู ปโภคที่ครบวงจร
เช่น ไฟฟ้ า ประปา เครื่ องข่ายอินเตอร์ เน็ต สัญญาณโทรศัพท์ เป็ นต้น สภาพแวดล้อมหรื อลักษณะทาง
กายภาพที่ดียอ่ มส่ งผลเชิ งบวกต่อผูบ้ ริ โภคและผูอ้ ยูอ่ าศัย ทั้งนี้ ผพู ้ กั อาศัยยังให้ความสําคัญกับระบบ
รักษาความปลอดภัยภายในคอนโดมิเนียม คือภายในอาคารและที่จอดรถมีกล้องวงจรปิ ด มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โครงการมี การตกแต่งอาคารที่ส วยงาม ดู ท นั สมัย มี ความ
น่ าเชื่ อถื อโดยเมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่าในโครงการมี ระบบสาธารณู ปโภคที่ ครบวงจร เช่ น
ไฟฟ้ า, ประปา, โทรศัพท์ เป็ นต้น มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด เพราะเป็ นสิ่ งที่ จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิต ทั้งนี้
ระบบสาธารณู ปโภคต้องมีมาตรฐานใช้งานได้ดี เกิดข้อพกพร่ องน้อย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุ ติ
มา หวังเบ็ญหมัด และคณะ (2556) และ ธงชัย ชู สุ่น (2556) พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
3) ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุมพินี
ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นอันดับ
ที่ส าม ทั้งนี้ อาจเนื ่ องจากผูบ้ ริ โภคให้ค วามสํา คัญ กับ ราคาซื้ อเมื ่อเปรี ย บเทีย บกับ ทําเลที่ต้ งั ของ
คอนโดมิเนี ยม ขนาดพื้นที่ใช้สอย และความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง
เพื่อความคุ ม้ ค่าต่อราคา เนื่ องจากคอนโดมิเนี ยมมีราคาค่อนข้างสู ง ก่อนการตัดสิ นใจซื้ อผูบ้ ริ โภค
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จึงจําเป็ นต้องศึกษาข้อมูลเป็ นอย่างดี ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีราคาเป้ าหมาย หรื อมีวงเงินจํานวนจํากัด
ดังนั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคประเมินแล้วว่าคอนโดมิเนียมมีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับความคุม้ ค่า
ย่อมส่ งผลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคยังพิจารณาไปถึงค่าใช้จ่ายส่ วนกลางราย
ปี ที่เหมาะสมกับคอนโดมิเนี ยมโดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่าจํานวนเงินและระยะเวลาใน
การผ่อนดาวน์มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูวศิ สิ งหสกุลชัยชาญ
(2558) และ เจริ ญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559) พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
4) ด้านบุคลากร ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยมในโครงการคอนโดลุมพินี
ทาวน์ชิป รังสิ ต ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็ นลําดับ
สุ ดท้าย ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสิ นค้าประเภทอสังหาริ มทรัพย์อย่างเช่น คอนโดมิเนียม เป็ นสิ นค้าที่มี
ราคาสู ง ผูบ้ ริ โภคย่อมคาดหวังหรื อต้องการการบริ การและการต้อนรับที่ดี ดังนั้นการบริ การของ
พนักงานย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค และส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของโครงการโดยตรง
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคให้ ค วามสําคัญ กับ การเข้าถึ งข้อมู ล ของคอนโดมิ เนี ย มดังนั้น พนัก งานและ
บุคลากรต้องมีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการเป็ นอย่างดี และสามารถให้ขอ้ มูลกับ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างละเอี ยดครบถ้วน พนักงานมี ความกระตื อรื อร้ นในการให้บริ การลู กค้า ยิ้มแย้ม
แจ่ ม ใส ให้ บ ริ ก ารด้วยความสุ ภ าพ นอกจากนี้ จํา นวนพัก งานในการให้ บ ริ ก ารต้องเพี ย งพอต่ อ
ผูใ้ ช้บริ การ โดยเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่าพนักงานขายให้บริ การอย่างสุ ภาพยิม้ แย้มแจ่มใส
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูวศิ สิ งหสกุลชัยชาญ
(2558) และ เจริ ญ จิ ต ต์ ผจงวิริย าทร (2559) พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้า น
บุคลากร ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโดยมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอาชี พ ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอนโดมิเนี ยม ลุมพินี ทาวน์ชิป ควรให้ความสําคัญกับลูกค้ากลุ่มนักศึกษาและกลุ่มพนักงานเอกชน
โดยมุ่งเน้นไปที่การทําการตลาด และการเพิม่ การบริ การทางด้านรถให้บริ การจากคอนโดมิเนี ยมไป
ยังสถานที่สําคัญต่าง ๆ เช่นมหาวิทยาลัยหรื อขนส่ งมวลชนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของผูอ้ ยู่อาศัย นอกจากนี้ อาจมีการจัดทําแอปพลิเคชันเพื่อใช้เรี ยกแท็กซี่ เข้ามาในคอนโดมิ เนี ยม
แบบรันคิวอัตโนมัติ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
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2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียม ลุมพินี ทาวน์ชิปควรรักษามาตรฐานในการทําสัญญาซื้ อขายห้องชุ ดให้
มีความน่าเชื่ อถือ หรื อพัฒนาให้มีการทําสัญญาซื้ อขายให้ง่ายขึ้ นมีข้ นั ตอนไม่ซบั ซ้อน ใช้เวลาไม่
นานในการทําสัญญา
3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการและผูท้ ่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนี ยม ลุมพินี ทาวน์ชิป ควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุ งและพัฒนา
ในด้านระบบสาธารณู ปโภค เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฟสํารอง รวมถึงควรมีการจัดทําไฟริ มทางเดิน
ภายในคอนโดให้มีความสว่างมากขึ้น เพื่อพิ่มความปลอดภัยให้กบั ผูพ้ กั อาศัย
4) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา ผูป้ ระกอบการและผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคอนโดมิเนี ยม ลุมพินี ทาวน์ชิปควรรักษาและให้ความสําคัญกับจํานวนเงินและระยะเวลาในการ
ผ่อนดาวน์ที่มีความเหมาะสม มีการจัดเตรี ยมข้อมู ลการกู้หรื อมี การเปรี ยบเที ยบอัตราดอกเบี้ยให้
ผูบ้ ริ โภคได้เข้าใจ และสามารถเลือกผ่อนแบบเสี ยดอกเบี้ยได้นอ้ ยที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์และ
สร้างความพึงพอใจกับผูบ้ ริ โภค
5) ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้านบุ ค ลากร ผูป้ ระกอบการและผูท้ ี่ มี ส่ วน
เกี่ ย วข้องกับ คอนโดมิ เนี ย ม ลุ ม พิ นี ทาวน์ ชิ ป ควรให้ ค วามสําคัญ กับ การให้ บ ริ ก ารที่ ป ระทับ ใจ
ให้บริ การอย่างสุ ภาพยิม้ แย้มแจ่มใส และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า มีการจัดอบรมประจําเดือนหรื อ
ประจําปี เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริ การเพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก
6) การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญกับ รู ปลักษณ์ และความ
น่าเชื่ อถือ มีการออกแบบที่อยูอ่ าศัยโดยคํานึ งถึงคุณภาพของการก่อสร้างความคุม้ ค่าที่ผบู ้ ริ โภคควรจะ
ได้รับนอกจากนี้ ทางโครงการควรมี การจัดแสดง โฆษณา ประชาสั มพันธ์ หรื อ สร้ างปฏิ สั มพันธ์
ระหว่างโครงการกับลู กค้า โดยการออกแสดงบูทต่าง ๆ ตามสถานที่สาธารณะ อย่างสมํ่าเสมอ และมี
การประชาสัมพันธ์ถึงโปรโมชัน่ ส่ วนลดที่น่าสนใจ ผ่านสื่ อต่างๆ เพื่อทําให้ผบู ้ ริ โภคไว้วางใจในการ
เลือกซื้ อหรื อตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียมของโครงการเรา
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) งานวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษางานวิจยั เชิ งคุณภาพเพิ่มเติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกจาก
ผูพ้ กั อาศัยภายในคอนโดมิเนียมในโครงการคอนโดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
หรื อสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อนเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นมาเติมเต็มงานวิจยั เชิงปริ มาณ
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2) ควรศึ กษาปั จจัยอื่ น ๆ เพิ่มเติ มที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมในโครงการ
คอนโดลุ มพินี ทาวน์ชิป รังสิ ต เช่ น การลงทุน การให้บริ การความสะดวก เอกลักษณ์ กลุ่มอ้างอิง
รู ปแบบการดําเนินชีวติ เป็ นต้น เพื่อนําไปต่อยอดงานวิจยั ในอนาคต
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์ ) จํากัด
FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL COMMITMENT OFOPERATIONAL
LEVEL EMPLOYEES AT ASAHI INTECC(THAILAND) COMPANY LIMITED
สุ พตั รา สุ รวัฒนาประเสริฐ
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กฤษฎา มูฮัมหมัด
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด (2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อิน
เทค (ไทยแลนด์ ) จํา กัด และ (3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย คํ้า จุ น ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวนทั้งหมด 2,159 คน โดย
เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ง หมด 355 คน ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบสะดวก
(Convenience Sampling) มี ก ารใช้ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณ นา ได้ แ ก่ ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม านได้ แ ก่ t-Test, F-test และการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับด้านมาก
กลาง น้ อ ย ดัง นี้ ด้า นความสํ า เร็ จ ในการทํา งาน ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบในงาน และด้า นความ
เจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน ปั จจัยคํ้าจุน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก โดยเรี ยงลําดับด้านมาก กลาง
น้อย ดังนี้ ด้านสถานะทางอาชีพด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา และด้านค่าจ้างและสวัสดิการและ
ด้านชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว และความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา ระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิงาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัวที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ปั จจัยจูงใจ พบว่า ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้าน
ความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานส่ งต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั
อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์
ร้อยละ 42.40
3. ปั จจัยคํ้าจุน พบว่า ด้านค่าจ้างและสวัสดิการด้านนโยบายและการบริ หารของบริ ษทั ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลในบริ ษทั ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความมัน่ คงในงาน
และด้านสถานะทางอาชี พส่ งต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี
อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ ร้อยละ
53.00
คําสํ าคัญ: ปั จจัยจูงใจ, ปั จจัยคํ้าจุน, ความผูกพันต่อองค์การ
Abstract
The objectives of this independent research was (1) to study to individual factors
affecting organizational commitment of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand)
Company Limited (2) to study to motivational factors that affecting organizational commitment
of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) Company Limited and (3) to study to
hygiene factors that affecting organizational commitment of operational level employees at Asahi
Intecc (Thailand) Company Limited. The populations were employees at Asahi Intecc (Thailand)
Company Limited 2,159 people with the questionnaire were use as a tool to collect 355 samples.
Samplihg technique was convenience sampling. Analyzing data use descriptive statistics included
frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using include
t-Test, F-test, and Multiple Regression Analysis.
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The results of the research were analyzed for motivational factors information at the high
level sort by high level, middle level and low level as the follow success in work, responsibility,
and progressive in work. Hygiene factors were at a high level sort by high level, middle level and
low level as the follow professional status, supervision technical, salary and benefits and personal
life, and organization commitment that overall was at a high level.
The hypothesis testing showed the following results:
1. Individual factors showed that sex, age, status, education level, experience of work,
salary per month and financial responsibility to the family for different, affecting organizational
commitment of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) Company Limited is no
different with statistical significance at 0.05
2 . Motivational factors, it was the success in work, responsibility and the progress of
work affecting organizational commitment of operational level employees at Asahi Intecc
(Thailand) Company Limited, the statistically significant differences between the comparing
groups was 0.05 and has a predictability of 42.40 percent.
3. Hygiene factors, it was salary and welfare, the policy of the organization, relatopnships
with colleagues, working conditions, securities in the workplace and professional status affecting
organizational commitment of operational level employees at Asahi Intecc (Thailand) Company
Limited, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a
predictability of 53.00 percent.
Key words: Motivational Factors, Hygiene Factors, Organizational Commitment
บทนํา
ปั จจุบนั แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเริ่ มถู กแทนที่ ดว้ ยหุ่ นยนต์อตั โนมัติ ระบบอัตโนมัติ
และเครื่ องจักรที่ทนั สมัยต่างๆ อันเป็ นผลมาจากทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง การลดต้นทุนการ
ผลิ ต ลดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ลดปั ญหาการทํา งานที่ เกิ ด จากคน ข้ อ จํา กั ด ด้ า นแรงงาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน แต่ ปั จ จัย สํ า คัญ หนึ่ งที่ ช่ ว ย
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สนับสนุ นการดําเนิ นงานและกําหนดความสําเร็ จขององค์การ ก็คือ ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ
(วอยซ์ ทีว,ี 2560)
การบริ หารงานภายในองค์การจําเป็ นต้องอาศัยทรัพ ยากรพื้นฐานที่ สําคัญที่ เรี ยกว่า 4Ms
อันได้แก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) ถือเป็ นทรัพยากร
ที่มีความสําคัญต่อองค์การทรัพยากรที่ มีความสําคัญต่อการบริ หารงานขององค์การมากที่ สุด คื อ
ทรัพยากรมนุ ษย์ หากองค์การมีทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ ความสามารถ มีศกั ยภาพ และมีคุณภาพ
ซึ่ งจะนําไปสู่ ค วามสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ดหาก
องค์ก ารละเลยความสําคัญ ดังกล่ าวอาจทําให้ป ระสบปั ญ หาการขาดแคลนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพได้ในอนาคต ซึ่ งเป็ นสาเหตุสําคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์การ ทําให้องค์การไม่
สามารถยืนหยัดอย่างมัน่ คงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางธุ รกิ จในปั จจุบนั (วนิ ดา วาดี
เจริ ญ และคณะ, 2556)
จากสถิติการลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561พบว่า เดื อนมกราคม 2561 ถึง พฤศจิกายน 2561 มี
พนักงานลาออกเฉลี่ ย 91.27 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.46 โดยเดื อนที่ มีการลาออกมากที่ สุด คื อ เดื อน
มกราคม มี พ นัก งานลาออก 173 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.66 รองลงมา เดื อนกุ ม ภาพันธ์ มี พ นัก งาน
ลาออก 158 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.04 และเดือนกรกฎาคม มีพนักงานลาออก 104 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.94 ตามลําดับ อาจเนื่ องมาจากพนักงานมีการลาออกหลังจากการจ่ายโบนัส (บริ ษทั อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด์ จํากัด, 2561)
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษ ัท อาซาฮี อิ น เทค (ไทยแลนด์ ) จํา กัด โดยพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารมี อ ัต ราการเข้า ออก
ค่อนข้างมากและเป็ นกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิ ต ทั้งนี้ เพื่อนําผลไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ของบริ ษทั ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
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2. เพื่อศึ กษาปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
บริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
3. เพื่อศึกษาปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว ที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านการได้รับการ
ยอมรั บ ยกย่อ งในงาน ด้า นลัก ษณะของงานที่ ท ํา ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบในงาน และด้านความ
เจริ ญก้าวหน้าในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั
อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
3. ปั จจัยคํ้าจุน ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านนโยบายและการ
บริ หารของบริ ษทั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริ ษทั ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
วิธีก ารปกครองบังคับ บัญชา ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสถานะทางอาชี พ และด้านชี วิตความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด์) จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ทําการศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ารของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้เลือกศึกษาเฉพาะพนักงานระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั
อาซาฮี อิ น เทค (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่ งมี จาํ นวนทั้งหมด 2,159 คน (บริ ษ ทั อาซาฮี อิ นเทค (ไทย
แลนด์) จํากัด,2561) และได้กลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งหมด 355คน
3. ระยะเวลาที่ ใช้ในการศึกษา คือทบทวนวรรณกรรม ตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง ธันวาคม
พ.ศ. 2561 และเก็บแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูล ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล (Individual factors)
1.เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ บริ ษทั อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด์) จํากัด
Steers (1997, อ้างถึงใน
กาญจนา ทองคํา, 2559)

ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors)
1. ด้านความสําเร็ จในการทํางาน
2. ด้านการได้รับการยอมรับยกย่องในงาน
3. ด้านลักษณะของงานที่ทาํ
4. ด้านความรับผิดชอบในงาน
5. ด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน
Herzberg (1959, อ้างถึงในอัญชลี ภักดีโทรกิจ,2558)
ปัจจัยคํา้ จุน (Hygiene factors)
1. ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
2. ด้านนโยบายและการบริ หารของบริ ษทั
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริ ษทั
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
5. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา
6. ด้านความมัน่ คงในงาน
7. ด้านสถานะทางอาชีพ
8. ด้านชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่วนตัว
Herzberg (1959, อ้างถึงในอัญชลี ภักดีโทรกิจ, 2558)

รู ปที่ 1.1 กรอบแนวคิด
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
1.1 ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการงานทรัพยากรบุคคล
ของบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.2 ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกําหนดกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
1.3 ใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มสนับสนุ นปั จจัยจู งใจและปั จจัยคํ้าจุ นที่ ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
2. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลประกอบการศึกษาสําหรับผูท้ ี่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
3. ผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อ
ใกล้เคียง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการงานของบริ ษทั
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางาน
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-factor Theory)
Herzberg (1959, อ้า งถึ ง ในอัญ ชลี ภัก ดี โทรกิ จ, 2558, น.15-17)ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์
โดยตรงกับ ความรู ้ สึ ก ที่ ดี แ ละไม่ ดี สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 ปั จ จัย คื อ ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivation
factors) และปั จจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivation factors) เป็ นปั จ จัย ที่ ส ร้ า งแรงจู ง ใจในทางบวก เป็ นผลให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน และมีลกั ษณะที่สัมพันธ์กบั งานโดยตรงปั จจัยเหล่านี้
ได้แก่
1.1 ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน (Achievement)
1.2 ความยอมรับนับถือ (Recognition)
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (Work itself)
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility)
1.5 ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (Advancement)
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2. ปั จจัยคํ้าจุ น (Hygiene factors) หรื อองค์ประกอบด้านอนามัยเป็ นปั จจัยที่ ป้องกันไม่ให้
พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานและมีลกั ษณะที่เกี่ ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม หรื อ
ส่ วนประกอบของงาน ปั จจัยเหล่านี้ ได้แก่
2.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน (Salary)
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship)
2.3 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical)
2.4 นโยบายและการบริ หาร (Policy and Administration)
2.5 สภาพการปฏิบตั ิงาน (Working conditions)
2.6 สถานภาพของงาน (Status)
2.7 ความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน (Job Security)
2.8 ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Personal life) หรื อสภาพความเป็ นอยู่
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ การ
Steers (1997, อ้างถึ งในกาญจนา ทองคํา, 2559, น. 13-14) ให้ความหมายของความผูกพัน
ต่อองค์การไว้ว่าเป็ นความสัมพันธ์ที่เหนี ยวแน่ นของความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันของสมาชิ กใน
การเข้าร่ วมกิจกรรมขององค์การด้วยความเต็มใจโดยความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยลักษณะ
สําคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
1. พนักงานมีความเชื่อมัน่ อย่างสู งในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การหมายถึง
พนักงานยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิงานเพื่อให้สาํ เร็ จตามเป้ าหมายและมีค่านิยมของตนเองที่มีความ
สอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ
2. พนัก งานเต็ม ใจที่ จะทุ่ ม เทความพยายามอย่างเต็ม ที่ ในการทํางานเพื่ อประโยชน์ ข อง
องค์ก ารหมายถึ งพนัก งานใช้ค วามสามารถความพยายามของตนเองอย่างเต็ม ที่ เพื่ อให้งานของ
องค์การประสบความสําเร็ จ
3.พนักงานมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะดํารงความเป็ นสมาชิ กภาพในองค์การหมายถึง
ความต้องการของพนักงานที่มีความสมัครใจที่จะอยูป่ ฏิบตั ิงานในองค์การแม้วา่ จะได้รับข้อเสนอที่
ดีกว่าจากองค์การอื่น ๆหรื อแม้วา่ องค์การจะประสบกับสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจพนักงานก็ไม่คิด
ที่จะลาออก หรื อไม่ตอ้ งการที่จะลาออกจากองค์การ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ พนักงานระดับปฏิ บตั ิ การบริ ษทั อาซาฮี อินเทค(ไทย
แลนด์) จํากัด จํานวนพนักงานทั้งสิ้ น 2,159 คน มีการกําหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้หลักการ
คํานวณของ (Taro Yamane, 1973) โดยกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่ อนไม่เกิ น
5% หรื อที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 338 คน ผูว้ ิจยั ได้สํารองแบบสอบถาม
เพิ่มเติมรวมเป็ นทั้งหมด 355 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability
Sampling) คื อ การสุ่ ม ตัวอย่างแบบชั้นภู มิ (Stratified Sampling) และเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดโดยแบ่ง
เป็ น4ส่ วน คือ (1) ข้อมูลทัว่ ไปจํานวน 7 ข้อ (2) แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ้าจุน
จํานวน 39 ข้อ (3) แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความความผูก พัน ต่ อองค์ก าร จํานวน 10 ข้อ และ (4)
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข หรื อปั จจัยอื่นๆ โดยแบบสอบถามส่ วนที่ 2
และ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบ Rating Scalesแบ่งเป็ น 5 ระดับ
แบบสอบถามที่ ได้นาํ ไปทดลองใช้ (Try out) กับพนักงานระดับปฏิบตั ิ การบริ ษทั อาซาฮี
อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 40 ชุ ด เพื่อวัดค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยใช้สู ต รการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach, 1970) ผลการวิเคราะห์ ค่ า
Cronbatch’s alpha แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.963 โดยมีค่าน้อยที่สุดอยู่ที่ 0.709 และค่าสู งสุ ด
เท่ากับ 0.946
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การหาค่าร้อย
ละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้
ในการแปลความหมายของข้อมู ลต่ างๆ และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
และสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-Test
(Independent Sample Test) และ F-test โดย t-Test ใช้สําหรับการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัว
แปรที่ มีค่าเฉลี่ ย 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และความรับ ผิดชอบทางการเงิ นต่อครอบครัว และ F-test ใช้
สํ า หรั บ การทดสอบความแตกต่ า งระหว่า งตัว แปรที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตั้ง แต่ 3 กลุ่ ม ขึ้ น ไป ได้แ ก่ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน หากพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ จึงจะทําการทดสอบเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่แบบ LSD และทดสอบ
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ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปร โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยวิธี Enter
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล สรุ ปได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 302 คน คิดเป็ นร้ อยละ 85.10 มี อายุ 21 – 30 ปี จํานวน 210 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 59.15 มีสถานภาพโสด จํานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.90 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.20 มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน 1 – 3 ปี จํานวน 139 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.15 มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 294 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
82.80 และเป็ นผูร้ ับภาระความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว จํานวน 329 คน คิดเป็ นร้อยละ
92.70
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยจูงใจ สรุ ปได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปั จจัย
จูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.58, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้าน
ความสํ า เร็ จ ในการทํา งานมากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 3.75, S.D. = 0.55) รองลงมา คื อ ด้ า นความ
รับผิดชอบในงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.75, S.D. = 0.65) ด้านลักษณะของงานที่ทาํ (ค่าเฉลี่ ย = 3.71, S.D. =
0.65) ด้ า นการได้ รั บ การยอมรั บ ยกย่ อ งในงาน (ค่ า เฉลี่ ย = 3.41, S.D. = 0.63) และด้ า นความ
เจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.27, S.D. = 0.65) ตามลําดับ
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดโดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
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ปั จจัยจูงใจ

b

Std.

B

t

Sig.

8.108

0.000

Tolerance

VIF

Error
Constant

1.33

0.16

ด้านความสําเร็ จในการ

0.32

0.05

0.32

6.460

0.000*

0.682

1.467

ด้านความรับผิดชอบในงาน 0.25

0.05

0.29

5.217

0.000*

0.530

1.888

0.04

0.17

3.314

0.001*

0.611

1.636

ทํางาน (X1)
(X4)
ด้านความเจริ ญก้าวหน้าใน

0.13

การทํางาน (X5)
R =0.651 R2 = 0.424 Adj. R2 = 0.419 SEE = 0.42124 F = 86.129 Sig = 0.000*
Dubin-Watson = 1.829
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผู ว้ ิจ ัย ได้ท ําการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จัย จู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดโดยวิธี Enter ครั้งที่ 1 และนําผล
มายืนยัน Enter ครั้งที่ 2 พบว่า ปั จจัยจูงใจ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบใน
งาน และด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานส่ งต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยจูง
ใจที่ มี อิทธิ พ ลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่ สุ ด คื อ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน (B = 0.32)
รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบในงาน (B = 0.29) และน้อยที่สุด คือ ด้านความเจริ ญก้าวหน้าใน
การทํางาน (B = 0.17)โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณอยูใ่ นระดับสู ง (R = 0.651) มีอาํ นาจ
การพยากรณ์ร้อยละ 42.40 (R2 = 0.424) มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์เท่ากับ 0.42124 (SEE =
0.42124) และมีค่า Tolerance ตํ่าสุ ดอยู่ที่ 0.530 ซึ่ งมีค่าไม่ใกล้ศูนย์ กับ VIF สู งสุ ดอยูท่ ี่ 1.888 ซึ่ งมี
ค่าน้อยกว่า 10 จึงไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Multicollinearity)
จากการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ปั จจัยคํ้าจุ น สรุ ป ได้ดงั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิ ดเห็ นต่อ
ปั จจัยคํ้าจุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.49, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านสถานะทางอาชี พมากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย = 3.80, S.D. = 0.69) รองลงมา คื อ ด้านวิธีการปกครอง
บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย = 3.71, S.D. = 0.83) ด้านความมัน่ คงในงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.69, S.D. = 0.61)
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ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ ค คลในบริ ษ ัท (ค่าเฉลี่ ย = 3.51, S.D. = 0.66) ด้านนโยบายและการ
บริ หารของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย = 3.47, S.D. = 0.63) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ค่าเฉลี่ย = 3.26,
S.D. = 0.73) และด้านค่ าจ้า งและสวัส ดิ ก ารและด้า นชี วิต ความเป็ นอยู่ส่ วนตัว (ค่ าเฉลี่ ย = 3.24,
S.D. = 0.54) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
ปั จจัยจูงใจ

b

Std.

B

t

Sig.

8.090

0.000

Tolerance

VIF

Error
Constant

1.14

0.14

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

-0.09

0.04

-0.12

-2.320 0.021*

0.513

1.947

0.13

0.05

0.15

2.564

0.011*

0.397

2.517

b

Std.

B

t

Sig.

Tolerance

VIF

(X6)
ด้านนโยบายและการ
บริ หารของบริ ษทั (X7)
ปั จจัยจูงใจ

Error
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

0.15

0.05

0.18

3.094

0.002*

0.422

2.369

0.11

0.04

0.15

2.809

0.005*

0.487

2.051

0.21

0.05

0.23

4.105

0.000*

0.417

2.398

0.24

0.04

0.30

6.295

0.000*

0.590

1.694

บุคคลในบริ ษทั (X8)
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน (X9)
ด้านความมัน่ คงในงาน
(X11)
ด้านสถานะทางอาชีพ
(X12)
R =0.728 R2 = 0.530 Adj. R2 = 0.522 SEE = 0.38208 F = 65.452 Sig = 0.000*
Dubin-Watson = 1.708
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผูว้ ิจยั ได้ท ําการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัย คํ้าจุ น ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก ารของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดโดยวิธี Enter ครั้งที่ 1 และนําผล
มายืนยัน Enter ครั้งที่ 2 พบว่า ปั จจัยคํ้าจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การด้านนโยบายและการบริ หาร
ของบริ ษทั ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริ ษทั ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความ
มัน่ คงในงาน และด้านสถานะทางอาชี พส่ งต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษทั อาซาฮี อิ นเทค (ไทยแลนด์) จํากัด อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.05 ปั จจัยคํ้าจุ นที่ มี
อิท ธิ พ ลต่อความผูกพันต่อองค์การมากที่ สุ ด คื อ ด้านสถานะทางอาชี พ (B = 0.30) รองลงมา คื อ
ด้า นความมั่น คงในงาน (B = 0.23) ด้า นความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งบุ ค คลในบริ ษ ัท (B = 0.18) ด้า น
นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (B = 0.15) และน้อยที่สุด
คือ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ (B = -0.12) ตามลําดับโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณอยูใ่ น
ระดับสู ง (R = 0.728) มี อาํ นาจการพยากรณ์ ร้อยละ 53.00 (R2 = 0.530) มีความคลาดเคลื่ อนในการ
พยากรณ์ เท่ ากับ 0. 38208 (SEE = 0.38208) และมี ค่ า Tolerance ตํ่าสุ ดอยู่ที่ 0.397 ซึ่ งมี ค่าไม่ใกล้
ศูนย์ กับ VIF สู งสุ ดอยู่ที่ 2.517 ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า 10 จึงไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
(Multicollinearity)
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความผูกพันต่อองค์การ สรุ ปได้ดงั นี้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87, S.D. = 0.55) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าท่านทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทํางานให้ได้ผลสําเร็ จที่สุด
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.06, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ท่านเต็มใจปฏิบตั ิงานให้เสร็ จ แม้วา่ จะต้องมา
ปฏิบตั ิงานในวันหยุด (ค่าเฉลี่ย = 4.03, S.D. = 0.75) การตัดสิ นใจทํางานของท่านกับบริ ษทั เป็ นการ
ตัดสิ นใจที่ ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ ย = 3.93, S.D. = 0.73) ท่านเต็มใจที่ จะปฏิ บ ตั ิ งานที่ อยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบหากได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.91, S.D. = 0.75) ท่านมีความเชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั สามารถ
ดําเนิ นงานได้ตามเป้ าหมายทุ กปี (ค่าเฉลี่ ย = 3.89, S.D. = 0.74) ท่านยินดีที่จะปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย
ของบริ ษทั ด้วยความเต็มใจ (ค่าเฉลี่ ย = 3.89, S.D. = 0.76) เมื่อท่านทํางานนานขึ้น ท่านรู ้สึกผูกพัน
ต่อองค์การมากขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.86, S.D. = 0.77) เมื่อมีบุคคลใดกล่าวถึงบริ ษทั ในทางเสี ยหาย ท่าน
จะรี บ ชี้ แจงทันที (ค่าเฉลี่ ย = 3.79, S.D. = 0.74) ท่ านยินดี หากต้องมี การเปลี่ ยนแปลงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบเพื่อความเหมาะสมของหน่ วยงาน (ค่าเฉลี่ ย = 3.67, S.D. = 0.76) และท่านเห็ นด้วยกับ
นโยบายการดําเนินงานของบริ ษทั (ค่าเฉลี่ย = 3.65, S.D. = 0.75)โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุ คคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

เพศ

t-Test

0.467

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-test

0.174

ไม่สอดคล้อง

สถานภาพสมรส

F-test

0.581

ไม่สอดคล้อง

ระดับการศึกษา

F-test

0.611

ไม่สอดคล้อง

ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

F-test

0.116

ไม่สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.907

ไม่สอดคล้อง

ความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัว

t-Test

0.565

ไม่สอดคล้อง

สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยจูงใจส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

ด้านความสําเร็ จในการทํางาน

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ด้านการได้รับการยอมรับยกย่องในงาน

MRA

0.196

ไม่สอดคล้อง

ด้านลักษณะของงานที่ทาํ

MRA

0.176

ไม่สอดคล้อง

ด้านความรับผิดชอบในงาน

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน

MRA

0.001*

สอดคล้อง

สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยจูงใจ

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยคํ้าจุนส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

MRA

0.021*

สอดคล้อง

ด้านนโยบายและการบริ หารของบริ ษทั

MRA

0.011*

สอดคล้อง

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริ ษทั

MRA

0.002*

สอดคล้อง

ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน

MRA

0.005*

สอดคล้อง

ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา

MRA

0.406

ไม่สอดคล้อง

ด้านความมัน่ คงในงาน

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ด้านสถานะทางอาชีพ

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ด้านชีวติ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว

MRA

0.907

ไม่สอดคล้อง

สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยคํ้าจุน

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยจูงใจส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การบริ ษทั อาซาฮี อิ นเทค
(ไทยแลนด์) จํากัด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนัก ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านความสําเร็ จในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อิ นเทค (ไทยแลนด์) จํากัด สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนยุทธ บุตรขวัญ
(2554) ที่พบว่า ด้านความสําเร็ จในการทํางานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เพราะว่าพนักงานได้รับมอบหมาย
งาน ย่อมมีความมุ่งมัน่ ใช้ความรู ้ความสามารถและความพยายามเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของงาน เมื่อ
งานประสบความสําเร็ จจะเกิดความปลาบปลื้ ม ภาคภูมิใจ และตั้งเป้ าหมายเส้นทางการทํางานเพื่อ
ความเจริ ญ ก้า วหน้ า ในการทํา งาน บริ ษ ัท ควรมี ก ารมอบหมายงานที่ มี ค วามชัด เจน และจัด ทํา
แผนงานการปฏิ บตั ิงาน (Action Plan)ให้พนักงานรู ้ ขอบเขตงานเพื่อทําให้สําเร็ จตามเป้ าหมายตรง
ตามวัตถุ ประสงค์บริ ษทั ควรจัดประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน เพื่อสะท้อนให้พนักงาน
ทราบ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การทํางาน และควรส่ งเสริ ม พัฒ นาทัก ษะความรู ้ ค วามสามารถเช่ น จัด ส่ ง
พนักงานไปฝึ กอบรมเพิ่มความรู ้ที่บริ ษทั แม่เพื่อสามารถนํามาปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
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2) ด้านความรั บ ผิดชอบในงานส่ งผลต่ อความผูก พัน ต่อองค์การของพนัก งานระดับ
ปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี ภักดี โทรกิจ
(2558) ที่พบว่า ปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับความผูกพันองค์กร
ในระดับสู ง เพราะว่า ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย หากมีความตั้งใจมุ่งมัน่ รับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายก็สามารถสําเร็ จตามวัตถุ ประสงค์ได้หากพนักงานดูแลรับผิดชอบงานอยูใ่ น
ระดับที่ดี บริ ษทั ควรมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นในปริ มาณที่เหมาะสม พนักงาน
จะรู ้ สึกตั้งใจ ทุ่มเทรับผิดชอบในงานนั้นมากขึ้น อาจมี นโยบายการหมุ นเวียนงาน (Job Rotation)
เพื่อเปิ ดโอกาสเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบในงานใหม่ ๆ เพื่อลดความเบื่อหน่ายจําเจในงานเดิม
3) ด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของพูนพงษ์ คูนา
(2561) ที่พบว่า ด้านความก้าวหน้าในวิชาชี พมีส่งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรี ยนของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิ ก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เพราะว่า ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่
การงานเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีการโยกย้ายงานของพนักงาน การเลื่อนตําแหน่งเป็ นสิ่ งสําคัญในชีวิตการ
ทํางานที่แสดงถึงความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานพนักงานที่ปฏิ บตั ิหน้าที่มีผลงานดี มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะเลื่อนตําแหน่ง บริ ษทั ควรสนับสนุนให้โอกาสเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น พนักงานจะรู ้สึก
ภาคภู มิ ใ จ รู ้ สึ กถึ ง คุ ณ ค่ า และความสํ า คัญ ของงาน และการได้ รั บ การยอมรั บ ในงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อเป็ นขวัญกําลังใจให้แก่พนักงาน บริ ษทั ควรกําหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุ นให้
พนักงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เช่น พนักงานต้องมีคุณสมบัติ ทักษะเรื่ องใด ต้องผ่านการอบรม
เกี่ ยวกับเรื่ องอะไร เพื่ อก้าวขึ้นมาในตําแหน่ งที่ สูงขึ้น เป็ นต้น เพื่ อพนักงานจะได้ทราบทิ ศทางที่
ชัดเจนและทุ่มเทความสามารถเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานต่อไป
ปั จจัยคํ้าจุ นส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด์) จํากัด สามารถอภิปรายตามค่านํ้าหนัก ได้ดงั ต่อไปนี้
1) ด้านสถานะทางอาชีพส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
บริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของจีรนันท์ เครื อศิริวรรณ (2560) ที่
พบว่า ปั จจัยคํ้าจุนด้านที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานส่ วนโรงงานผลิ ต
โคมไฟบริ ษ ัท ไทยสแตนเลย์ก ารไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน) มากที่ สุ ด คื อ ด้า นสถานะทางอาชี พ
เพราะว่า บุ คคลมองว่าสถานะทางอาชี พ มี ความสําคัญ งานที่ ทาํ ได้รับ การยอมรับทางสังคม เป็ น
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ประโยชน์ต่อสังคม เป็ นงานที่ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถทําให้เกิดความภาคภูมิใจและรู ้สึกมีเกียรติ
มีศกั ดิ์ศรี บริ ษทั ควรมีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั ผลิตภัณฑ์ และงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อสร้าง
การรั บ รู ้ ถึ ง ความสํ าคัญ ของงานที่ ต้อ งปฏิ บ ัติ เช่ น บริ ษ ัท ผลิ ต อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ ทางการแพทย์
ประเภทสายสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม การทํางานต้องใช้ทกั ษะ ความละเอียดรอบคอบ และความรู ้ความสามารถในการผลิต หาก
เกิดผิดพลาดสามารถกระทบกับชีวิตของผูป้ ่ วย ซึ่ งทําให้พนักงานรู ้สึกถึงคุณค่าและความสําคัญของ
งานมากขึ้น รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
2) ด้ า นความมั่น คงในงานส่ งผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของพูนพงษ์ คูนา (2561)
ที่พบว่า ด้านความมัน่ คงในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อโรงเรี ยนของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เพราะว่า พนักงานต้องการมีความมัน่ คงในงาน
และรู ้สึกปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงรู ้สึกประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน พนักงานจะ
ตระหนัก ถึ ง ความมั่น คงแน่ น อนในการทํางาน ทํา ให้ ต้อ งการทํางานกับ บริ ษ ัท ไปจนกระทั่ง
เกษี ย ณอายุ บริ ษ ัท ควรทํา ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความรู ้ สึ กถึ ง ความมั่น คงทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ มี
หลักประกันความมัน่ คงให้พนักงาน เช่น พนักงานที่มีความสามารถในการทํางาน มีความประพฤติ
ดีและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บริ ษทั อาจพิจารณาต่ออายุการทํางานหลังวัยเกษียณเป็ นรายปี เพราะ
พนัก งานมี ป ระสบการณ์ ก ารทํางานมานาน มี ความถนัดและเชี่ ยวชาญในงาน สามารถถ่ ายทอด
ทักษะงานให้แก่ พ นักงานรุ่ นใหม่ได้เป็ นอย่างดี เพื่ อไม่ ให้เกิ ดปั ญหาเรื่ องความรู ้ ขาดหายไปจาก
พนักงานที่เกษียณอายุ บริ ษทั ควรมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มีความชัดเจนเป็ นธรรมไม่
เลื อกปฏิ บ ตั ิ หากพนักงานรู ้ สึ กประเมิ นไม่เป็ นธรรม พนัก งานจะเกิ ดความรู ้ สึ กไม่ มนั่ คงในการ
ทํางาน ผูบ้ งั คับบัญชาไม่เล็งเห็นคุณค่าและผลงาน ส่ งผลให้พนักงานไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ
และอาจตัดสิ นใจลาออกเพื่อแสวงหาหนทางที่ดีกว่า
3) ด้านความสั ม พัน ธ์ ระหว่างบุ ค คลในบริ ษ ัท ส่ ง ผลต่ อความผูก พัน ต่อองค์ก ารของ
พนัก งานระดับ ปฏิ บ ัติการบริ ษ ทั อาซาฮี อิ น เทค (ไทยแลนด์) จํากัด สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ
อัญ ชลี ภัก ดี โทรกิ จ (2558) ที่ พ บว่า ปั จ จัย คํ้า จุ น ด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานมี ความสัมพันธ์ กนั ทางบวกกับความผูกพันองค์กรในระดับสู ง
เพราะว่า ทุ กคนต้องการเป็ นส่ วนหนึ่ งในสั งคม จึ งสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีก ับบุ คคลอื่น ทั้งเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา เพื่ อคอยช่ วยเหลื อกัน จะเกิ ดความรู ้สึ กมี ความสุ ขในการทํางาน การ
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ประสานงานก็ จ ะราบรื่ น ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาควรมอบหมายให้ พ นัก งานมี ก ารทํางานร่ วมกัน ร่ ว ม
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและทัศ นคติ ร่วมกัน เพื่ อให้ เกิ ดการช่ วยเหลื อกัน ในการ
ทํางาน บริ ษทั ควรจัดโครงการขึ้นมาให้แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการเพื่อส่ งเสริ มการลดต้นทุ น
ค่าใช้จ่ายในการทํางาน มี การกําหนดระยะเวลาโครงการ มีการติดตามผลของโครงการเป็ นระยะ
โดยมีการแข่งขันและให้รางวัล เพื่อส่ งเสริ มให้พนักงานได้เสนอความคิดและร่ วมกันทํางานเพื่อให้
บรรลุผลสําเร็ จ ผูบ้ งั คับบัญชาต้องให้คาํ ชี้แนะ ให้คาํ ปรึ กษาแก่พนักงาน
4) ด้านนโยบายและการบริ หารของบริ ษทั ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัดสอดคล้องกับงานวิจยั ของศรัญญา ซื่ อตรง
(2554) ที่พบว่า ปั จจัยคํ้าจุนด้านนโยบายและการบริ หารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั นํ้าตาลสิ งห์บุรี จํากัด เพราะว่า นโยบายกําหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทาง
ให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางาน บริ ษทั ควรปฐมนิ เทศแนะนําพนักงานตั้งแต่เริ่ มเข้า
ทํางานเกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับการทํางานมาตรฐานการทํางาน ข้อควรปฏิบตั ิ และข้อ
ห้ามต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันกับบริ ษทั ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการประชุ ม
หน่ วยงานก่อนเริ่ มงานในแต่ละวัน เพื่อเน้นยํ้าระเบียบ รวมถึ งชี้ แจงข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่าง ๆ
ของบริ ษทั ให้พนักงานทราบและมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับ
ปฏิ บ ตั ิ การบริ ษ ทั อาซาฮี อิ นเทค (ไทยแลนด์) จํากัด สอดคล้องกับ งานวิจยั ของศรัญญา ซื่ อตรง
(2554) ที่ พ บว่า ปั จจัยคํ้าจุ น ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานมี ค วามสั ม พันธ์ ท างบวกกับ ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั นํ้าตาลสิ งห์บุรี จํากัด เพราะว่า สภาพแวดล้อมในการทํางาน
ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัยที่เป็ นองค์ประกอบของงานซึ่ งเอื้ออํานวยความ
สะดวกและเป็ นประโยชน์ ใ นการทํา งาน ส่ ง ผลให้ ก ารทํา งานเป็ นไปอย่างราบรื่ น บริ ษ ัท ควร
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น ระดับแสงความสว่าง ระดับความดัง
ของเสี ยง อุปกรณ์ ป้องกันเสี ยง วัสดุ อุปกรณ์ สํานักงานจัดหาให้เพียงพอ เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการ
ทํางานตรวจสอบสภาพก่ อนใช้งานเป็ นประจําและเพียงพอต่อความต้องการ ควรมี การจัดพื้นที่
สําหรับพักผ่อน ห้องนํ้า ให้เพียงพอกับ จํานวนพนักงาน ซึ่ งส่ งผลให้พ นักงานสามารถทํางานได้
อย่างสบายใจและปลอดภัยมากขึ้น
6) ด้า นค่ า จ้า งและสวัส ดิ ก ารส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของพนัก งานระดับ
ปฏิ บตั ิการบริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิชชุ พล สิ งหะพล
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(2556) ที่พบว่า ปั จจัยคํ้าจุน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การ เพราะว่า ค่าจ้างเงินเดือนเป็ นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางานที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
ความรู ้ความสามารถ รวมถึงการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการของพนักงาน ซึ่ ง
เป็ นแรงจูงใจที่ ส่ งผลให้พ นัก งานมี ความตั้งใจ ทุ่ม เททํางาน และเป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการ
ทํางานให้ดีย่ิงขึ้น บริ ษทั ควรพิจารณาปรับเงินเดื อนค่าจ้างตามการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานด้วย
ความเป็ นธรรมและเหมาะสม รวมถึงปรับปรุ งสวัสดิการต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบนั โดยสํารวจ
เปรี ยบเทียบจากบริ ษทั ภายในสวนอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งเรื่ องของค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ
รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานให้มีความเหมาะสม หากพนักงานได้รับค่าจ้าง
เงิ น เดื อ น และสวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ มี ค วามใกล้เคี ย งหรื อ มากกว่า บริ ษ ัท อื่ น ก็ จ ะเป็ นแรงจู ง ใจให้
พนักงานอยูท่ าํ งานกับบริ ษทั ต่อไป
ความผูกพันต่อองค์ก ารของพนักงานระดับ ปฏิ บตั ิ การบริ ษ ทั อาซาฮี อิ นเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เพราะว่า การที่
พนักงานมีความรู ้สึกที่ดี มีความเชื่ อมัน่ ในแนวทางนโยบายการบริ หารงาน และเป้ าหมายของบริ ษทั
ซึ่ งส่ งผลให้พนักงานมีความพยายาม ทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานของบริ ษทั
ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย เมื่ อบริ ษ ทั ประสบความสําเร็ จ พนัก งานจะรู ้ สึ ก ภู มิ ใจในการ
ทํางาน รู ้สึกเกิดความมัน่ คงในการทํางาน รู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั เป็ นผลให้พนักงานมีความ
ผูกพันต่อบริ ษ ทั และต้องการเป็ นสมาชิ กของบริ ษทั ต่อไป บริ ษทั ควรมี ก ารส่ งเสริ มในเรื่ องของ
ปั จจัยจู งใจและปั จจัยคํ้าจุ นให้ แก่ พ นัก งาน โดยหมัน่ ตรวจสอบและติ ดตามอย่างสมํ่าเสมอ เพื่ อ
ปรั บ ปรุ งให้ ตรงกับ ความต้องการของพนัก งานและเหมาะสมกับ สภาพความเป็ นจริ ง เช่ น การ
พิ จารณาการจ่ายค่า ตอบแทนอย่างเป็ นธรรม การพิ จ ารณาค่ า ทัก ษะที่ เกี่ ย วกับ งาน การสื่ อ สาร
นโยบายและการบริ หารงานแก่พนักงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับภายในบริ ษทั การรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงาน และการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานเหมาะสม เป็ นต้น ซึ่ งจะเป็ นการ
สร้างความรู ้สึก และทัศนคติที่ดีแก่พนักงาน ทําให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อบริ ษทั และทํางานกับ
บริ ษทั ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรนําตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ มาใช้ศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับอื่น ๆ ในบริ ษทั
เช่ น พนัก งานระดับ ต้น พนัก งานระดับ กลาง และพนักงานระดับ สู ง เพื่ อดู ค วามสอดคล้องของ
ผลการวิจยั และเปรี ยบเทียบผลที่ได้ในองค์การ
2) เนื่ องจากการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั ในเชิ งปริ มาณซึ่ งผลการวิเคราะห์จะอธิ บาย
ในลักษณะของตัวเลข ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทําการวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากยิง่ ขึ้น
บทสรุ ป
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ถือเป็ นทรั พ ยากรที่ มี ค วามสํ าคัญ ที่ สุ ดขององค์ก าร หากองค์ก ารมี ก าร
บริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ใช้ป ระโยชน์ จากความรู ้ ความสามารถ และศัก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อนําไปสู่ ค วามสําเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดขององค์การ โดยองค์การต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานทั้งปั จจัยจูงใจ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบใน
งาน และด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน และปั จจัยคํ้าจุ น ด้านสถานะทางอาชี พด้านความ
มัน่ คงในงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบริ ษทั ด้านนโยบายและการบริ หารของบริ ษทั
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการซึ่ งจะส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
และนํา มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ รวมถึ ง เพื่ อ รั ก ษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้อยูก่ บั องค์การและป้ องกันการสู ญเสี ยทรัพยากรมนุษย์จากการลาออกต่อไป
บรรณานุกรม
กาญจนา ทองคํา . (2559). การพั ฒ นากลยุท ธ์ เพื่ อเสริ ม สร้ างความผูก พั นขององค์ ก รในธนาคาร
พาณิ ชย์ .วิทยานิ พนธ์บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต, มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จีรนันท์ เครื อศิริวรรณ. (2560). ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานส่ วน
โรงงานผลิ ตโคมไฟ บริ ษั ท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน). การศึ กษาค้นคว้า
อิสระ, มหาวิทยาลัยรังสิ ต

173

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ธนยุทธ บุตรขวัญ. (2554). ปั จจัยที่มผี ลต่ อความผูกพันในองค์ กรของเจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานทรั พย์ สิน
ส่ วนพระมหากษัตริ ย์. การค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริ ษทั อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด. (2561). รายงานจํานวนพนักงานบริ ษทั อาซาฮี อินเทค
(ไทยแลนด์) จํากัด ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561, ค้นเมื่อ 1ธันวาคม2561, จากบริ ษทั
อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จํากัด
พูนพงษ์ คู นา.(2561). คุ ณภาพชี วิตการทํางานและวัฒนธรรมโรงเรี ยนที่ ส่งผลต่ อความผูกพันต่ อ
โรงเรี ยนของครู และบุคลากรทางการศึ กษาโรงเรี ยนคาทอลิ ค สั งกัดสั งฆมณฑลจันทบุรี.
วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี .
วนิ ดา วาดี เจริ ญ และคณะ. (2556). การจั ดการทรั พ ยากรมนุษ ย์ จากแนวคิ ด ทฤษฎี สู่ ภาคปฏิ บัติ.
กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ .
วิชชุ พล สิ งหะพล. (2556). ปั จจัยที่มผี ลต่ อความผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ กรณี ศึกษา โรงแรม
ฮอลิ เดย์ อิ นน์ รี สอร์ ท ภูเก็ต. วิทยานิ พนธ์ บริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต
วอยซ์ ทีว.ี (2560). สถานการณ์แรงงานไทย เสี่ ยงถูกแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยี 4.0. , ค้นเมื่อ 28 มีนาคม
2561, จาก https://www.voicetv.co.th/read/484674.
ศรัญญา ซื่ อตรง. (2554). ความผูกพันต่ อองค์ การของพนักงานฝ่ ายผลิต บริ ษัท นํา้ ตาลสิ งห์ บุรี จํากัด.
ภาคนิ พ นธ์ บ ริ ห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต , มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
อัญชลี ภักดีโทรกิ จ.(2558). ปั จจัยที่มีผลต่ อความผูกพันองค์ กรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเขต
อําเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .วิทยานิ พนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ ด
Cronbach, L.J. (1970). Essentils of Psychologial Test. (5thed.). New York: Harper Collins.
Yamane, T. (1973). “Statistics : An introductory analysis”. Tokyo: Harper International.

174

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการและกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่ อต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าของ
ลูกค้ ากลุ่มร้ านจําหน่ ายสิ นค้ าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจักร
SERVICE MARKETING MIX FACTORS AND REFERENCE GROUPS INFLUENCING
CUSTOMER’S DECISION TO BUY PRODUCTS FROM SOUVENIR SHOP IN
JATUJAK MARKET
เฉลิมรัชต์ วิรุญญะ
(johnchalermrat@gmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
(pashatai.c@rsu.ac.th)
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลูกค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวน
จตุจกั ร และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านกลุ่มอ้างอิ ง ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้ากลุ่ มร้ าน
จําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั คื อ ผูท้ ี่ เข้ามาใช้บริ การ
หรื อผูท้ ี่เคยเข้าใช้บริ การในร้านขายสิ นค้าของที่ระลึก ในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ซึ่ งผูว้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่ นอน โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Cochran (1977) โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็ น (Nonprobability) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ มาน ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คุ ณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 238 คน (ร้ อยละ 59.50) มี 21 - 30
ปี จํานวน 185 คน (ร้ อยละ 46.25) มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อ เที ยบเท่า จํานวน 221 คน (ร้ อยละ
55.25) มีอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว / ค้าขาย จํานวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001-
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20,000 บาทจํานวน 170 คน (ร้ อยละ 42.50) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบุ คลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ
ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับระดับมากที่สุด และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้ากลุ่มร้าน
จําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั รอยูใ่ นระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
(1) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ ได้แก่ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ ระลึกใน
ตลาดนัดสวนจตุ จกั ร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี อาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 12.9 (2)
ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ตัวท่านเอง และเพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ท ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
กลุ่ มร้ านจําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มี
อํานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.4
คําสํ าคัญ : ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ,ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาดบริ การ , ปั จจัยด้านกลุ่ ม
อ้างอิง , ปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อ
ABSTRACT
This independent study has the objectives as follows: ( 1 ) to study the factors of service
marketing mix those affect customers' decision making to buy souvenir product in Jatujak market and (2)
to study the reference groups factor those affect the buying decision of the customers on the souvenir
products in the Jatujak market. The population in the research are those who come to get the service or
those who have got used the service at the souvenir shop in Jatujak market. The researcher group does
not know the exact number of the sampling. Therefore randomly sample by using the non-probability
sampling techniques with the purposive sampling. The researcher use a questionnaire as a tool to collect
data from a sample of 400 people. Describe descriptive statistics including frequency, percentage, mean,
and standard deviation and also used inferential statistics such as multiple regression analysis. The results
showed that the most participants were 238 males (59.50% ), 185 people aging 21 - 30 years (46.25% ),
221 holding Bachelor's degree or equivalent (55.25% ), 145 private business persons (36.25), and 170
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people having income 10,000 - 20,000 baht per month (42.50% ). In the overall picture, the respondents
had the high level of opinion on the service marketing factors. The factors can be sorted in descending
order as follows: products, person, physical characteristics, distribution channels, price, service process,
and marketing promotion. In the overall picture respectively. Most participants had the high level of
opinion on the referent group factors and high level of the buying decision of the customers on the
souvenir shop group in the Jatujak market. The hypothesis test found that: (1) the service marketing
factors, including price, service process, and physical characteristics. respectively affected the buying
decision of the customers on the souvenir shop group in the Jatujak market with statistical significance
level of 0.05 and predictive power of 12.9% . (2) The referent group factors, including you and your
friends or close friends, affected the buying decision of the customers on the souvenir shop group in the
Jatujak market with statistical significance at the level of 0.05 and predictive power of 12.4%.
Key Words: DEMOGRAPHIC FACTORS, SERVICE MARKETING MIX FACTORS,
REFERENCE GROUP FACTORS, BUYING DECISION FACTORS.
บทนํา
ปั จจุบนั ตลาดนัดเกิดขึ้นอย่างมากมายตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากตลาดนัดนั้น
มีความสะดวกสบาย สิ นค้ามีหลากหลายรู ปแบบที่จาํ เป็ นต่อชี วิตประจําวันและราคาที่หลากหลาย
ตามคุณภาพของสิ นค้า จึงทําให้เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค (ศิรินาถ ริ คา้ , 2557) ตลาดนัดสวนจตุจกั ร
หรื อ JJ Market เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เป็ นที่นิยมทั้งชาวไทย
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวต่อวันเฉลี่ยอยูท่ ี่วนั ละ 120,000 คน ในจํานวนนี้ คิดเป็ น
ร้ อยละ 30 เป็ นนักท่องเที่ ยวต่างชาติ (MGR Online, 2556) อีกทั้งตลาดนัดจตุจกั รยังเป็ นสถานที่ ท่ี
เดิ นทางไปท่องเที่ ยวได้อย่างสะดวกตาม รู ป แบบ รสนิ ยมและความชอบของ แต่ละบุ คคลของที่
ระลึกนั้นเกิดจากพฤติกรรมการให้ การเผื่อแผ่แบ่งปั นเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้ผูร้ ับเกิด “การระลึกนึ กถึ ง
หรื อคิดถึ ง” ซึ่ งสิ่ งนี้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติมนุ ษย์ในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สังคมปั จจุบนั ที่ถือเป็ นโลกแห่ งการสื่ อสารไม่เฉพาะแต่ในเรื่ องของภาษาพูดเท่านั้น ภาษาภาพที่เป็ น
สื่ อสั ญลัก ษณ์ ข องแต่ ล ะองค์ก รหากได้นําไปแสดงบนผลิ ตภัณ ฑ์ ก็จะทําให้ผูร้ ั บเกิ ดการจดจําต่ อ
องค์กรนั้นได้อย่างแม่นยํา มนุ ษย์เป็ นสิ่ งมี ชีวิตที่ ตอ้ งมี สังคมมีการคบหาสมาคมกัน เมื่อคบหากันใน
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ระยะเวลาหนึ่ งจนทําให้ เกิ ดความผูก พัน ชอบกัน ในด้า นความรู ้ สึ ก และเป็ นพื้ น ฐานทําให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ กนั ระหว่างมนุ ษย์หรื อเกิดความผูกพันขึ้นระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
สถานที่ เหตุการณ์ วัตถุ ฯลฯ ซึ่ งนําไปสู่ ความทรงจําและการระลึกถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยไปแล้ว
ก็ตามความทรงจํานี้ จะทําให้เรารู ้สึกมนุ ษย์เราก็ยงั มีความทรงจําที่นึกถึงวันเก่า ๆ ที่ได้เคยทํากับคน
สนิ ท หรื อครอบครั ว ถึ งอยู่ไกลกัน แต่ก็ยงั มี ค วามทรงจําบางส่ วนกับ บุ ค คลวัตถุ เหตุ การณ์ น้ ัน ๆ
ส่ วนมากเมื่ อมนุ ษย์อยากจะให้ระลึ กถึ งอดี ตที่เคยได้ร่วมหรื อผ่านมาไม่ว่าจะเป็ นความทรงจําที่ดี
หรื อไม่ดีก็ตามถือว่าเป็ นประสบการณ์ที่ได้ผา่ นมาครั้งหนึ่ งในชี วิตส่ วนมากจะเก็บความทรงจําเป็ น
สิ่ งของต่าง ๆ เพื่อให้จดจําภาพในช่วงเวลาที่เคยผ่านมาได้ (ณัฎวรัตน์ขจัดภัย, พิชยั สดภิบาล, และ
อุดมศักดิ์สาริ บุตร, 2556) สนไชย ฤทธิ โชติ (2551, น. 11) กล่าวไว้วา่ ของที่ระลึกที่สร้างขึ้นจากวัสดุ
สังเคราะห์ โดยวัสดุ สังเคราะห์ แต่ละชนิ ด แต่ละประเภทที่ มนุ ษย์คน้ พบและรู ้ จกั นํามาใช้ในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ ทําให้ในตลาดนัดสวนจตุจกั รก็มีธุรกิจเกี่ยวกับของที่ระลึกหลากหลายมากมายให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วและกลุ่ ม ลู ก ค้า กลุ่ ม อื่ น เพื่ อ ที่ ซ้ื อ แล้ว นํา ไปใช้เองกับ ซื้ อ ไปฝากเพื่ อ น ๆ คนใน
ครอบครั ว หรื อจะเป็ นเพื่ อน ๆ หรื อนําไปแจกในองค์กร (viehotelbangkok, 2558) เนื่ องจากเป็ น
โอกาสผูศ้ ึ ก ษามี ความสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การและกลุ่มอ้างอิ งที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าของลู ก ค้ากลุ่ ม ร้ านจําหน่ ายสิ น ค้าของที่ ระลึ ก ในตลาดนัดสวน
จตุจกั รเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาร้านค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั รและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การของร้านค้าเพื่อที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อได้ง่านและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้ากลุ่ มร้ าน
จําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของลูกค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
3. เพื่อศึ กษาปั จจัยด้านปั จจัยด้านกลุ่มอ้างอิ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้า
กลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
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สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึ กษา อาชี พ ที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าของลู ก ค้ากลุ่ ม ร้ านจําหน่ ายสิ น ค้าของที่ ระลึ ก ในตลาดนัดสวน
จตุจกั รต่างกัน
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้า
กลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
3. ปั จจัยด้านกลุ่มอ้างอิงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลู กค้ากลุ่มร้ านจําหน่ ายสิ นค้า
ของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ มุ่ งเน้นศึ ก ษา ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร ปั จจัยกลุ่ ม อ้างอิ ง และการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อ โดยมี ข อบเขตด้านประชากร คื อ ผูท้ ี่ เข้ามาเลื อกซื้ อสิ นค้าของกลุ่ม ร้ าน
จําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดจตุจกั ร โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มอย่างจํานวน 400 คน
โดยใช้เวลา ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลวิจยั นี้ ทําให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาเลือกซื้อหรื อใช้
บริ ก ารในร้ า นค้า ของที่ ร ะลึ ก ที่ ต ลาดนั ด สวนจตุ จ ัก ร เพื่ อ นํ า ประโยชน์ ข องข้อ มู ล ไปใช้ ก ั บ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั รไว้วางแผนพัฒนาร้านค้าของที่ระลึกให้มี
ความดึงดูดลูกค้า เพื่อที่จะตอบสนองผูบ้ ริ โภคและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
ร้านค้าของที่ระลึก ให้ได้ทุกเพศ ทุกวัยและทุกอาชีพ พร้อมทั้งปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ
ของร้านค้า ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและนักท่องเที่ยวที่มาเดินที่ตลาดนัดสวนจตุจกั ร
2. ผลวิจยั นี้ ทาํ ให้ทราบถึงปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ เพื่อนําประโยชน์ใน
การพัฒนาคุ ณภาพส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในร้ านของที่ระลึ กเพื่อที่จะดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้
เข้ามาซื้อสิ นค้าและใช้บริ การในร้านค้ามากยิง่ ขึ้น
3. ผลวิจยั นี้ ทาํ ให้ทราบถึ งปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
ร้ านค้าของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร เพื่ อนําไปใช้ป ระโยชน์ ในการพัฒ นาสิ นค้าและการ
บริ การของพนักงานร้านค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั รให้การดูแลลูกค้าที่มาเลือกซื้ อสิ นค้า
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ของที่ ระลึ กของรู ้ สึ ก ประทับ ใจ และชัก ชวนกลุ่ ม อ้างอิ งให้เกิ ดการกระตุน้ ความต้องการให้เกิ ด
พฤติกรรมในการซื้ อ
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550)
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านพนักงาน
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของลูกค้า
กลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึก
ในตลาดนัดสวนจตุจกั ร
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)

(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552, น. 80-81)

ปัจจัยกลุ่มอ้ างอิง
- ครอบครัว
- เพื่อนหรื อเพื่อนสนิท
- รุ่ นพี่หรื อรุ่ นพี่ศิษย์เก่า
- บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
- ตัวของท่านเอง
(ชูชยั สมิทธิไกร, 2554)
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แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550, น. 41)
กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ การศึกษา เหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่
นิ ยมใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที่สําคัญและสถิ ติที่วดั ได้
ของประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรด้าน
ทางประชากรศาสตร์ ที่สําคัญ และคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ต่างกัน จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยา
ต่างกัน โดยวิเคราะห์จากปั จจัย
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม อ้ า งอิ ง Quester, Neal, Pettigrew, Grimmer, Davis and
Hawkins (2007 อ้างถึงใน ชู ชยั สมิทธิ ไกร, 2554, น. 314-316) กล่าวว่า การจําแนกประเภทของกลุ่ม
อ้างอิ ง อาจทําได้โดยอาศัยเกณฑ์ 3 ประการคื อ การเป็ นสมาชิ ก (Membership) ระดับ การติ ดต่ อ
สัมพันธ์ (Degree of Contact) และความน่าดึงดูดใจ (Attraction) ซึ้งทําให้สามารถแบ่งกลุ่มอ้างอิงได้
หลายประเภท
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, น.
80-81) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ ึงบริ ษทั ใช้
ร่ วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมาย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้ านการตัดสิ นใจ ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550 น. 46) การตัดสิ นใจ
(Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทําสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ
ที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสิ นค้า และบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เขา
จะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการ
ที่สาํ คัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) เพื่ อวิเคราะห์ ปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การและกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของลูกค้ากลุ่มร้าน
จําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่ เข้ามา
เลื อกซื้ อสิ น ค้าของกลุ่ ม ร้ านจําหน่ ายสิ น ค้าของที่ ระลึ ก ในตลาดนัดจตุ จกั ร ซึ่ งไม่ ท ราบจํา นวน
ประชากรที่ แน่ นอน จึ งกําหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้สู ตรของ Cochran (1977) ได้ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างเท่ ากับ 400 คน โดยใช้การสุ่ ม ตัวอย่างแบบไม่ อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability) แบบ
181

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

เจาะจง (Purposive Sampling)ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ มีค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอล
ฟ่ าจํานวนมากกว่า 0.7 และการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจํานวน ค่าร้ อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไป
ของกลุ่มประชากร ค่าเฉลี่ ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมู ลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ ข ้อมู ล สถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แก่
การวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยด้ านประชากรศาตร์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 238 คน (ร้ อยละ 59.50) มี 21 - 30 ปี
จํานวน 185 คน (ร้ อยละ 46.25) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อ เที ยบเท่า จํานวน 221 คน (ร้ อย
ละ 55.25) มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว / ค้าขาย จํานวน 145 คน (ร้อยละ 36.25) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาทจํานวน 170 คน (ร้อยละ 42.50)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสม ทางการตลาดบริ การ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( = 4.04, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็ นต่อด้านผลิ ตภัณฑ์มากที่ สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.45)
รองลงมาด้านบุ ค ลากรโดยอยู่ในระดับ มาก ( = 4.18, S.D. = 0.51) และน้อยที่ สุ ด คื อ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดโดยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.09, S.D. = 0.58)
ปัจจัยกลุ่มอ้ างอิง
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
( = 4.26, S.D. = 0. 0.49) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วาม
คิดเห็ นว่าเพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ท โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.38, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ ตัว
ท่านเอง โดยอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.35, S.D. = 0. 0.75) และน้อยที่สุด คือ รุ่ นพี่หรื อรุ่ นพี่ศิษย์
เก่า โดยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.14, S.D. = 0.97)
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ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าของผู้บริโภคจากร้ านของทีร่ ะลึก
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้า
ของที่ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.28, S.D. = 0.44) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจาก
ร้ านขายสิ นค้าของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร การเปรี ยบเที ยบราคาด้วยตนเองส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของท่าน โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.38, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ สิ น ค้าตรง
ตามต้องการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของท่าน โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.28, S.D. = 0.81)
และน้อยที่สุด คือ การได้อ่านความคิดเห็ นของคนอื่นส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของท่าน โดยอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 4.19, S.D. = 0.87)
การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยประชากรศาสตร์
ตัวแปร

สถิติ

ผลการทดสอบ

เพศ

t-test

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-test

ไม่สอดคล้อง

ระดับการศึกษา

F-test

ไม่สอดคล้อง

อาชีพ

F-test

ไม่สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

ไม่สอดคล้อง

มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ*0.05
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐ านปั จ จั ยส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารที่ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร โดยวิธี stepwise
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

b

Std.
Error

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

(Constant)

2.693

0.205

13.163 0.000

ด้านกระบวนการ

0.110

0.044

0.146

2.490

0.013* 0.638

1.568

0.153

0.049

0.169

3.134

0.002* 0.753

1.329

ให้บริ การ (X6)
ด้านราคา (X2)
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ด้านลักษณะทาง

0.120

0.049

0.142

2.443

0.015* 0.643

1.554

กายภาพ (X7)
R = 0.368, R2 = 0.136, Adjusted. R2 = 0.129, SEest = 0.406, F = 20.739, Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้า
ของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านราคา และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัด
สวนจตุจกั ร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.9
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยกลุ่มอ้ างอิง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร โดยวิธี Enter ครั้งที่ 2
ปัจจัยกลุ่มอ้ างอิง
(Constant)

b

Std.
Error

β

t

Sig.

Tolerance

VIF

2.965

0.175

16.970 0.000*

เพื่ อน ห รื อเพื่ อน ส นิ ท 0.086

0.026

0.157

3.326 0.001*

0.987

1.013

0.022

0.140

2.954 0.003*

0.981

1.019

0.027

0.262

5.550 0.000*

0.985

1.015

(X9)
บุ ค คลที่ มี ชื่ อ เสี ยง เช่ น 0.066
ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล
ฯลฯ(X11)
ตัวท่านเอง(X12)

0.151

R = 0.368, R2 = 0.136, Adjusted. R2 = 0.129, SEest = 0.406, F = 20.739, Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยกลุ่มอ้ างอิง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาด
นัดสวนจตุจกั ร ได้แก่ เพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ท บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่น ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ
และตัวท่านเอง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัด
สวนจตุจกั ร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 12.4
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อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ด้านราคา
1) ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกใน
ตลาดนัดสวนจตุ จกั ร ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากลู กค้าทุ ก
ท่านต้องการผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ นค้าที่มีราคาถูกที่ตนเองนั้นสามารถจับต้องได้ มีให้เลือกหลากหลาย
แบบและราคา ลูกค้าจะทําการเลือกตามความต้องการของลู กค้าและประเมินจากคุณภาพและความ
คุม้ ค่าของราคาที่ ตอ้ งจ่าย แต่ถ้าสิ นค้าตรงกับความต้องการของลู กค้า บางที่อาจจะราคาแพง เมื่ อ
ลูกค้ามองว่าตรงกับความต้องการและคุ ม้ ค่า ลูกค้าจะทําการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกโดยไม่
สนราคา ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของที่ระลึ กในร้ านจําหน่ ายของที่ ระลึ ก ในตลาดนัดสวนจตุจกั ร เพราะด้านราคาจะส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อและลู กค้านั้น ต้องการสิ นค้าหรื อบริ การที่คุม้ ค่ากับราคาที่ได้จ่ายไป โดย “ร้ านของที่
ระลึกมีสินค้ามีราคาให้เลือกหลากหลายระดับ” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยูท่ ี่ 4.24 ทั้งนี้ เนื่ องจากเมื่อร้าน
จําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึก มีราคาสิ นค้าให้เลือกหลากหลาย ส่ งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกมากยิ่งขึ้นใน
การที่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ ก เพราะเมื่อมีราคาให้ลูกค้าเลื อกหลากหลาย ทําให้ลูกค้านั้น
สามารถเลื อกสิ นค้ากับ ราคาที่ เหมาะสมกับตนเองได้ อย่างเช่ น เมื่ อลู กค้ามี กาํ ลังซื้ อที่ น้อยก็จะมี
สิ นค้าชิ้นเล็ก ๆ ที่ราคาตํ่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และ “ร้านของที่ระลึกราคา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า” มีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดอยูท่ ี่ 4.22 คือถ้าในร้านจําหน่ายสิ นค้า
ของที่ระลึ ก ต้องมี สินค้าที่ เหมาะสมกับราคา เมื่อลู กค้าจ่ายเงิ นเพื่อแลกกับสิ นค้า ลู กค้าก็ตอ้ งการ
สิ นค้าที่คุม้ ค่ากับเงินที่ได้เสี ยไปเพื่อที่จะทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าไม่รู้สีกว่าถูกเอารัดเอาเปรี ยบ
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Kar (2011) ได้กล่าวว่า ราคาบ่งบอกถึงบริ การ
และสิ นค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ ในขณะที่การตั้งราคาสู งหรื อตํ่า ลูกค้า
จะมีมุมมองที่แตกต่างกัน และศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่าจํานวนเงินตราที่ตอ้ ง
จ่ายเพื่อให้ได้รับผลิ ตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อ บริ การของกิ จการหรื ออาจเป็ นคุ ณค่าทั้งหมดที่ ลูกค้า
รับรู ้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สิ นค้าและ/หรื อบริ การนั้น ๆ อย่างคุ ม้ ค่ากับ
จํานวนเงิ นที่ จ่ายไป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิจติมา ลุมภักดี (2555) ศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อการตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ ของผู้ บ ริ โ ภควั ย ทํ า งานในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ปั จ จั ยส่ วนประสมทางการตลาด ด้ านราคา มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ การ
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ตัด สิ นใจเลื อ กใช้ บริ ก ารร้ านอาหารบุ ฟ เฟ่ ต์ ของผู้บ ริ โภควัยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และ
นทษร สุ ขสารอมรกุล (2554) ได้ทาํ การศึกษา “ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในห้างสรรพสิ นค้าซี คอนสแควร์ ” พบว่า ปั จจัยด้านราคามี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของลูกค้าในห้างสรรพสิ นค้าซีคอนสแควร์ ในระดับมากประกอบด้วยปั จจัย
ย่อยต่าง ๆ เช่น มีราคาให้เลือกที่หลายระดับ ราคา สิ นค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
2) ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่
ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นอันดับที่สอง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
กระบวนการ (Process) เป็ นสิ่ งที่จะทําให้การให้บริ การเป็ นระบบระเบียบเป็ นขั้นตอน เพื่อที่จะให้
ง่ายต่อการขายและให้บริ การลู กค้าในร้ านจําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กอย่างเป็ นระบบ เพื่อที่ จะให้
ได้มาซึ่ งความถูกต้องและรวดเร็ วในการขายและการให้บริ การต่าง ๆ กับลูกค้า ทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าของที่ระลึกง่ายมากยิง่ ขึ้น และเมื่อมีกระบวนการที่ดีก็จะสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้า
ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่
ระลึกในร้านจําหน่ายของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร เพราะลูกค้าส่ วนใหญ่มองว่ากระบวนการ
ให้บริ การนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญ เพราะลูกค้าต้องการการดูแลเอาใจใส่ ความถูกต้อง และรวดเร็ ว โดยข้อ
บ่งชี้ที่สาํ คัญคือ “ร้านของที่ระลึกให้บริ การมีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิกบั ลูกค้า” เนื่องจากลูกค้า
ให้ ค วามสํ า คัญ การให้ บ ริ ก ารอย่า งมากในเรื่ อ งของการได้รั บ การปฏิ บ ัติ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารที่ ดี
เหมาะสม เพราะลูกค้าไม่อยากซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การร้านจําหน่ายของที่ระลึกที่ไม่ใส่ ใจให้บริ การ
แต่ถ้าร้ านไหนที่ ให้บ ริ การที่ ดีและประทับ ใจ จะทําให้ลู กค้าเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อมากยิ่งขึ้ น และ
“ร้านของที่ระลึ กมีการอธิ บายรายละเอียดสิ นค้าได้อย่างชัดเจน” เนื่ องจากลูกค้าร้านจําหน่ ายสิ นค้า
ของที่ระลึกส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อจากจากการได้รับรู ้รายละเอียดสิ นค้าจากร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่
ระลึ ก โดยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าลู กค้าต้องทราบถึ งรายละเอี ยดของสิ นค้าว่าผลิ ตมาจากอะไร มี
ความคงทนแค่ไหนเพื่อที่จะสร้างความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของที่ระลึก
ข้อค้นพบดังกล่ าวสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Kotler P & Keller K.(2009) ที่ กล่าวว่าในการปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิในด้านการบริ การที่นาํ เสนอให้กบั ลู กค้าเพื่อ
มอบการให้ สิ นค้าและบริ ก ารอย่างถู กต้องรวดเร็ ว และทําให้ลูก ค้าการเกิ ดความประทับ ใจและ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึ ก ขณะเดี ยวกันยังสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Adrian (2011) กล่าวว่า
กระบวนการเป็ นวิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ส่ ง มองคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้า รวดเร็ ว และ
ประทับ ใจ ธุ รกิ จบริ ก ารนั้น ผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นสิ่ งที่ จบั ต้องไม่ ได้ แต่ ก ระบวนการทั้งหมด ส่ งผลต่อ
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ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ของลู ก ค้าที่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าและใช้ บ ริ ก ารทั้ง สิ้ น ดัง นั้น กระบวนการการ
ให้บริ การจึงเป็ นที่ยอมรับว่ามีความสําคัญต่อธุ รกิ จบริ การที่สามารถสร้ างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
และทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กัญญา ละมุล, 2559 ศึกษา
เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ ร้ านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน” พบว่า
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ด้ านกระบวนการให้ บริ การ ส่ งผลต่ อพฤติกรรมหลังการซื้อใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
3) ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้า
ของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั ร ที่ ระดับ นัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นลําดับ สุ ดท้าย ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากลักษณะทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็ นบรรยากาศ การตกแต่ง ของร้ านจําหน่ ายสิ นค้าของที่
ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุ จกั รแต่ละร้ านจะไม่เหมื อนกัน แต่ลูกค้ามองว่าลักษณะร้ านที่ น่าสนใจ
ดึงดู ดให้ลูกค้าอยากเข้าไปเลื อกซื้ อและใช้บริ การในร้ านของที่ ระลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จยั ฉบับ นี้ พบว่าผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ต ัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ของที่ ระลึ ก ในร้ า น
จําหน่ ายของที่ ระลึ ก ในตลาดนัด สวนจตุ จกั ร เพราะ ด้านลัก ษณะทางกายภาพจะส่ งผลต่ อการ
ตัด สิ นใจซื้ อเนื่ อ งจากลั ก ษณะทางกายภาพต่ า ง ๆ จะส่ งผลต่ อ การดึ ง ดู ด ลู ก ค้า เพราะสิ่ งที่
ผูป้ ระกอบการร้านค้าต้องทําสิ่ งแรกคือ เป็ นที่สนใจของลูกค้าให้ได้ เพราะเมื่อเราสร้างความสนใจ
ให้กบั ลู กค้าได้จะเกิ ดขั้นตอนในการเลื อกซื้ อเลื อกชมสิ นค้าและไปจนถึ งการตัดสิ นใจซื้ อ โดยข้อ
บ่ ง ชี้ ที่ สําคัญ ได้แก่ “ ร้ านของที่ ระลึ ก มี ก ารจัดระเบี ย บสิ น ค้าเป็ นหมวดหมู่ ทําให้ เลื อ กซื้ อ ง่ าย”
เนื่ องจากลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามนั้น ต้องการความเข้าใจง่าย สะดวกและรวดเร็ ว เมื่อ
ร้ านจําหน่ ายของที่ ระลึ กมี การจัดแบบประเภทสิ นค้าในร้ านค้าเป็ นหมวดหมู่ เป็ นสั ดส่ วน ทําให้
ลูกค้ามองสิ นค้าแล้วรู ้สึกอยากเลือกสิ นค้า เพราะสิ นค้ามีหลากหลายหมวดหมู่ให้เลือกไม่สับสน ทํา
ให้ง่ายต่ อการเลื อกและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึ กในร้ าน และ “ร้ านของที่ ระลึ กมี แสงสว่าง
เพียงพอต่อการเลื อกสิ นค้า” เนื่ องจากลู กค้าที่ ตอบแบบสอบถาม เมื่อเลื อกสิ นค้าในร้ านจําหน่ าย
สิ นค้าของที่ ระลึ ก ต้องการเห็ นสิ นค้าและคุ ณภาพของสิ นค้าอย่างชัดเจน เพราะในโครงการของ
ตลาดนัดสวนจตุจกั รจะค่อนข้างมืดทําให้เห็นสิ นค้าบ้างประเภทไม่ชดั เจน ร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่
ระลึ กที่มีแสงสว่างเพียงพอต่อการเลื อกชมสิ นค้า จะทําให้ลูกค้านั้นตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่ายมาก
ยิง่ ขึ้น
ข้อ ค้น พบดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ Kotler P & Keller K.(2009) กล่ า วว่า สิ่ ง ที่
ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้าและ/หรื อบริ การของร้านจําหน่ายของที่ระลึกเป็ นการ
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สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งร้ าน การแต่งกายของพนักงานใน
ร้าน การพูดจาต่อลู กค้า การบริ การที่ รวดเร็ ว เป็ นต้น และ Kar (2011) ได้กล่าวว่าสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical Evidence/ Environment) คือ สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่ร้ายจําหน่ายของที่ระลึ ก
นั้นสร้างขึ้น เช่น รู ปแบบของร้านที่ให้บริ การ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้สอยสามารถ
บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก าร ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิ จยั ของ Basri, Ahmad, Anuar, and
Ismail (2015) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของการตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึ ก ษา ภัตตาคารใน
ประเทศมาเลเซี ย”พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค กรณี ศึกษา
ภัตตาคารในประเทศมาเลเซี ย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ กญั ญา ละมุล (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่
มี ผลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก าร ร้ านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน” พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้ อในการตัดสิ นใจ
เลื อกใช้บริ การร้ านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิริรัตน์ สะหุ นิล และ
กิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์ เกี ยรติ,(2556) ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจในการใช้บริ การรถไฟฟ้ าบีทีเอส จาก
กลุ่มตัวอย่างผูโ้ ดยสาร รถไฟฟ้ าบีทีเอส” พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ บ ริ ก ารของผู ้โ ดยสารรถไฟฟ้ า บี ที เอส โดยสิ่ งที่ ผู ้โ ดยสารให้ ค วามสํ า คัญ คื อ ความ
สะดวกสบายคล่ องตัว ความรวดเร็ วในการเดิ น ทางและค่ อนข้างตรงต่ อเวลา ทําให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
สามารถประมานการและบริ หารเวลาได้ง่าย
1) ตัวท่านเอง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่ระลึกใน
ตลาดนัดสวนจตุจกั รที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นอันดับแรก ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ลู กค้าส่ วน
ใหญ่มาเดินในตลาดนัดสวนจตุจกั รเพื่อที่จะจับจ่ายใช้สอย ลูกค้าส่ วนมากมีกาํ ลังซื้ อ ลูกค้าส่ วนมาก
จึงตัดสิ นใจซื้ อเมื่ อสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ถูกใจ โดยที่ ไม่ตอ้ งปรึ กษาใคร เจอถู กใจก็ตดั สิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของที่ ระลึ กทันที ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการวิจยั ฉบับ นี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ กในร้ านจําหน่ายของที่ระลึก ในตลาดนัดสวนจตุจกั ร เพราะ ตัวท่าน
เอง จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ โดย “ตัวท่านเอง” เพราะลู กค้าส่ วนใหญ่เมื่อมาเดิ นเล่นที่ตลาดนัด
สวนจตุจกั รมีความต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้ อสิ นค้าต่าง ๆ ถ้าร้ านจําหน่ ายสิ นค้าของที่ระลึ กมี
ความดึ งดู ดในเรื่ อง ลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ เช่ น การตกแต่งร้ านที่ น่าสนใจช่ วย
ดึงดู ดให้ลูกค้าเข้ามาเลื อกชมสิ นค้า และเมื่อเลื อกชมสิ นค้าแล้วสิ นค้ามีความทันสมัยผลิ ตภัณฑ์มี
คุณภาพและถูกจะ ตัวลูกค้าเอง กะตัดสิ นใจซื้อทันทีโดยที่ ไม่ตอ้ งปรึ กษาบุคคลอื่น ๆ
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ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของชู ชยั สมิทธิ ไกร (2554) กล่าวไว้ว่ากลุ่มอ้างอิง
(Reference Group) คื อ กลุ่ ม บุ ค คลหรื อกลุ่ ม ที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้าของลู ก ค้าในร้ า น
จําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กอย่างมากต่อพฤติกรรมของบุ คคลหนึ่ ง ๆ โดยมุ มมองหรื อค่านิ ยมของ
กลุ่มอ้างอิงถู กนําไปใช้เป็ นแนวทางสําหรับการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลต่าง ๆ และณัฐา
ฉางชู โต (2555) กล่าวว่ากลุ่มอ้างอิ งเป็ นกลุ่มที่ มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของลู กค้าร้ าน
จําหน่ ายของที่ ระลึ กในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ประกอบด้วย ครอบครัว เพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ท รุ่ นพี่
บุคคลมีชื่อเสี ยง ตัวเอง ส่ งผลทางตรงและส่ งผลทางอ้อมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านจําหน่าย
สิ นค้าของที่ ระลึ ก ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของอุ ก ฤษฏ์ เอื้ อวัฒ นสกุล และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร
(2559) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและความเชื่ อของครอบครัว ความห่ วงใยในสิ่ งแวดล้อม การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารคลี นของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ตัวท่านเอง มีทศั นคติและความเชื่ อของตามครอบครัว ความห่วงใยใน
สิ่ งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารคลี นของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับ สุ กาดา จิรากร (2552) ศึกษาเรื่ อง
“การใช้บุคคลมีชื่อเสี ยง (Celebrity) ในโฆษณารถยนต์ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสิ นใจเลือกซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ฯ” พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทศั นคติต่อการใช้บุคคลมี
ชื่อเสี ยงในการโฆษณารถยนต์ลูกค้ามีแนวโน้มการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ในกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ท ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้า
ของที่ ระลึ ก ในตลาดนัด สวนจตุ จกั ร ที่ ระดับ นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เป็ นอัน ดับ สอง ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องจาก กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่ มที่ ลูกค้าขอคําแนะนําเบื้องต้นมากที่สุด เพราะเพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ทเป็ น
กลุ่มให้ขอ้ มูลช่วยลูกค้าแสดงความคิดเห็นและช่วยเลือกสิ นค้า ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้ากลุ่ม
จําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกในร้านจําหน่ายของที่ระลึก ในตลาดนัดสวน
จตุ จกั ร เพราะ เพื่ อนหรื อเพื่ อนสนิ ท จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ “เพื่ อนหรื อเพื่ อนสนิ ท” เพราะ
เพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ทเป็ นที่ปรึ กษาหรื อแหล่งข้อมูลอันดับต้น ๆ ที่ลูกค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของ
ที่ระลึกจะขอข้อมูลและคําแนะนําในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึก เพื่อนของลู กค้าบางท่านก็
เป็ นที่ปรึ กษาค่อยชี้แนะว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดี หรื อถึงขั้นตัดสิ นใจซื้อให้แทนลูกค้า
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของคํานาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ได้กล่าวว่ากลุ่มบุ คคล
ทุกกลุ่มในสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของลูกค้ากลุ่มร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาด
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นัด สวนจตุ จกั ร และ Lantos (2011) กล่ า วว่า กลุ่ ม อ้า งอิ ง หรื อ บุ ค คลอ้า งอิ ง ทางสั ง คมที่ ใ ช้ เป็ น
แนวทางของลู กค้ากลุ่ มร้ านจําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ กในการอ้างอิ งเพื่อสร้ างความคิ ด ความเชื่ อ
และพฤติกรรม ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึ ก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman, L.
G., & Kanuk, L. L.(1994) ศึ กษาเรื่ อง “พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค” กล่ าวว่า ครอบครั วและเพื่อน ๆ เป็ น
กลุ่มอ้างอิงสําหรับลูกค้าที่มีศกั ยภาพที่เป็ นกลุ่มทําหน้าที่สําคัญเป็ นกลุ่มอ้างอิงสําหรับบุคคลที่ต้ งั ใจ
ซื้ อหรื อบริ โภค และสอดคล้องกับ วิจยั ของ สุ ก าดา จิ รากร (2552) ศึ ก ษาเรื่ อง “การใช้บุ ค คลมี
ชื่ อเสี ยง (Celebrity) ในโฆษณารถยนต์ที่ มีผลต่อแนวโน้ม การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทศั นคติต่อการใช้บุคคลมีชื่อเสี ยงในการ
โฆษณารถยนต์ลูกค้ามีแนวโน้มการตัดสิ นใจเลือกซื้อรถยนต์ในกรุ งเทพมหานคร
3) บุคคลที่มีชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายสิ นค้าของที่
ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นอันดับสุ ดท้าย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่ น ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ ส่ วนใหญ่เป็ นต้นแบบพฤติกรรมของลู กค้า
จําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึ ก ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะความชอบในสิ่ งต่าง ๆ การปฏิ บตั ิตวั ตามบุคคลที่มี
ชื่ อเสี ยงที่ตวั เองประทับใจ บุคคลมีชื่อเสี ยงจึงเป็ นกลุ่มอ้างอิงที่ช่วยส่ งผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้ านจําหน่ ายสิ นค้าของที่ ระลึ ก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ฉบับนี้ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกในร้านจําหน่ายของที่ระลึก ในตลาดนัดสวนจตุจกั ร เพราะ
บุคคลมีชื่อเสี ยงจะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ “บุคคลที่มีชื่อเสี ยง เช่น ดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ”
เนื่องจากบุคคลมีชื่อเสี ยงเป็ นกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในร้านจําหน่ายสิ นค้าของ
ที่ ระลึ ก เพราะลู กค้าส่ วนใหญ่น้ ันหาข้อมู ลจากออนไลน์และติดตามชี วิตของ บุ คคลมี ชื่อเสี ยง ดู
พฤติกรรมและการปฏิบตั ิตนตามในหลาย ๆ ด้าน บุคคลมีชื่อเสี ยงจึงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ของที่ระลึก
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ แนวคิดของก่อเกีย รติ วิริยะพัฒนา และวีนสั อัศวสิ ทธิ
ถาวร (2550) กล่าวว่ากลุ่มบุ คคลที่ ส่งผลต่อกลุ่มบุ คคลอื่น ๆ ในสังคม บุ คคลแต่ละคนอาจได้รับ
อิทธิ พลจากกลุ่มที่เขาเกี่ยวด้วยหรื อไม่ได้เกี่ยวข้อง เช่น ดาราภาพยนตร์ บุคคลมีชื่อเสี ยง ส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึก และแนวคิดของ White, Smith, Greenslade
and McKimmie (2009) กล่าวว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงว่าเป็ นการปรับพฤติกรรมโดยการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง เป็ นสิ่ งชี้ นาํ ลูกค้ากลุ่มอ้างอิงมีการแนะนําเพื่อให้เป็ นการตอบสนองการกระตุน้ ให้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในความตั้งใจเชิ งพฤติกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุกฤษฏ์ เอื้อวัฒน
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สกุล และนิ ตนา ฐานิ ตธนกร (2559) ศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติและความเชื่ อของครอบครัว ความห่วงใย
ในสิ่ ง แวดล้อ ม การคล้อยตามกลุ่ ม อ้างอิ ง และอัต ลัก ษณ์ ส่ วนบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ตัวท่านเอง มีทศั นคติและความเชื่ อ
ของตามครอบครัว ความห่วงใยในสิ่ งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ อาหารคลีนของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L.(1994) ศึ ก ษาเรื่ อ ง “พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค” พบว่า
ครอบครัวและเพื่อน ๆ เป็ นกลุ่มอ้างอิงสําหรับลูกค้าที่มีศกั ยภาพที่เป็ นกลุ่มทําหน้าที่สําคัญเป็ นกลุ่ม
อ้างอิงสําหรับบุคคลที่ต้งั ใจซื้อสิ นค้าของที่ระลึก
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ด้านราคา พบว่า ด้านราคาของร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกของผูป้ ระกอบการนั้น ควร
มีสินค้าหลากหลายประเภทและราคาหลากหลายให้ลูกค้าได้เป็ นตัวเลือก เพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้า
หลาย ๆ กลุ่ม เพราะจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้ากลุ่มเข้ามาจับจ่ายในร้านของที่ระลึกของ
ผูป้ ระกอบการ และเมื่อมีลูกค้าเข้ามาเลือกชม จะทําให้ลูกค้าที่สนใจมีสินค้าให้เลือกเยอะขึ้นให้เกิด
การตัดสิ นใจซื้ อที่ ม ากยิ่งขึ้ น ซึ่ งเป็ นโอกาสให้กบั ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาร้ านค้าของตนให้
ประสบความสําเร็ จ
2) ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ด้านกระบวนการผูป้ ระกอบการร้านของที่ระลึกควรมี
การให้บริ การที่ มีความยุติธรรม ผูป้ ระกอบการควรออกแบบกลยุท ธ์ในเรื่ องของกระบวนการ มี
กฎระเบียบให้พนักงานขายไม่เลื อกปฏิบตั ิกบั ลู กค้า เมื่อมีลูกค้าสนใจสิ นค้าหรื อบริ การ ในร้านค้า
ต้องมีการเอาใจใส่ ลูกค้าทุกรายไม่ว่าเป็ นลู กค้ารายเล็กหรื อรายใหญ่ ลูกค้าที่เข้ามาในร้านมาเลื อก
ซื้ อเลื อกชมสิ นค้านั้น เพราะมี ความสนใจและต้องการ ร้านค้าจึ งควรให้บริ การดู แลลู กค้าเพื่อให้
ลูกค้ารู ้สึกประทับใจและเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ อีกทั้งถ้าร้านค้ามีกระบวนการให้บริ การที่ดีเป็ นระบบ
รวดเร็ ว จะทําให้ร้านค้าของผูป้ ระกอบการมี การขายสิ นค้าหรื อให้บริ การอย่างเป็ นระบบระเบี ยบ
และทําให้ส่งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้าได้อยากรวดเร็ ว จึงทําให้ลูกค้าเกิดการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การได้ง่ายและเร็ วมากขึ้น และทําให้รับลูกค้าท่านต่อ ๆ ไปได้มากยิง่ ขึ้น
3) ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพผูป้ ระกอบการร้านของที่ระลึก
ควรที่ จะมีการจัดระเบียบสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ ยิ่งในร้านค้าถ้ามีสินค้าหลากหลายราย หลายขนาด
หรื อหลายลาย ร้านค้าควรมีการจะจัดสรรสิ นค้าในร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้ อสิ นค้าได้ง่ายและ
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สะดวกและทําให้การเลื อกซื้ อสิ นค้าของลู กค้านั้นสะดวกเห็ นสิ นค้าทุ กรายการ เมื่อร้านจําหน่ าย
สิ นค้าของที่ระลึก มีการจัดหมวดหมู่สินค้าจะสร้างประโยชน์ ทําให้ลูกค้าตัดสิ นใจที่จะเลือกซื้ อได้
รวดเร็ วมากยิ่งขึ้นและไม่สับสน นอกจากนั้นร้านค้าของผูป้ ระกอบการควรที่จะมีแสงสว่างหรื อแสง
ไฟส่ องเพื่ อให้ลูกค้า เห็ นสิ นค้าได้อย่างชัดเจนเพื่อที่ ลูกค้าจะได้เห็ นรายละเอี ยดของสิ นค้าทําให้
ตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายมากยิง่
ปัจจัยส่ วนกลุ่มอ้ างอิง
1) ตัวท่านเอง ผูป้ ระกอบการควรออกแบบกลยุทธ์เพื่อที่จะทําให้ร้านค้าของผูป้ ระกอบการ
เป็ นที่ ดึ ง ดู ด สายตาของลู ก ค้ า เพราะลู ก ค้า ส่ วนใหญ่ น้ ั นตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า ด้ ว ยตนเอง ถ้ า
ผูป้ ระกอบการดึ งดู ดให้มีลูกค้าเข้ามาเลือกชมสิ นค้ามาก ๆ จะทําให้ลูกค้านั้นตัดสิ นใจซื้ อง่ายมาก
ยิง่ ขึ้น เพราะลูกค้าที่มาเดินในตลาดนัดสวนจุจกั รพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอย ลูกค้าบางรายไม่ได้อยาก
ได้สินค้าอะไร แต่ตดั สิ นใจซื้ อเพราะปั จจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการตกแต่งร้ านให้สะดุดตา
หรื อสิ นค้าที่มีความโดนเด่นทําให้ลูกค้าอยากจับต้องหรื อทดลองใช้
2) เพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ท ผูป้ ระกอบการควรที่จะออกแบบกลยุทธ์ให้กบั กลุ่มอ้างอิง ในด้าน
ของเพื่อนหรื อเพื่อนสนิ ทเพราะกลุ่มอ้างอิงกลุ่มนี้ ส่ งผลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด ทําให้ลูกค้า
ของผูป้ ระกอบการตัดสิ นใจซื้ อได้ไวและง่ายมากยิ่งขึ้ น เพราะมี บุ ค คลค่ อยให้ข ้อมู ล และเป็ นที่
ปรึ กษา ถ้าประผูก้ อบการทําให้กลุ่มอ้างอิงกลุ่มนี้ เกิดความประทับใจ ก็จะส่ งผลในการตัดสิ นใจซื้ อ
ของลู กค้ามากยิ่งขึ้น เช่น ทางร้านค้ามีโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้าที่มีเพื่อนมาด้วยจะได้ส่วนลด หรื อถ้า
ซื้ อสิ นค้าคนละหนึ่งชิ้นจะทําให้ลูกค้าทั้งคู่ได้รับส่ วนลดทั้งคู่
3) บุคคลมีชื่อเสี ยง ผูป้ ระกอบการร้านค้าขอที่ระลึกต่าง ๆ มีบุคคลมีชื่อเสี ยงในการช่วยโป
รโหมดร้านค้าในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ควรออกแบบกลยุทธ์เพื่อที่จะสร้างการรับรู ้และจดจําให้กบั
ลูกค้า เพราะบุคคลมีชื่อเสี ยงนั้นมีคนติดตามเป็ นจํานวนมากถ้าผูป้ ระกอบการฝากร้านค้าผ่านบุคคล
มีชื่อเสี ยง กลุ่มอ้างอิงกลุ่มนี้ จะมีอิทธิ ผลมากในสร้างการรับรู ้ และทําให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจซื้ อ
หรื อมีความมัน่ ใจที่จะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การมากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในงานวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึ กษางานวิจยั เชิ งคุ ณภาพเกี่ ยวกับความต้องการเชิ งลึ กของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อพัฒนา และปรับปรุ ง แก้ไขร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึกในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ให้
ตรงตามความต้องการต่อลูกค้ามากที่สุด
2) ในงานวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึ ก ษาปั จจัยอื่น ๆ เช่ น ภาพลักษณ์ ข องร้ านค้า คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ เนื่ องจากงานวิจยั นี้พบว่าตัวแปร
ส่ วนประสมการตลาดด้านบริ ก ารมี ค วามสามารถในการอธิ บ ายได้แค่ บ างส่ วน อาจจะเกิ ดจาก
อิทธิ พลของตัวแปรอื่น ๆ ซึ่ งกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
3) ในงานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบเพิ่มเติมกับร้านจําหน่ายสิ นค้าของที่ระลึก
หลาย ๆ ประเภทธุ รกิจ เพื่อนําผลที่ได้รับมาปรับปรุ งพัฒนา และเป็ นต้นแบบในการดําเนินธุ รกิจ
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING PURCHASE
DIGITAL CAMERA SONY BRAND OF CUSTOMER IN BANGKOK
สุ รสิ งห์ วัฒนอมรเกียรติ
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ )1 (เพือ่ ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิท ลั ตราสิ นค้า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และ )2 (เพื่ อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากรที่ ใช้ใ นงานวิ จยั คื อ ผูใ้ ช้งานกล้อ งดิ จิท ัล ตราสิ น ค้า โซนี่ ใน
ปั จจุ บ ั น และผู ้ ที่ ก ํ า ลั ง จะตั ด สิ นใจซื้ อกล้ อ งดิ จิ ท ั ล ตราสิ นค้ า โซนี่ ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็ นตามความสะดวก ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 221 คน การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คุณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 129 คน (ร้อยละ 58.40) มีอายุ
26-30 ปี จํานวน 106 คน (ร้อยละ 48.00) มีการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน 161 คน (ร้อย
ละ 72.85) มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 83 คน (ร้อยละ 37.60) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 40,000 บาท จํานวน 48 คน (ร้ อยละ 21.70) ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิดเห็ นต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้าน
ราคา ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และน้อยที่ สุดด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย ตามลําดับ
และการตัดสิ นใจซื้ อกล้ องดิจิทัลตราสิ นค้า โซนี่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับ
มาก
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คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
Abstract
This independence research objectives are to (1) study on demography influence factor to
purchase Sony digital camera in Bangkok and (2) study on marketing mix influence factor to
purchase Sony digital camera in Bangkok. The research samplings are Bangkok residences who
currently own Sony digital cameras and people who maybe interested to purchase Sony digital
camera. The research is based on Nonprobability and Convenience Sampling. The researcher used
questionary as the research tool to collect the data from 221 samplings. The Descriptive Statistic,
together with Inferential Statistics and Multiple Regression are used for analysis such as
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation T-test, and F-test. The research results have
shown: (1) Most of the respondances are males with a number of 129 (58.40 Percent) of total
respondances. (2) 106 (48.00 Percent) of respondances are aged between 26-30 years old. (3) 161
(72.85 Percent) of respondances are having Bachelor degree or equivalent. (4) 83 (37.69 Percent)
of respondances are private employees and 48 (21.70 Percent) of respondances having average
income/month more than 40,000 THB. The most influence marketing mix factor by the results is
prices of the product, followed by price, product qulity, promotion and place. The Sony digital
camera is in high demand position. Hypothesis Test Results (1) At 0.05 statistical significant
shows that different Demography such as different gender and occupation affect to respondances
behavior of decision making to buy Sony digital camera in Bangkok. (2) At 0.05 of statistical
significant shows that Marketing Mix, such as Prices, and Product affect to respondances
behavior of decision making to buy Sony digital camera in Bangkok, with 28.5 Percent of
Predictability The most influence factors that affect to respondances buying behavior are prices
(B=0.41) and product (B=0.22)
Key words: Marketing Mix Factors, Decision Making Purchase
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บทนํา
ในปั จจุ บ นั เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มี ก ารพัฒ นาไปอย่างก้าวกระโดดเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีมากขึ้น และเทคโนโลยีก็ยงั มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยี
กล้องดิจิทลั ก็เป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่เป็ นสิ่ งอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เพราะกล้องดิจิทลั เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อบันทึกความทรงจําในช่วงเวลาหนึ่ ง โดยตลาดของกล้อง
ดิจิทลั ก็มีการเติบโตสู งขึ้นทุก ๆ ปี จึงทําให้มีช่องทางในการแสวงหากําไรจากผูป้ ระกอบการร้ าน
กล้องดิจิทลั ทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ตลอดเวลา โซนี่ (SONY) ก็เป็ นผูผ้ ลิ ต กล้อ งดิ จิ ท ลั ที่ ไ ด้รั บ
ความนิ ย มสู ง ในหมู ่ช่ า งภาพระดับ มื อ อาชี พ และมื อสมัครเล่นแม้จะมี ส่วนแบ่งตลาดกล้องเป็ น
ระดับที่สองของกลุ่มกล้องมิ ลเลอร์ เลส (Mirrorless) ในปี พ.ศ. 2560 ที่ร้อยละ 23 รองจาก ฟูจิฟิล์ม
ที่ร้อยละ 34 แต่โซนี่ ได้ครองแชมป์ ยอดขายอันดับหนึ่ งในกลุ่มตลาดกล้ องมิลเลอร์ เลส (Mirrorless)
ราคาแพงด้วยจุดขายเซ็ นเซอร์ ฟูลเฟรม (Full Flame) โซนี่ ยึดภาพลักษณ์ การเป็ นแบรนด์กล้องมิ ล
เลอร์ เลส (Mirrorless) ระดับมืออาชี พได้สําเร็ จ แล้วสร้างความรู ้สึกให้แก่คนที่ใช้วา่ เป็ นช่างภาพโป
รเทียบชั้นกับ นิ คคอน และ แคนนอน ทั้ง 2 แบรนด์ในตลาด DSLR (สํานักข่าวการตลาดออนไลน์
Marketeer, 2560)
ตลาดกล้องประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 45 เป็ น
จํา นวน 421,000 เครื่ องในปี พ.ศ. 2559 สอดคล้อ งกับ การเติ บ โตเชิ ง มู ล ค่า คิ ดเป็ นเงิ น 287 ล้า น
เหรี ย ญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 10,067,960,000 บาท ทิ ศ ทางการเติ บ โตของตลาดกล้อ งดิ จิท ัล ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีแนวโน้มอยูท่ ี่กล้องประเภท กล้องไร้กระจกสะท้อน (Mirrorless)
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของตลาดกล้องในภาพรวม (Micro Computer, 2560) จากข้อมูลมูลค่าตลาดกล้อง
ถ่ายภาพดิจิทลั ในปี พ.ศ. 2560 จากมูลค่าตลาดทั้งหมด 310,000 เครื่ องหรื อเป็ นเงิน 8,600 ล้านบาท
โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคือ กล้องไร้กระจกสะท้อน (Mirrorless) เป็ น 60 เปอร์ เซ็นต์ กล้องสะท้อน
ภาพเลนส์ เดี่ยว (DSLR) เป็ น 30 เปอร์ เซ็นต์ และกล้องคอมแพค (Compact) เป็ น 10 เปอร์ เซ็นต์ (สํานัก
ข่าวการตลาดออนไลน์ Marketeer, 2560)
จะเห็ นได้วา่ กล้องแต่ละประเภทจะมีส่วนแบ่งการตลาดที่แตกต่างกันทําให้ผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจกล้องถ่ายภาพดิจิทลั ต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มากขึ้นในช่ วง 3 ปี ที่ ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 - 2561 การแข่งขันในตลาดกล้องถื อว่าดุ เดื อดไม่แพ้
อุตสาหกรรมอื่น แต่ โซนี่ ทําสิ่ งนั้นได้ โดย 3 ปี ที่ผา่ นมา โซนี่ ขึ้นแท่นเป็ นอันดับ 1 ของ Thailand’s
Most Admired Brand ในตลาดกล้องได้อย่างเต็มภาคภู มิ ในส่ วนของกล้อง โซนี่ มี เซ็ กเม้นต์ที่แยก
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ย่อยลงไปหลายเซ็ กเม้นต์ ไม่วา่ จะเป็ นกล้องเปลี่ยนเลนส์ ได้ในระดับโปร กล้องเปลี่ยนเลนส์ ได้ใน
ระดับกลาง กล้องเปลี่ ยนเลนส์ ได้ในระดับเริ่ มต้น กลยุทธ์สําคัญอีกเรื่ องที่ โซนี่ ใช้เพื่อเจาะตลาด
และมัดใจลูกค้าคือ การนําเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าโดยเฉพาะการนําเสนอกล้ องฟูล
เฟรมมิ ลเลอร์ เลส (Full Frame Mirrorless) ให้เข้าสู่ ตลาดที่ กว้างมากขึ้น เนื่ องจากโครงสร้ างของ
ตลาดกล้องจะถูกแบ่งเป็ น DSLR และ มิลเลอร์ เลส (Mirrorless) ส่ วนของตลาดเอเชี ยกล้ องมิ ลเลอร์
เลส (Mirrorless) กิ นตลาดไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว เพราะพฤติกรรมของคนเอเชี ยชอบกล้องที่ตวั เล็ก
พกง่ายซึ่ งปั จจุบนั โซนี่ ถื อเป็ นแบรนด์เดียวที่มีกล้องมิ ลเลอร์ เลส (Mirrorless) แบบฟู ลเฟรม (Full
Frame) จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู ้วิ จ ัย ได้ เห็ น ถึ ง โอกาสและปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นจากการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมกล้องดิจิทลั ทั้งด้านคู่แข่งและผูใ้ ช้งาน จึงทําการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่ งผลต่ อการตั ด สิ นใจซื้ อกล้ องดิ จิ ทั ล ตราสิ นค้ า โซ นี่ ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการนําข้ อมูลจากผลการวิจัยในครั้ งนี้ไปใช้ ในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดให้ สามารถตอบสนองต่ อความ
ต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจซื้ อกล้องดิ จิท ัล ตราสิ น ค้ า
โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิทลั ตราสิ นค้ า
โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานงานวิจัย
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นที่ แตกต่ า งกัน ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิท ัล ตราสิ น ค้ า โซนี่ ของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษาสู งสุ ด
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิจิทลั ตรา
สิ นค้ า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิ จยั นี้ ทํา ให้ ผู ้บ ริ ห ารหรื อ ผูจ้ ัด การการตลาดทราบถึ ง ลัก ษณะที่ แ ตกต่ างทาง
ประชากรศาสตร์ ข องผูบ้ ริ โภคที่ ตดั สิ นใจในการเลื อกซื้ อกล้องดิ จิท ลั โซนี่ เพื่ อนําไปใช้ในการ
กําหนดส่ วนแบ่งทางการตลาด และสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างครอบคลุม
2. ผลวิจยั นี้ เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การการตลาดในการกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงตามที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ
3. งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นประโยชน์เชิ งวิชาการและทางด้านการศึกษาวิจยั ในการทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อกล้องดิจิทลั และต่อยอดด้านความรู ้ทางธุ รกิจได้
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แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552, น. 80 - 81) ได้ให้ความหมายของส่ วนประสมการตลาด
(4P’s) ไว้วา่ ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งองค์กรธุ รกิ จใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมาย โดยสามารถอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่เสนอขาย
สู่ ต ลาดเพื่ อ เพิ่ ม ความน่ าสนใจ การจัด หา การบริ โภคที่ ส ามารถทํา ให้ ลู ก ค้าเกิ ด ความพึ ง พอใจ
ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่อเสี ยงของ
ผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะ
มีตวั ตน หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผล
ทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (2) ราคา หมายถึ ง จํานวนที่ตอ้ ง
จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อคุณค่าทั้งหมด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ ได้ผลประโยชน์จากการใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อบริ ก ารคุ ม้ กับ เงิ น ที่ จ่ายไป (3) การจัดจําหน่ าย หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทาง
ประกอบไปด้วย สถาบัน และกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่ อนย้ายสิ นค้าและบริ การจากองค์กรไปยังตลาด
สถาบัน ที่ นําผลิ ต ภัณ ฑ์ ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย คื อ สถาบัน การตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ ช่ วยในการ
กระจายตัวสิ นค้า ประกอบไปด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง(4) การ
ส่ งเสริ มการขาย หมายถึง เป็ นสิ่ งจูงใจระยะสั้นที่ใช้ในการกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ หรื อขายผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การ เป็ นเครื่ องมือการกระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดย
ใช้พนักงานขาย ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อโดยผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผูบ้ ริ โภคเกิ ดจากปั จจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การ
รั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ และ ทัศ นคติ ท าํ ให้ เกิ ด ความต้อ งการ และตระหนัก ถึ ง สิ น ค้า เป็ น
กิจกรรมที่มีผบู ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่มีอยู่ และสุ ดท้ายคือการประเมินค่าทางเลือก
เหล่านั้น
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสิ นใจ คือ การเลือกที่จะกระทําสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่ ง หรื อ บริ การตามข้อมู ลและข้อจํากัดของแต่ละบุคคลจากทางเลื อกอื่น ๆ ที่ มีอยู่โดยจะ
เลือกสิ นค้า สถานการณ์ การตัดสิ นใจจึงเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญ และอยูภ่ ายใต้จิตใจของผูบ้ ริ โภค
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การสํารวจ (Survey) ใน
การเก็บข้อมูลประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือเป็ นผูใ้ ช้งานกล้องดิ จิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ในปั จจุบนั
และผูท้ ี่กาํ ลังจะตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผูว้ ิจยั
ไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ โดยคํานวณขนาดตัวอย่างจาก
ผูใ้ ช้งานกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ในปั จจุบนั และผูท้ ี่กาํ ลังจะตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้า โซนี่
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) การคํานวณหาขนาดตัวอย่างจาก
ประชากรที่ ไม่ทราบจํานวนประชากรหรื อไม่สามารถนับจํานวนได้ (Infinite Population) โดยประมาณ
ค่าเฉลี่ยของประชากรและกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยการวิจยั
ครั้ งนี้ ผู ว้ ิ จยั ได้ก ําหนดค่ าความแปรปรวนที่ ต้องการจะสุ่ มจากประชากรจากงานวิจยั ในปี ล่ าสุ ดที่
ใกล้เคี ยงกับเรื่ องที่ ต้องการมี ค่าเท่ ากับ 0.38 (ศิ ริวฒั น์ เหมื อนโพธิ์ , 2560) และความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95
และระดับความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมรั บได้ไม่ เกิ ดร้ อยละ 5 แทนค่าได้ดังนี้ โดยได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่าง
เท่ากับ 221 คน ผูว้ ิจยั ต้องการแจกแบบสอบถามทั้งหมดทั้งสิ้ น 221 คน การสุ่ มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู ้วิ จ ัยเก็ บ แบบสอบถามจาก
ประชากรที่เป็ นผูใ้ ช้งานกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ในปั จจุบนั และผูท้ ี่กาํ ลังจะตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิจิทลั
ตราสิ นค้า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 221 คน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 129 คน (ร้ อยละ 58.40) และเพศหญิ ง
จํานวน 92 คน (ร้อยละ 41.60) มีอายุ 26-30 ปี จํานวน 106 คน (ร้อยละ 48.00) รองลงมามีอายุ 21-25
ปี จํานวน 39 คน (ร้ อยละ 17.60) และน้อยที่สุดมีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จํานวน 10 คน (ร้ อย
ละ 4.50) มี การศึ กษาปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบเท่า จํานวน 161 คน (ร้ อยละ 72.85) รองลงมามี ระดับ
การศึ กษาปริ ญญาโท จํานวน 35 คน (ร้ อยละ 15.80) และน้อยที่สุดมี การศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาโท
จํานวน 3 คน (ร้อยละ 1.35) มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 83 คน (ร้อยละ 37.60) รองลงมา
มีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว จํานวน 36 คน (ร้ อยละ 16.30) และน้อยที่สุดมีอาชี พรัฐวิสาหกิจ จํานวน 6
คน (ร้ อ ยละ 2.70) มี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากกว่า 40,000 บาท จํา นวน 48 คน (ร้ อ ยละ 21.70)
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รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 46คน (ร้อยละ20.80) และน้อยที่สุดมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-40,000 บาท จํานวน 11 คน (ร้อยละ 5.00)
ผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 4.02, S.D. = 0.44) เมื่ อ พิ จ ารณ าเป็ นรายด้ า นพบว่ า ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อด้านราคามากที่สุด โดยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.10, S.D. =
0.57) รองมาด้านผลิตภัณฑ์ โดยอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.06, S.D. = 0.49) และน้อยที่สุดด้านสถานที่
จัดจําหน่ายโดยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.92, S.D. = 0.68) และมีความคิดเห็นต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้อง
ดิ จิทลั ตราสิ นค้า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98,
S.D. = 0.62
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศและอาชี พ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้อง
ดิจิทลั ตราสิ นค้า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
การตัดสิ นใจซื้อ

b

Std.

β

Error

t

Sig.

2.416

0.017*

Tolerance

VIF

(Constant)

0.84

0.35

- ด้านผลิตภัณฑ์

0.49

0.08

0.39

5.886

0.000*

0.753

1.327

- ด้านราคา

0.73

0.07

0.07

1.059

0.291

0.793

1.261

- ด้านสถานที่จดั จําหน่าย

0.05

0.06

0.06

0.840

0.402

0.676

1.479

0.16

0.07

0.17

2.308

0.022*

0.617

1.621

- ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

R = 0.546 R2 = 0.298 Adjusted. R2 = 0.285 SEest = 0.523 F = 22.959 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จ จั ยส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ และด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกล้ องดิ จิ ท ัลตราสิ น ค้ า โซนี่ ของผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 28.5
อภิปรายผล
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศและอาชี พ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกล้ อง
ดิจิทัลตราสิ นค้ า โซนี่ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ และสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ด้ านเพศ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ กล้ อ งดิ จิ ทัล ตราสิ น ค้ า โซนี่ ของผู้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่ องจากการออกแบบ
กล้ องดิจิทลั จะมีการแบ่ งส่ วนการตลาด (Segment) การตลาดเพื่อให้ ตอบสนองต่ อความต้ องการของ
ผู้บริโภคในด้ านเพศเช่ น เพศหญิง อาจจะต้ องการกล้ องทีม่ ีขนาดเล็กใช้ งานง่ าย หรื อ อาจจะนําไปใช้
เป็ นเครื่ องประดับ ตามสมั ยนิ ยม ส่ วนเพศชาย อาจจะไม่ ต้ องคํ านึ กถึงเรื่ องนํ้าหนั กมากนั ก มี แต่
ออกแบบให้ มีความทะมัดทะแมงหยิบใช้ งานได้ ง่าย แข็งแรงทนทาน ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ว่ าที่ร้อ ยโทพรพิ พัฒ น์ ติ วัฒ นาสุ ข (2554) ทําการศึ กษาเรื่ อง “ทัศ นคติ ที่ มีต่อภาพยนตร์ โฆษณา
กล้องดิ จิทลั และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ ามี
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิท ลั โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05
สามารถอธิ บายได้วา่ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิทลั อาจมีความหลากหลายและแตกต่างกัน
ในแต่ละรู ปแบบ ซึ่ งมีปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
นางสาวณัชชารี ย ์ บวรชัยกุลพัฒน์ (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล้อ งโทรทัศ น์ ว งจรปิ ดของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด เป็ นการศึกษาปั จจัยแต่ละปั จจัยเปรี ยบเทียบกับ
การตัดสิ นใจซื้ อกล้องวงจรปิ ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นลูกค้าทัว่ ไปที่มีเพศ อายุและรายได้ต่างกัน
จะมีการตัดสิ นใจซื้อกล้องวงจรปิ ดต่างกัน
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2) ด้ านอาชี พ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจซื้ อกล้ องดิจิทัลตราสิ นค้ า โซนี่ ของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่ องจากทัศนคติใน
การใช้ งานของแต่ ละอาชี พ ของแต่ ล ะบุ คคลก่ อ เกิดมาจากการเรี ยนรู้ จ ากประสบการณ์ ไม่ ว่าจาก
ทางตรงหรื อทางอ้ อม แต่ ละอาชี พก็จะมีการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ ที่เหมาะแก่ ลักษณะการใช้ งานต้ อง
ตนเอง ซึ่ งสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ พิช ญาภรณ์ ถาภัก ดี (2556) ทําการศึ กษาเรื่ อง “ปั จ จัยด้ าน
คุณค่ าตราสิ นค้ าและส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการซื้ อกล้ องดิจิตอลประเภทดี
เอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ า ผู้บริ โภคที่มีอาชี พ
แตกต่ างกันจะมี ผลต่ อพฤติกรรมการซื้ อกล้ องดิจิตอลประเภทดีเอสแอลอาร์ ยี่ห้อแคนนอนของ
ผู้ บ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในด้ านประเภทหรื อ รุ่ น กล้ อ งดี เอสแอลอาร์ ที่ ซื้ อ ลัก ษณะการซื้ อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งในการซื้ อ วิธี ก ารชํ า ระเงิ น และในด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการซื้ อ และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ว่ าทีร่ ้ อยโทพรพิพฒ
ั น์ ติวฒ
ั นาสุ ข (2554) ทําการศึกษาเรื่ อง “ทัศนคติที่มี
ต่อภาพยนตร์ โฆษณากล้องดิจิทลั และกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบว่ า อายุ ระดับการศึกษาและอาชี พที่แตกต่างกันมีทศั นคติต่อภาพยนตร์ โฆษณากล้อง
ดิจิทลั ทางโทรทัศน์โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่ องจากทัศนคติของ
บุ ค คลก่ อตัวมาจากการเรี ยนรู ้ ป ระสบการณ์ ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม หรื อการได้รับ อิท ธิ พ ลจาก
เพื่อน เพื่อนร่ วมงานพ่อแม่ พี่นอ้ ง เป็ นต้น
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (B = 0.41) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (B = 0.22) ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิ ท ัลตราสิ น ค้ า โซนี่ ของผู ้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 28.5 โดย
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ และสามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ด้ านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยมีอิทธิ พลมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
องค์ประกอบของขนาดและนํ้าหนักของกล้อง วัสดุ ของกล้องมีคุณภาพดี ลักษณะภายนอก ความ
ละเอียดของภาพ ตราสิ นค้า และอุ ปกรณ์ เสริ มต่างๆ โดยทุ กปั จจัยมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้อง
ดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซนี่ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังพบว่า การมีฟังก์ชนั่ พิเศษเพิ่มเติมในตัว
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กล้อง เช่น โหมดบิวตี้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะว่ า ฟั งค์ ชันนี้ทําให้ การถ่ ายภาพบุคคลสามารถทําได้
ง่ ายขึน้ และยังลดขั้นต่ อในการตกแต่ งภาพทําให้ สามารถนํารู ปทีถ่ ่ ายไปสามารถนําออกมาใช้ งานได้
รวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของ ศันสนี ย ์ ประกอบธรรม (2559) ทําการศึ กษาเรื่ อ ง
“ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้อสิ นค้าประเภทกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของกลุ่มวัยคนทํางานคนไทย
และคนในกลุ่มประเทศ CLMV” ผลการวิจัยพบว่ า ฟั งค์ชนั การใช้งานจะต้องตรงกับความต้องการ
ใช้งานจริ งโดยเฉพาะที่มีอาชี พเป็ นช่างถ่ายภาพ จะต้องใช้กล้องที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในการใช้
งานถ้าเราใช้ถ่ายรู ปเล่น ๆ ฟั งค์ชนั การใช้งานไม่ตอ้ งสู งมากก็ได้ ให้มีหลายภาษาได้เลือกใช้อย่าง
น้อยก็ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมี โหมดการให้งานที่ ง่ายไม่ซับซ้อน และสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของวราภรณ์ จ้อยจินดา (2552) ทําการศึ กษาเรื่ อง “ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ น
ในเลื อกซื้ อกล้องดิ จิตอลตราแคนนอนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยให้ความสําคัญในเรื่ องชื่ อเสี ยง
ของตรายีห่ อ้ เป็ นอันดับแรก
2) ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้องดิ จิท ัลตราสิ น ค้ า โซนี่ ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก การ
สื่ อสารทางการตลาดนั้นไม่วา่ จะในด้านการโฆษณา การขายโดยพนักงาน การเสริ มการขายรวมไป
ถึงการตลาดทาง ก็มีผลกับการตัดสิ นใจซื้ อ เพราะการสื่ อสารจะทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความคุน้ เคยทํา
ตราสิ นค่า นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังพบว่า การรับประกันสิ นค้ามากที่สุดมีค่าเฉลี่ ยมาก
ที่ สุ ด เพราะว่ า การรั บ ประกั น สิ น ค้ า ทํ า ให้ ผู้ บ ริ โภคเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในสิ น ค้ า และการบริ ก าร
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วราภรณ์ จ้ อ ยจิ น ดา (2552) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นในเลื อ กซื้ อกล้ อ งดิ จิ ต อลตราแคนนอน ของผู ้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ า การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารหรื อกิ จกรรมของทางบริ ษทั
ให้ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบการโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เช่น ลด แลก แจก แถม และการนําสาธิ ตจากพนักงานขาย
ตามลําดับ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ธนพล ทิพย์ชโยดม (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลของการ
บอกต่อและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้ อกล้องดิจิตอล
ผ่าน Social Network ในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ า ด้านการส่ งเสริ มการตลาดผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญกับการรับประกันคุณภาพของสิ นค้า
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1.1) ด้านเพศ ควรให้ ค วามสํ าคัญ กับ ความแตกต่างทางเพศเนื่ องจากในปั จจุ บ ันไม่ได้มี
เพียงแต่ผูช้ ายที่ ชอบถ่ายภาพแต่ผูห้ ญิงก็ชอบการถ่ายภาพเช่นกัน เพราะฉะนั้นการออกแบบกล้อง
รวมถึงการใช้งานควรมีการแบ่งตลาดให้ชดั เจน เช่น ทํากล้องที่มีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบามีการใช้
สี สั น ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของเพศหญิ ง ในส่ ว นของเพศชายควรมี ก าร
ออกแบบที่ดูแข็งแรง ทนทาน มีขนาดกล้องที่จบั ถนัดมือ เป็ นต้น
1.2) ด้า นอาชี พ จากการวิจ ยั ในครั้ งนี้ ทํา ให้ ผู ว้ ิจ ัย ทราบว่า กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก ที่ ค วรให้
ความสําคัญในการทําการตลาดให้ในครั้งนี้คือกลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชนเนื่ องจากกลุ่มนี้ มีจาํ นวน
มากที่สุดในการทําวิจยั ครั้งและมีสภาพคล่องทางการเงินที่ค่อยข้างสู งรวมถึง Lifestyle ในปั จจุบนั ที่
คนส่ วนใหญ่จะใช้เวลาว่างไปกับการถ่ายภาพ ส่ วนกลุ่มที่รองลงมาก็คือกลุ่มผูท้ ี่มีธุรกิจส่ วนตัวโดย
กลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มีอิสระทางการเงิ น เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ จะต้องการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู งและ
เป็ นสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้เป็ นอย่างดี
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
2.1) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผูบ้ ริ ห ารหรื อผูจ้ ัด การตลาดควรมุ่ ง เน้ น พัฒ นาการมี ฟั ง ก์ ชั่น พิ เศษ
เพิ่ม เติ ม ในตัวกล้อง เพื่ อให้ก ารถ่ ายภาพเป็ นเรื่ องที่ ง่าย และมี ก ารพัฒ นาคุ ณ ภาพของสิ นค้าให้ มี
คุณภาพมากขึ้น เพื่อที่จะได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันในตลาดกล้องดิจิทลั
2.2) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การตลาดควรมุ่งเน้นการมีประกันสิ นค้า
เพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจให้ แ ก่ ผู บ้ ริ โภค รวมไปถึ ง การสร้ างความเชื่ อมั่น ให้สิ น ค้า และตราสิ น ค้า
นอกจากนี้ ควรมี การสร้ างกิจกรรมลดราคาสิ นค้า หรื อ การแบ่งชําระสิ นค้าเพื่อผูบ้ ริ โภคสามารถ
เข้าถึงตัวสิ นค้าได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความพึงพอใจหลังการซื้อกล้องดิจิทลั ตราสิ นค้ า โซ
นี่ และความพึงพอใจให้การใช้บริ การหลังการขายของกล้องตราสิ นค้ า โซนี่ เนื่ องจากผลการวิจยั
ครั้ งนี้ ได้ พ บว่ า ผลต่ อการตั ด สิ นใจซื้ อกล้ อ งดิ จิ ทั ล ตราสิ นค้ า โซนี่ ของผู ้ บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ให้ความสําคัญในเรื่ องของการรับประสิ นค้าซึ่ งจะทําให้งานวิจยั มีประโยชน์แก่
การดําเนินธุ รกิจ
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2) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ กล้ อ งดิ จิ ทั ล ตราสิ น ค้ า โซนี่ ของผู้ บ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จึ งควรอาศัย การวิจยั เชิ ง
คุณภาพในการเก็บข้อมูลรู ปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview) การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มลูกค้าที่ซ้ื อกล้ องดิจิทัลตรา
สิ นค้ า โซนี่ และลู กค้าที่ กาํ ลังจะตัดสิ นใจซื้ อ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3) จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล้อง
ดิ จิท ลั ตราสิ นค้า โซนี่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล
ตัว อย่ า งเฉพาะในเขตกรุ ง เทพมหานครเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ดัง นั้ นในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควร
ทําการศึกษาในเขตจังหวัดอื่น ๆ ให้ครอบคลุ มทัว่ ทั้งประเทศ เนื่ องจากในเขตจังหวัดอื่นก็ยงั มีผูท้ ี่
สนใจเรื่ องการถ่ายภาพและเป็ นผูใ้ ช้กล้องถ่ายรู ปอยูท่ วั่ ประเทศ เพราะจะทําให้เราได้ทราบถึงปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจได้ อย่ างมีคุณภาพ
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ การธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การ
วางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง และเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของทัศนคติที่มีผลต่อการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ท ํางานในสั ง กัด สาธารณสุ ข จํา นวน 300 คน ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ อายุ และตําแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
การวางแผนการเงิ นหลังวัยเกษี ยณของบุ ค คลการสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง แตกต่างกัน และ
องค์ป ระกอบทัศนคติ อันได้แก่ ด้านความรู ้ และด้านพฤติ กรรม มี ความสั ม พันธ์ ต่อการวางแผน
การเงินหลังวัยเกษียณของบุคคลการสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0. 05
คําสํ าคัญ: องค์ประกอบของทัศนคติ
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Abstract
There are two main objectives of this study. The First one is to study factors those have
an effect on retirement financial plan of people who work for public health in Ang Thong. The
second one is to study the elements of attitude those affect retirement financial plan of public
health employees in Ang Thong. the number of people who have involved in this study is 300
people. The result of the study shows that The difference between Ages and work position have
an effect on retirement financial plan of people who work for public health in Ang Thong.
Moreover, there is a statistical significant relationship between cognitive element and behavior
elements of attitude and retirement financial plan of public health employees in Ang Thong at 5%
Key words: The elements of attitude
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
สังคมไทยกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุเต็มตัวในอีกไม่นาน และกําลังจะเผชิ ญกับการขาด
แคลนวัยแรงงานในอนาคต ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรดังกล่าว จะส่ งผลต่อความ
มัน่ คงทางด้านเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศในระยะยาว (Bank of Thailand, 2557) ยิ่งบุคคลมีอายุมากขึ้น ยิ่งมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิด
เพิ่มมากขึ้น นอกเหนื อจากรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ ยิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้นโรคภัยยิ่งเพิ่มมากขึ้น และ
ค่าใช้จ่ายในกรรักษาพยาบาลมีกาปรับสู งขึ้นทุกปี โดยทางสมาคมประกันชีวิต (2559) ได้ระบุวา่ ค่า
รักษาพยาบาลมีการปรับขึ้นโดยเฉลี่ ยปี ละ ร้ อยละ 20 ซึ่ งทําให้เงินกลายเป็ นปั จจัยสําคัญในการใช้
จ่าย เพื่อการดํารงชี วิตของทุกคน เมื่อทุกคนต้องการเงินซึ่ งเป็ นปั จจัยสี่ ที่ใช้ในการดํารงชี วิต ความ
จําเป็ นที่ ต้องซื้ อรถหรื อจ่ายค่ าโดยสารเพื่ อการเดิ น ทาง การติ ดต่ อ สื่ อ สารที่ ส ะดวกรวดเร็ วด้วย
โทรศัพ ท์ ห รื อ คอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี้ ยามเมื่ อ เจ็ บ ป่ วย ก็ ต้อ งมี ค วามจํา เป็ นใช้ เงิ น เป็ นค่ า
รักษาพยาบาล ทําให้เงิ นนั้นมีความสําคัญต่อการดําเนิ นชี วิต ในทุกช่วงวัยของการมีชีวิตอยู่ และที่
สําคัญที่สุดคือในอนาคตข้างหน้า คือวัยเข้าสู่ เส้นชัยแห่งการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อเกษียณอายุ
ราชการ (กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ, 2559)
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สถาบันวิจัยประชากรและสั งคมของมหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินว่ าในแต่ ละปี คนไทยทีเ่ ข้ า
สู่ วัยเกษียณมีจํานวนประมาณ 4 แสนรายต่ อปี และจะผลักดันให้ สัดส่ วนประชากรไทย อายุต้ ังแต่
60 ปี ขึน้ ไป เพิ่มขึน้ อย่ างต่ อเนื่ อง จากร้ อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2553 เป็ นร้ อยละ 19.1 ในปี พ.ศ. 2563
(ตารางที่ 1) การที่มีสัดส่ วนประชากร วัยเกษียณถึงหนึ่งในห้ าของประเทศนี้เอง จะทําให้ สังคมไทย
กลายเป็ นสั งคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ หรื อ Complete Aged Society ในอีกไม่ กี่ปีข้ างหน้ า (TFPA
Bulletin, 2560)
ตารางจํานวนประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ปี พ.ศ. 2553 - 2563
ปริ มาณผูม้ ีอายุต้ งั แต่ 60 ปี

2553

2555

2557

2559

จํานวนประชากร (พันคน)

8,408

9,122

9,926 10,783 11.679 12,622

สั ด ส่ ว นเที ย บประชากรทั้ง ประเทศ

13.2

14.2

15.3

16.5

2561
17.8

2563
19.1

(%)
ที่มา: วางแผนจัดการเงินสําหรับคนวัยเกษียณ (TFPA Bulletin, 2560)
วัยเกษียณ จึงเป็ นช่วงหนึ่ งของชีวิตที่ทุกท่านต้องดําเนินชีวติ หลังจากจบการทํางานในช่วง
หลังของการรับราชการแล้ว สิ่ งที่ตามมาคือ รายได้ต่อเดือนที่ลดน้อยลง เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้
แต่ละเดือนที่เคยได้รับก่อนการเกษียณ อายุราชการ เพราะเงินบํานาญที่ได้รับจะลดเหลือเพียงร้ อย
ละ 60 – 70 ของเงินเดือนสุ ทธิ ที่ได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั ฉะนั้นเงินในจํานวนที่เพียงพอ จึงจําเป็ นอย่าง
ยิ่ง ต่ อ การดํา รงชี วิ ต ต่ อ ไปของผู เ้ กษี ย ณอายุ ราชการ การวางแผนทางการเงิ น ที่ ดี จะไม่ เป็ นการ
เดือดร้อนในการใช้ชีวิตและมีเงิ นสํารองเพื่อความมัน่ คงของชี วิตหลังเกษียณ การวางแผนหลังวัย
เกษี ยณและการบริ หารจัดการเงิ นของบุ คคลหลังเกษี ยณอายุราชการ จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ
เพื่อจะเป็ นทุนสําคัญของการใช้ชีวิตที่มีความมัน่ คงและมัง่ คัง่ (กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ,
2559)
สาธารณสุ ขเกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการสุ ขภาพ และได้นิยามคําว่า สุ ขภาพ ไว้วา่ สภาพของ
การมีชีวติ ทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคมที่สมบูรณ์ ไม่ใช้เพียงไม่มีโรคภัยหรื อความแข็งแรง
ทางกายเท่านั้น โดยผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มกั มีปัญหาสุ ขภาพทั้งทางกายและจิตใจ เนื่องมาจากการเสื่ อม
สมรรถภาพตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งผูท้ ี่มีความรู ้เรื่ องทางด้านสุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพของตัวเองได้
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เป็ นอย่างดี ส่ วนใหญ่ก็คือผูท้ ี่ศึกษาด้านสุ ขภาพ หรื อผูท้ ี่มีอาชี พเกี่ ยวกับทางด้านสุ ขภาพ โดยส่ วน
ใหญ่จะสังกัดอยูภ่ ายใต้กระทรวงสาธารณสุ ข
การวางแผนทางการเงินในการใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอย่าง มีความสุ ขจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่คน
ทุกคน พึงปรารถนา แต่การใช้ชีวิตหลังเกษียณ อย่างมีความสุ ขนั้นจําเป็ นต้องมีการวางแผนการเงิน
ที่ดี ต้องเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและต้อง ไม่เป็ นภาระของลูกหลาน ซึ่ งการทําให้ได้ แบบ
ดังกล่าวจะต้องมี การวางแผนทางการเงินหลังเกษียณเป็ นอย่างดี ( TFPA Bulletin, 2560 )
การมอบเงินยังชี พ ของผู้ สูงอายุ ปั จจุบ ันได้รับ การอุ ดหนุ นจากภาครั ฐ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี อายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เดือนละ 600 บาท ซึ่ งผูส้ ู งอายุมีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ 20
ในปี 2564 หรื อ 1 ใน 5 ของประชากรทั้ง หมด ดัง นั้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ งเล็ งเห็ น ถึ งความสําคัญ ของการ
วางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ และยอมเสี ยสละเบี้ยยังชี พคนชราเดือนละ 600 บาท การที่กลุ่มคนที่
มีความรู ้ทางด้านสุ ขภาพเป็ นอย่างดีอยูแ่ ล้ว สนใจในเรื่ องการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ เพื่อให้
เพียงพอแต่การใช้จ่ายและรักษาในยอมเจ็บไข้ได้ป่วยในวัยชรา จะถือว่าเป็ นการช่วยเหลือรัฐบาลได้
ส่ วนหนึ่งสามารถนําเงินที่เคยสนับสนุนผูส้ ู งอายุ ไปพัฒนาประเทศใดด้านอื่นได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนการเงิ น หลัง วัย เกษี ย ณของบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง
เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของทัศ นคติ ที่ มี ผ ลต่ อ การวางแผนการเงิ น หลัง วัย เกษี ย ณของ
บุคลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุ ขที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน สถานภาพครอบครัว และโรคประจําตัว มีผลต่อการวางแผน
งานเงินหลังวัยเกษียณที่แตกต่างกัน
2) ปั จ จัย องค์ ป ระกอบของทัศ นคติ ข องบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน มี
ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนงานเงินหลังวัยเกษียณ
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ขอบเขตของการวิจัย
1) ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติที่มีผลต่อการวางแผนการเงิ น
หลังวัยเกษียณของบุคคลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง โดยศึกษาข้อมูลทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล
ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตําแหน่งงาน สถานภาพครอบครัว โรคประจําตัว
และศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านความรู ้ ด้านความรู ้สึก ด้านพฤติกรรม
2) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ท าํ งานในสั งกัด
สาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง จํานวน 750 คน (สาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง, 2561) ทางผูศ้ ึกษาใช้
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน
3) ขอบเขตเวลาทําการศึกษา ระยะเวลาอยูใ่ นช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 4 เดือน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหน่งงาน
- รายได้ต่อเดือน
- สถานภาพ
- โรคประจําตัว
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2546)

การวางแผนการเงิน
หลังวัยเกษียณ
ของบุคลากรสาธารณสุ ข
จังหวัดอ่างทอง
(พัฒนี ทองพึง, 2555)

องค์ประกอบของทัศนคติ
- ด้านความรู ้ (The Cognitive Component)
- ด้านความรู ้สึก (The Affective Component)
- ด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component)
(รุ่ งนภา บุญคุม้ , 2536))
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการศึ ก ษาปั จจัยส่ วนบุ ค คล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ตําแหน่ งงาน
รายได้ต่อเดื อน สถานภาพ และโรคประจําตัว ผูบ้ ริ หารสามารถนําผลการวิจยั ที่ได้ เพื่อเป็ นข้อมู ล
เสริ มในการกําหนดกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ความรู ้ความเข้าใจการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณที่
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) ผลจากการศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติที่มีผลต่อการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ
ของบุ คลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง สามารถนําข้อมู ลในการศึกษา มาเป็ นแนวทางในการ
รณรงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสําคัญด้านการเตรี ยม
ความพร้อมในการใช้ชีวติ หลังการเกษียณ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีหลังจากการเกษียณอายุ
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูศ้ ึกษาวิจยั พัฒนาแบบสอบถามเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล โดยการทดสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม แล้วนําไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการวิจยั
จํานวน 30 คน เพื่อเป็ นการตรวจสอบความสมบู รณ์ ของเนื้ อหาที่ใช้ในแบบสอบถามและนําผลที่
ได้ม าวิเคราะห์ หาค่าความน่ าเชื่ อถื อ ใช้สู ตรทดสอบความน่ าเชื่ อถื อของ ครอนบาค (Cronbach’
Alpha) หาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α) เท่ า กั บ 0.973 แสดงว่ า
แบบสอบถามนี้ จึ ง มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถนํา ไปศึ ก ษากับ กลุ่ ม ตัว อย่า งจริ ง ได้ เนื้ อ หา

แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1) เป็ นคําถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ลปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ทาํ งานในสังกัดสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทอง คําถามส่ วนนี้ ประกอบไปด้วยคําถาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
สถานภาพและโรคประจําตัว 2) เป็ นคําถามวัดองค์ป ระกอบของทัศ นคติ ท่ี มี ผลต่อการวางแผน
การเงินหลังวัยเกษียณของบุคลากรสาธารณสุ ข ได้แก่ ด้านความรู ้ ด้านความรู ้ ด้านพฤติกรรม และ
3) คําถามเกี่ ยวกับ ทัศ นคติ ที่ มีผลต่อการวางแผนการเงิ นหลังวัยเกษี ยณของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข
จังหวัดอ่างทอง
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สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล สามารถสรุ ปได้ว่าเพศหญิง จํานวน 207 คน (ร้อยละ
69.00) เพศชาย มีจาํ นวน 93 คน (ร้อยละ 31.00) มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 116 คน (ร้ อยละ 38.67)
มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 69 คน (ร้ อยละ 23.00) อายุต่ าํ กว่าหรื อเท่ากับ 25 ปี จํานวน 8 คน (ร้ อยละ
2.67) ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จํา นวน 235 คน (ร้ อ ยละ 78.33 ) ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
จํานวน 49 คน (ร้ อยละ16.33) ระดับ การศึ ก ษาตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี จํา นวน 16 คน (ร้ อยละ 5.33)
ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข จํานวน 117 คน (ร้อยละ 39.00) ตําแหน่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
จํานวน 77 คน (ร้อยละ25.67) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้น จํานวน 153 คน (ร้อยละ51.00)
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 73 คน (ร้อยละ 24.33) รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตํ่า
กว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 16 คน (ร้อยละ 5.33) สมรสม จํานวน 151 คน (ร้อยละ50.33)
โสด จํานวน 113 คน (ร้ อยละ 37.67) หย่าร้ าง จํานวน 36 คน (ร้ อยละ 12.00) ไม่มีโรคประจําตัว
จํานวน 242 คน (ร้อยละ 80.67) และมีโรคประจําตัว มีจาํ นวน 58 คน (ร้อยละ 19.33)
สรุปผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของทัศนคติ
1) ด้านความรู ้ ผลจากการศึกษา พบว่า บุ คลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่างทองมีการความรู ้
การวางแผนทางเงินหลังวัยเกษียณ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ( = 3.77) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินมากที่สุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 3.93) รองลงมา ได้แก่
เคยศึ กษาการวางแผนทางการเงิ นอยู่ในระดับ ( = 3.89) และน้อยที่ สุ ดเคยเข้ารั บ การอบรมการ
วางแผนการเงินอยูใ่ นระดับ ( = 3.56)
2) ด้านความรู ้ สึ ก ผลจากการศึ ก ษา พบว่า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข จัง หวัด อ่ า งทองมี ก าร
ความรู ้สึกการวางแผนทางเงิ นหลังวัยเกษี ยณ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ( = 3.66)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อการวางแผนการเงิน ทําให้สุขสบายหลังเกษียณมากที่สุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( =
4.15) รองลงมา ได้แก่ รายได้มาจากดอกเบี้ยของธนาคารอยู่ในระดับ ( = 3.68) และน้อยที่สุดคือ
บําเหน็จบํานาญเพียงพอต่อรายจ่ายหลังเกษียณอยูใ่ นระดับ ( = 3.40)
3) ด้านพฤติ ก รรม ผลจากการศึ ก ษา พบว่า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข จังหวัดอ่ างทองมี ก าร
พฤติกรรมการวางแผนทางเงิ นหลังวัยเกษียณ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ( = 3.78)
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี
ความคิดเห็ นต่อการลงทุน เพื่อหลังวัยเกษียณอายุ (เช่ นกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ,สหกรณ์ ออมทรัพย์,
กองทุนรวม)มากที่สุดอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.13) รองลงมา ได้แก่ มีแนวโน้มลงทุนทันทีหลัง
เกษียณอายุ อยู่ในระดับ ( = 3.8) และน้อยที่สุดคือการทําอาชี พอื่นหลังเกษียณ อยูใ่ นระดับ ( =
3.49)
4) สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลการวางแผนการเงิน จาการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นต่ อการวางแผนการเงิ นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.865) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการเปรี ยบเทียบราคาด้วยตนเอง ส่ งผลต่อการปลดภาระหนี้ สินทางการเงิ น
ก่อนเกษียณมากที่ สุด อยู่ในระดับมาก ( = 4.31) รองลงมา ได้แก่ ได้วางแผนทางการเงินหลังวัย
เกษียณอยูใ่ นระดับ ( = 3.98) และน้อยที่สุดการวางแผนการเงิ นในรู ปแบบอสังหาริ มทรัพย์, ของ
สะสมมีมูลค่าอยูใ่ นระดับ ( = 3.53)
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ด้านอายุ จากผลการวิจยั พบว่า อายุที่ ต่างกัน มี ผลต่อการวางแผนทางการเงิ นหลังวัย
เกษี ย ณต่ างกัน เนื่ องจาก อายุที่ ต่างกัน จะมี ท ัศนคติ และการรับ รู ้ ข ้อมู ล ในเรื่ องการวางแผนทาง
การเงินแตกต่างกัน ทําให้มุมมองของแต่ละช่วงอายุ มีสนใจในการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ
ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น บุคคลที่มีอายุนอ้ ย เป็ นกลุ่มคนที่พ่ งึ ก้าวเข้าสู่ วยั ทํางาน ทําให้รายรับมี
ไม่มากพอสําหรั บการเก็บออมและคิ ดถึ งการวางแผนทางการเงิ นหลังวัยเกษี ยณ โดยผลการวิจยั
สอดคล้องกับ การศึ กษาวิจยั ของพัฒนี ทองพึง (2555) ศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “การวางแผนการเงิ นส่ วน
บุคคล เพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณี ศึกษาเฉพาะครู โรงเรี ยนสังกัด กรุ งเทพมหานคร” พบว่า คุณลักษณะ
ส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีความเกี่ ยวข้องกับการเตรี ยมตัวด้านการเงินหลังเกษียณอายุ สอดคล้องกับ
งายวิจยั ของอนงนาฎ ศุ ภกิ จวณิ ชกุล (2558) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติ กรรมการออมและการบริ หาร
การเงินก่อนเกษียณอายุ กรณี ศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม” พบว่า พฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอายุมีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้แก่ อายุ และสอดคล้องกับ บุศย์น้ าํ เพชร คัมภิรานท์ และนลิน เพ็งนวล (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาพฤติ กรรมการออมและปั จจัยที่ ส่งผล ต่อการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
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วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีทศั นคติดา้ นการออมที่แตกต่างกัน จึงส่ งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน
2) ด้านตํา แหน่ ง งาน จากผลการวิจ ัย พบว่า ตําแหน่ ง ปฏิ บ ัติ ง านที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
วางแผนทางการเงิ น เนื่ อ งจาก บุ ค คลที่ มี ต าํ แหน่ ง งานที่ สู ง จะมี ระบบความคิ ด ที่ ดี มี ค วามรู ้
ความสามารถในการบริ การจัดการเรื่ องต่าง ๆ ได้ดีกว่า มีการคิดถึงเรื่ องการวางแผนความมัน่ คงใน
อนาคตมากกว่าบุคคลที่มีตาํ แหน่ งงานตํ่ากว่า ส่ งผลให้บุคคลที่มีตาํ แหน่ งงานที่ สูงกว่า มีวางแผน
ทางการเงิ นเพื่อวัยเกษี ยณมากกว่าบุคคลที่มีตาํ แหน่งงานตํ่ากว่า โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจยั ของอนงนาฎ ศุภกิ จวณิ ชกุล (2558) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการออมและการบริ หาร
การเงินก่อนเกษียณอาย กรณี ศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม” พบว่า พฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอายุ มีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลส่ วนบุคคล
ประเภทบุ ค ลากรและสอดคล้องกับ งานวิจยั ของขนิ ษ ฐา ตันสถาวีรัฐ และดร.ธฤตพน อู่ส วัส ดิ์
(2560) ศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยมีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุ คคล ของพนักงานเครื อ
บริ ษทั หนํ่าเซี ยน ในเขตกรุ งเทพฯ”พบว่า ตําแหน่งงานมีอิทธิ พลต่อการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของจุฑาธิ บดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “เปรี ยบเทียบพฤติกรรม
การออมของพนักงานเอกชนกับข้าราชหารในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า พนักงานบริ ษทั เอกชน
และราชการมีพฤติกรรมการออมเงินที่แตกต่างกัน
องค์ ประกอบของทัศนคติ
1) ด้านพฤติ กรรม จากผลการวิจยั พบว่า บุ ค คลที่ มี ความรู ้ ความเข้าใจการวางแผนทาง
การเงินที่มากพอ ส่ งผลให้บุคคลเหล่านี้มีการจัดการทางการเงินเป็ นอย่างดี มีการวางแผนการลงทุน
ต่าง ๆ และมี เก็บออมทางการเงิ นเพื่ อวัยเกษี ยณ มากกว่าผูท้ ี่ไม่ มีความรู ้ ในเรื่ องการวางแผนทาง
การเงิ น โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับ การศึ ก ษาวิจยั ของสุ พ ตั รา สมวงศ์ และ บังอร สวัส ดิ์ สุ ข
(2559) ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “ศึ ก ษาการออมเงิ น เพื่ อ วัย เกษี ย ณของลู ก คาธนาคารทหารไทย จํา กัด
(มหาชน) จังหวดพะเยา” พบว่า ด้านความรู ้ ความเข้าใจทางการเงินและด้านพฤติกรรมทางการเงิน
ของลู กค้า ส่ งผลต่อการออมเงิ นเพื่อเป้ าหมายในอนาคต และสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของอนง
นาฎ ศุ ภ กิ จ วณิ ช กุ ล (2558) ศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง “พฤติ ก รรมการออมและการบริ ห ารการเงิ น ก่ อ น
เกษี ยณอายุ กรณี ศึก ษาบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม” พบว่า การบริ หารการเงินมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออม
218

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

2) ด้านความรู ้ จากผลการวิจยั พบว่า บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในการวางแผนทาง
การเงิน รวมไปถึงความรู ้ทางด้านเครื่ องมือทางการเงิน ส่ งผลให้บุคคลเหล่านี้ มีมุมมองด้านอนาคต
ที่มากกว่า และสามารถวางแผนทางการเงินและกระจายความเสี่ ยงได้อย่างครอบคลุม มากกว่าผูท้ ี่ไม่
มีความรู ้ทางด้านการวางแผนการเงิ น โดยผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของสุ พตั รา สม
วงศ์ และ บัง อร สวัส ดิ์ สุ ข (2559) ศึ ก ษาวิ จยั เรื่ อ ง “ศึ ก ษาการออมเงิ น เพื่ อ วัย เกษี ย ณของลู ก คา
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จังหวดพะเยา” พบว่า ด้านความรู ้ ความเข้าใจทางการเงินของ
ลูกค้า ส่ งผลต่อการออมเงินเพื่อเป้ าหมายในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของขนิ ษฐา ตันสถาวี
รัฐ (2560) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยมีอิทธิ พลต่อการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล ของพนักงานเครื อ
บริ ษทั หนํ่าเซี ยน ในเขตกรุ งเทพฯ” พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู ้ มีอิทธิ ผลอย่างมากในด้านการสร้าง
หรื อเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) ด้านอายุ จากผลการวิจยั พบว่า อายุที่ต่างกันส่ งต่อการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ ทํา
ให้ผบู ้ ริ หารควรมีการกําหนดกลยุทธ์ในการสร้างความรู ้ ความใจเข้าเรื่ องการวางแผนการเงินหลังวัย
เกษี ยณตามช่ วงอายุของบุ คลกร เช่ น กลุ่ม บุ คลากรที่ มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป ควรเน้นไปในทางการจัด
อบรมสัมมนา มาบรรยายส่ งเสริ มความเข้าใจการวางแผนทางการเงิ น โดยมี วิทยากร จากสถาบัน
ทางการเงิ น เป็ นผู ้แ นะนํ า หรื อกลุ่ ม บุ ค ลากรที่ มี อ ายุ ต่ ํา กว่ า หรื อเท่ า กั บ 25 ปี ควรเน้ น การ
ประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบสื่ อออนไลน์ เช่นการแชร์ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ
2) ด้านตําแหน่งงาน จากผลการวิจยั พบว่า ตําแหน่งงานที่ต่างกันส่ งต่อการวางแผนการเงิน
หลังวัยเกษียณ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรแนะนําการวางแผนทางการเงินด้วยลักษณะวิธีท่ีแตกต่างกันไป
ควรจะให้ขอ้ มูลการวางแผนการเงินที่ต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละตําแหน่ง
งานของบุคลากร
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องค์ ประกอบของทัศนคติ
1) ด้านพฤติ กรรม จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
มากที่สุด คือ เรื่ องการลงทุนเพื่อหลังวัยเกษียณอายุ (เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ,สหกรณ์ออมทรัพย์,
กองทุนรวม) รองลงมา คือ เรื่ องการมีแนวโน้มลงทุ นทันทีหลังเกษี ยณอายุ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรมี
การจัดกิจกรรมรงณรงค์ให้บุคลากรวางแผนทางการเงิน หรื อการฟั งบรรยายจากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการเงิ น มาแนะนําถึ งการลงทุนต่าง ๆ พร้ อมทั้งอธิ อบายถึงของดี ของแต่ละการลงทุนก่อนวัย
เกษี ยณ พร้ อมทั้งควรแนะนําถึ งการลงทุ น หลังจากที่ บุคลากรได้เกษียณอายุไปแล้ว จนบุคลากร
ภายในสาธารณสุ ขเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนทางการเงิน
เพื่อหลังเกษียณ
2) ด้านความรู ้ จากผลการวิจยั พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก
ที่สุด คือ การมีความรู ้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน รองลงมา คือ การที่เคยศึกษาการวางแผนทาง
การเงิ น ดัง นั้น ผู บ้ ริ ห ารควรมี ก ารสร้ างความรู ้ ความเข้า ใจ เรื่ อ งการวางแผนการเงิ น เพื่ อหลัง
เกษี ย ณอายุใ ห้ ก ับ บุ ค ลากร เช่ น จากการจัดอบรมการวางแผนทางการเงิ น โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ การประกาศในระบบเสี ยงตามสายของสํานักงานตอนเวลา
พักกลางวัน มีการจัดกิจกรรมที่จะส่ งเสริ มให้บุคลากร สนใจและมัน่ ติดตามข่าวสารข้อมูลเรื่ องการ
วางแผนการเงิ นหลังวัยเกษียณ และทางหน่วยงานควรมัน่ อัพเดตข้อมูลข่าวสาร หรื อปั จจัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ อย่างเสมอ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
ของผู้บริ โภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
FACTOR AFFECTING PURCHASE INTENTION OF HERBAL HEALTH
SUPPLEMENTS OF GEN Y CONSUMERS IN BANGKOK
ภูมินทร์ จิตตะกาญจน์
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สุ มาลี สว่ าง
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ ก ษา (1) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
ส่ ง ผลต่ อความตั้ง ใจซื้ อ อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพประเภทสมุ น ไพรของผู บ้ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และ (2) ปั จจัยพฤติกรรมตามแบบแผนที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลาย
ปิ ดในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบน การทดสอบหาความแตกต่างค่าที การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณ ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 21 – 25 ปี มี
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี รายได้ 15,000 – 25,000 บาทต่ อ เดื อ น และประกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริ ษทั เอกชน ระดับความคิดเห็ นต่อพฤติกรรมตามแบบแผน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศ และอายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่ อ ความตั้ ง ใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่ อ สุ ขภาพประเภทสมุ น ไพรของผู ้บ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้ พฤติกรรมตามแบบแผน
ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ส่ ง ผลต่ อความตั้ง ใจซื้ อ อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพประเภทสมุ น ไพรของผู บ้ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
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คําสํ าคัญ: พฤติกรรมตามแบบแผน, ความตั้งใจซื้อ, อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
Abstract
The purpose of this study was to identify (1) the personal characteristics affecting
purchase intention of herbal health supplements of Gen Y consumers in Bangkok and (2) the
theory of planned behavior affecting purchase intention of herbal health supplements of Gen Y
consumers in Bangkok. Closed-ended survey questionnaires were reviewed the validity of
content, tested for reliability, and implemented to collect data from 4 0 0 consumer in Bangkok
selected by using a purposive sampling method. In addition, data were statistically analyzed using
percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics methods on t-test, one-way
ANOVA (F-test) and multiple regression analysis were used to test hypotheses in the study.
The results were revealed that most of respondents are female with 21-25 years of age,
graduated with bachelor’s degree, and most of them working in the private company with a
monthly income between 15,000-25,000 baht. The overall mean of the theory of planned behavior
in term of attitude, subjective norms and perceive behavioral control is at high level.
The results of hypothesis testing showed that the relationship among Personal
characteristics including gender and age affected the purchase intention of herbal health
supplements of Gen Y consumers in Bangkok differently at the significant level of 0 .0 5 . In
addition, the theory of planned behavior in term of attitude, subjective norms and perceive
behavioral control affected the purchase intention of herbal health supplements of Gen Y
consumers in Bangkok at the significant level of 0.05.
Key Words: Theory of Planned Behavior, Purchase Intention, Herbal Health Supplements

225

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

บทนํา
กระแสรักสุ ขภาพและความงามยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้ตลาดสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ
(ในที่ น้ ี หมายถึ ง วิตามิ น ผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารเสริ ม เพื่ อสุ ขภาพและความงาม รวมถึ งเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์การแพทย์) ซึ่ งมีมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ด้วย
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทําให้ความต้องการสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพของแต่ละกลุ่ม
อาจจะแตกต่างกันไป ซึ่ งศูนย์วิจยั กสิ กรไทยมองว่า ผูป้ ระกอบการ SME (ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึ งผูผ้ ลิ ต
หรื อผูป้ ระกอบการ Trading SME) จะต้องเข้าใจถึ งพฤติ ก รรมและความต้องการของกลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมายที่ จะเป็ นตัวขับ เคลื่ อนตลาดที่ สําคัญ และมี บ ทบาทมากขึ้ นในระยะข้างหน้า (ศู นย์วิจยั
กสิ ก รไทย, 2561) ทั้ง นี้ วิ ต ามิ น และผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม เกิ ด จากการใส่ ใ จดู แลสุ ข ภาพของ
ผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป โดยหันมาให้ค วามสําคัญในการดู แลเชิ งป้ องกันและเสริ มสร้ างความ
แข็งแรงของร่ างกายมากขึ้ น ประกอบกับ ปั จจุ บ นั ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้ อวิตามิ นและผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเสริ มได้สะดวกมากขึ้นจากหลากหลายช่องทาง ปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่ งผลให้ภาพรวม
ของตลาดวิตามินและผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยคาดว่า วิตามิ นและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มน่ าจะมี มูลค่าตลาดประมาณ 60,000
ล้านบาท หรื อขยายตัวเฉลี่ ย ประมาณร้ อยละ11.5 เมื่ อเที ย บกับ ปี ที่ แล้วที่ มี มู ล ค่ าตลาดประมาณ
53,810 ล้านบาท (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2561)
ปั จจุบนั มีผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มจากสมุนไพรเป็ นจํานวนมาก โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
คุณภาพแตกต่างกันเนื่ องจากมีกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและการควบคุมคุ ณภาพต่างกัน
โดย กลุ่ มคนรุ่ นใหม่ (Gen Y) เป็ นหนึ่ งในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายที่ นัก การตลาดให้ความสําคัญ
นอกเหนื อจากกลุ่มผูส้ ู งอายุ ซึ่ งในประเทศไทยมีกลุ่มผูบ้ ริ โภค Gen Y ประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวน
ประชากร หรื อประมาณ 20 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดดังกล่าวมีขนาดใหญ่และมีความสําคัญ
ในการสร้างโอกาสทางการตลาดของภาคธุ รกิจต่างๆ (ปั ณณธร เธี ยรชัยพฤกษ์, 2559) ทั้งนี้หนึ่งใน
ปั จจัยที่มีผลต่อการธุ รกิจเกี่ยวกับอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร คือ ทัศนคติ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู ้ ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของลักษณะ
ทางสั ง คมและประชากรศาสตร์ ที่ จ ะช่ ว ยจู ง ใจให้ เกิ ด การบริ โ ภคอาหารสุ ข ภาพ ซึ่ งทัศ นคติ
เกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมความตั้งใจซื้อและการตัดสิ นใจซื้ อที่เกิดขึ้น
จริ ง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะมีการเชื่ อมโยงความเชื่ อที่ส่งผ่านจากทัศนคติวา่ การมีสุขภาพที่ดีส่วนหนึ่ งต้อง
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เกิ ด จากการบริ โภคอาหารที่ ดีป ราศจากสารปนเปื้ อน ซึ่ งอาหารสุ ข ภาพที่ ตอบโจทย์น้ ัน จะช่ วย
สนับสนุนเหตุผลดังกล่าว (อุกฤษฏ์ เอื้อวัฒนสกุล และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อ
อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพประเภทสมุ น ไพรของผู ้บ ริ โ ภค Gen Y ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง
ผลการวิจยั จะเป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาและปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับการรับรู ้และความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรองรับการ
แข่งขันทุกๆ รู ปแบบต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชาการศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
ประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยพฤติกรรมตามแบบแผนที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
ประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย (หรื อคําถามงานวิจัย)
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชาการศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อ
เดื อน และอาชี พ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
ของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมตามแบบแผน ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง ด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชาการศาสตร์

 เพศ
 อายุ
 สถานภาพ
 การศึกษา
 รายได้ต่อเดือน
 อาชีพ

ความตั้งใจซื้ออาหารเสริมเพื่อ
สุ ขภาพประเภทสมุนไพร

(Kotler, 2000)

ปัจจัยรู ปแบบพฤติกรรมตามแบบแผน
 ทัศนคติ
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
 การรับรู ้ความสามารถในการในการควบคุมพฤติกรรม
(พิชามญชุ์ อดุลวิทย์, 2554)

(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2552)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ทาํ ให้ทราบถึงปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ความตั้งใจซื้ ออาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุ นไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้พฒั นากลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายของธุ รกิจอย่างแท้จริ ง
2. ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบถึ งปั จจัยพฤติกรรมตามแบบแผนที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่ อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อนําข้อมูลไปใช้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับทัศนคติ และการรับรู ้การควบ
คลุมพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ ยงในการทําธุ รกิจ และจะทําให้ประสบความสําเร็ จต่อไป
3. ผลของการวิจยั ในครั้งนี้ ทาํ ให้ผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง
และเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป รวมทั้งเป็ นการเพิ่มเติมองค์ความรู ้เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จ
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
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แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของ
ผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) อธิ บายว่า คุณลักษณะส่ วนบุคคลอันประกอบด้วย อายุ
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้เป็ นเกณฑ์ที่นิยม
นํามาใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาดสามารถช่วยกําหนดตลาดของกลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งทําให้ง่ายต่อ
การวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอื่นๆ ตัวแปรทางด้านประชากรที่สําคัญ นอกจากนี้ Aizen (1991 อ้าง
ถึงใน มันทนา สิ ริรัตโนภาส, 2558) ได้อธิ บายถึงทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแบบแผน ว่าเป็ นการ
กระทําของมนุ ษย์จะเกิดจากการชี้นาํ โดยความเชื่ อ 3 ประการ คือ ความเชื่ อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความ
เชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจของบุคคลจะ
ขึ้ น อยู่ก ับ ความสํ าคัญ ขององค์ป ระกอบทั้ง 3 ของแต่ล ะบุ ค คล โดยที่ อ งค์ป ระกอบทั้งสามจะมี
นํ้าหนักที่บ่งบอกถึงความสําคัญที่เป็ นตัวกําหนดความตั้งใจ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ ง
และอดุ ล ย์ จาตุ รงคกุล (2551) ได้กล่ าวถึ งความตั้งใจซื้ อว่าเป็ นขั้นตอนที่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการ
ประเมิ นทางเลื อกและการตัดสิ นใจซื้ อในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ จุ ดเริ่ มต้นที่ ก ารตระหนักถึ ง
ความต้องการซื้ อหรื อปั ญหาความต้องการของตนเองที่เพิ่มขึ้นถึงระดับสู งเพียงพอที่จะกลายเป็ น
แรงผลักดัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นการ
ทางด้านการตลาด ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
2. ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อตามรู ป แบบพฤติ ก รรมตามแบบแผน หมายถึ งทฤษฎี
พฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ให้ ค วามสํ าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ความตั้ง ใจกระทํา พฤติ ก รรมของบุ ค คล
ประกอบไปด้วย ทัศ นคติ การคล้อยตามกลุ่ ม อ้างอิ ง และการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม
3. ความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มประเภทสมุนไพร หมายถึง การแสดงความรู ้ ความ
เข้าใจในการเตรี ยมพร้ อมของบุ คคลในพฤติ กรรมการแสดงออกถึ งความตั้งใจที่ จะซื้ อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มประเภทสมุนไพร
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4. อาหารเสริ มประเภทสมุ นไพร หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ประเภทสมุ นไพรที่ ใช้รับประทาน
โดยตรงนอกเหนื อ จากการรั บ ประทานอาหารหลัก ตามปกติ เพื่ อ เสริ ม สารบางอย่าง มัก อยู่ใ น
รู ปลักษณะเป็ นเม็ด แคปซู ล ผงเกล็ด ของเหลว หรื อลักษณะอื่น และมี จุดมุ่งหมายสําหรับบุ คคล
ทัว่ ไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สาํ หรับผูป้ ่ วย และไม่ควรให้เด็กและสตรี มีครรภ์รับประทาน
5. ผูบ้ ริ โภค Gen Y หมายถึง ผูบ้ ริ โภคที่เกิดตั้งแต่ปี คศ. 1980 – 2003 เป็ นผูบ้ ริ โภคอีกกลุ่ม
หนึ่ งที่นกั การตลาดให้ความสําคัญ และกําลังจะกลายมาเป็ นทั้งกลุ่มแรงงานหลัก รวมทั้งกําลังซื้ อ
สําคัญของตลาด โดยในประเทศไทยคิดเป็ น 1 ใน 3 ของจํานวนประชากร
วิธีการดําเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิจยั เชิงปริ มาณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วธิ ี การสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจยั ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร และกลุ่ มตัวอย่างสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้ คื อ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทสมุนไพร ทั้งนี้เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บ ญ
ั ชา, 2549) จากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 คน จึงทําการ
เลือกเก็บตัวอย่างในการทําแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอย่างเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจยั โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวนผูต้ อบแบบสอบถามมี ท้ งั หมด 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
อายุ 21 - 25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
และมีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท
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ความคิดเห็นเกีย่ วกับพฤติกรรมตามแบบแผน
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแบบแผนด้านทัศนคติ โดยรวม
ในระดับเห็ นด้วยมาก (X̅= 3.56) โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ความคิดว่าผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรไม่มีสารปรุ งแต่งอื่นๆ ผสมอยู่ มากที่สุด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมตามแบบแผนด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
โดยรวมในระดับเห็ นด้วยมาก (X̅= 3.60) โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ บุคคลที่เห็ น
คุณค่า เช่น คุณครู คิดว่าควรซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร มากที่สุด
ผู ้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมตามแบบแผนด้า นการรั บ รู ้
ความสามารถในการควบคุ ม โดยรวมในระดับเห็ นด้วยมาก (X̅= 3.69) โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญกับ การทราบว่าจะสามารถซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรได้ที่
ไหน มากที่สุด
ความคิดเห็นเกีย่ วกับความตั้งใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภท
สมุ นไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยรวมในระดับเห็ นด้วยมาก (X̅= 3.60)
เมื่อพิจารณาความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานครในแต่ละด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ความพยายามที่ จะ
บริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรถ้าผลิตภัณฑ์มีพร้อมสําหรับการเลือกซื้อ มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 พฤติกรรมตามแบบแผนกับความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของ
ผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

พฤติกรรมตามแบบแผน
Constant
1. ทัศนคติ (X1)
2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(X2)
3. การรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุม (X3)

b

Std.Err

0.684

0.132

0.210

0.027

0.454
0.143

Beta

t

Sig

5.201

0.000

0.273

7.833

0.049

0.490

0.044

0.179

Tolerance

VIF

0.000*

0.887

1.127

9.257

0.000*

0.585

2.597

3.264

0.001*

0.560

2.779

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

*Sig< 0.05
จากการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ Multiple Linear Regression พบว่า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (R) เท่ากับ 0.757 หมายความว่า พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู ้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ อ
อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุ นไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในระดับ
มาก ค่าสัมประสิ ทธิ์ (R2) เท่ากับ 0.573 หมายความว่า พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านทัศนคติ ด้าน
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุ มพฤติกรรม กับความตั้งใจ
ซื้ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถ
อธิ บายความผันแปร คิดเป็ นร้อยละ 57.3
ค่าการประมาณความคลาดเคลื่ อนมาตรฐาน (Std. Error of the Estimate) การประมารค่า
ความตั้ งใจซื้ ออาหารเส ริ มเพื่ อสุ ขภาพประเภทส มุ น ไพ รของผู ้ บ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ .46480 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน
(Beta) พบว่า พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านทัศนคติ ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และด้านการรับรู ้
ความสามารถในการควบคุ มพฤติ กรรม ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่ อสุ ขภาพประเภท
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สมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้
ค่า VIF ที่ สูงที่ สุดที่ ได้จากการวิเคราะห์ คือด้านการรับรู ้ ความสามารถในการควบคุม มี ค่าเท่ากับ
2.779 และค่า Tolerance ที่มีค่าน้อยที่ สุด คือด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุม มี ค่าเท่ากับ
0.560
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ ม เพื่ อสุ ข ภาพประเภท
สมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถเขียนเป็ นสมการถดถอยได้ดงั นี้
สมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ
ความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร = 0.684 + 0.210 (ทัศนคติ) + 0.454 (การ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง) + 0.143 (การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม)
สมการถดถอยที่คาํ นวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ
ความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร = 0.173 (ทัศนคติ) + 0.490 (การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง) + 0.179 (การรับรู ้ความสามารถในการควบคุม)
อภิปรายผล
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ ม
เพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่ างกัน
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลด้านเพศ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ความตั้ งใจซื้ ออาหารเส ริ มเพื่ อสุ ขภาพ ประเภทส มุ น ไพ รของผู ้ บ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
นั้น ปั จจัยสําคัญประการแรกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อคือลักษณะด้านเพศ โดยผูบ้ ริ โภค
เพศชายและเพศหญิงจะมีการเลื อกบริ โภคอาหารเสริ มที่แตกต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจะเป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจในสุ ขภาพมากและจะเลื อกสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่ามากกว่าเพศชาย ดังที่ Kotler
(2000) ได้อธิ บายว่าคุ ณสมบัติส่วนบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นการทางด้านการตลาดนั้น เพศ
เป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญ เนื่องจากเพศที่แตกต่างกันทําให้ทศั นคติในการรับรู ้และการตัดสิ นใจใน
การเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การแตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ
วรรณศิริ สิ ทธิ นิสัยสุ ข และนงนุ ช ศรี สุข (2559) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจการเลือกซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหารของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุ รี ผลการศึ กษา
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พบว่า ปั จจัย ส่ ว นลัก ษณะส่ วนบุ ค คลด้านเพศ ที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อความตั้ง ใจการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนิสิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ว่า คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลด้านอายุ ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ความตั้ งใจซื้ ออาหารเส ริ มเพื่ อสุ ขภาพประเภทส มุ น ไพ รของผู ้ บ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร
นั้น ปั จจัยด้านอายุของผูบ้ ริ โภค โดยผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย
ล้วนมีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป ดังที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ (2552) อายุเป็ นปั จจัยประการหนึ่งที่สําคัญเนื่ องจากอายุจะเป็ นตัวกําหนดหรื อเป็ นสิ่ งที่บ่งบอก
เกี่ ยวกับ ความมี ป ระสบการณ์ ในเรื่ องต่างๆ ของบุ ค คลในแต่ล ะวัย ซึ่ งในแต่ ล ะช่ วงอายุ มี ค วาม
แตกต่างกันและเป็ นตัวบ่งชี้ ในเรื่ องของความคิ ด ความเชื่ อ พฤติกรรม นอกจากนี้ ผลการศึ กษายัง
สอดคล้องกับการศึ ก ษาของ วรรณศิ ริ สิ ทธิ นิสัยสุ ข และนงนุ ช ศรี สุข (2559) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่
ส่ งผลต่อความตั้งใจการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เสริ มอาหารของนิ สิ ตระดับ ปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนลักษณะส่ วนบุคคลด้านอายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อความตั้งใจการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เสริ มอาหารของนิ สิตระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัยบู รพา
จังหวัดชลบุรี
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยพฤติกรรมตามแบบแผนด้ านทัศนคติ ด้ านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
ด้ านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่ งผลต่ อความตั้งใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพ
ประเภทสมุนไพรของผู้บริโภค Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อความตั้งใจ
ซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุ นไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้
เนื่องจาก การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจกระทําเป็ นทฤษฎีทางพฤติกรรมที่ช่วย
สร้างเสริ มความเข้าใจสภาพและปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาหรื อพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
รับรู ้การกระทําของแต่ละบุคคล โดยสามารถนํามาอธิ บายได้วา่ บุคคลที่มีการรับรู ้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมของตนเองอยูใ่ นระดับสู ง จะมีโอกาสแสดงพฤติกรรมออกมาในระดับสู ง ซึ่ ง
หากผูบ้ ริ โภคมีทศั นคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ผูบ้ ริ ภคก็จะรับรู ้ถึงคุณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ซึ่ งผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณศิริ สิ ทธิ นิสัยสุ ข นงนุ ช ศรี สุข (2559) ศึกษาเรื่ อง
“ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความตั้ง ใจการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหาร ของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี
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มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ความตั้งใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้นิสิต ระดับปริ ญญาตรี เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร ส่ วนปั จจัยเสริ มผ่าน
ความตั้งใจเลือกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ เสริ มอาหาร ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหาร เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหาร และการรั บ รู ้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ผลการศึ กษาสามารถสรุ ป ได้ว่า พฤติ กรรมตามแบบแผน ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิ ง
ส่ ง ผลต่ อความตั้ง ใจซื้ อ อาหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพประเภทสมุ น ไพรของผู บ้ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุ ณประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั และจะเกิดการบอกต่อ
ถึงคุณประโยชน์ที่ดีของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ให้กบั บุคคลอื่นๆ รอบตัวเกิดการคล้อยตาม และตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆ ในที่สุด จึ งทําให้ พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านการคล้อยตามกลุ่ ม
อ้างอิง ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับ การศึกษาของ Rambalak & Govind (2016)
การศึกษาความตั้งใจซื้ ออาหารอินทรี ยใ์ นกลุ่มผูบ้ ริ โภควัยหนุ่มสาว: กรณี ศึกษาประเทศกําลังพัฒนา
ผลการศึ ก ษาพบว่า ความสั ม พัน ธ์ ระหว่าง ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่ ม อ้างอิ ง และความห่ วงใย
สิ่ งแวดล้อมมี อิท ธิ พ ลในเชิ ง บวกต่อ ความตั้ง ใจซื้ อ อาหารอิ น ทรี ย ์ข องผู บ้ ริ โภควัย หนุ่ ม สาวใน
ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ สนับสนุ นกรอบโครงสร้างพฤติกรรมตามแบบแผน โดยมี
อํานาจพยากรณ์กาํ หนดความตั้งใจซื้ออาหารอินทรี ยข์ องผูบ้ ริ โภค
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านการรับรู ้ความสามารถในการ
ควบคุ มพฤติกรรม ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค
Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้เนื่ องจาก การรับรู ้การควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิ พลอย่างมากต่อ
ความสําเร็ จในการแสดงพฤติ กรรมซึ่ ง การรั บรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเป็ นส่ วน
สําคัญของทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผน ซึ่ งสามารถนํามาใช้พยากรณ์ พฤติกรรมความตั้งใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคได้ โดยเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งความมัน่ ใจของบุ คคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเช่ นเดี ยวกับ การ
เลื อกบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร ถ้าผูบ้ ริ โภคมี ความมัน่ ใจถึ งประโยชน์ ที่
ได้รับจากการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพร ผูบ้ ริ โภคก็จะมีความตั้งใจซื้ออาหาร
เสริ ม เพื่ อสุ ข ภาพประเภทสมุ น ไพรคต่ อไป ซึ่ งผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของ
วรรณศิ ริ สิ ทธิ นิสัยสุ ข นงนุ ช ศรี สุข (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจการเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ของนิ สิตระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษา
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พบว่า ความตั้งใจการเลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเป็ นปั จจัยหลักที่ทาํ ให้นิสิต ระดับปริ ญญาตรี
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ ม อาหาร ส่ วนปั จจัยเสริ ม ผ่านความตั้งใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ เสริ ม อาหาร
ได้แก่ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เจตคติต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร และการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ข้ อเสนอแนะ
1) คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลด้านเพศ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังนั้นธุ รกิ จที่
เกี่ ย วข้องควรให้ ค วามสํ าคัญ กับ ปั จจัย ด้านเพศ โดยควรคํานึ งถึ งสภาพส่ วนบุ ค คลด้านเพศของ
ผูบ้ ริ โภคด้วย เพื่อหาทางตอบสนองความพึงพอใจภายใต้ความแตกต่างของความต้องการ
2) คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลด้านอายุ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อ
สุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังนั้นธุ รกิ จที่
เกี่ ย วข้องควรนําปั จจัย ด้า นอายุม าเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการแบ่ งส่ วนตลาดเพื่ อกํา หนดช่ วงอายุข อง
ผูบ้ ริ โภคในการทําการตลาดกับผูบ้ ริ โภคแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกันต่อไป
3) พฤติ กรรมตามแบบแผน ด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
ประเภทสมุ น ไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้น ธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้องควรให้
ความสําคัญกับการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารปรุ งแต่ง เพื่อให้สอดคล้องกับทัศนคติของ
ผู บ้ ริ โ ภค และให้ มี ค วามแตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง รายอื่ น ๆ รวมถึ ง สามารถตอบสนองด้า นทัศ นคติ
ผูบ้ ริ โภคให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
4) พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านการคล้อยตามกลุ่ มอ้างอิง ส่ งผลต่อความตั้งใจซื้ ออาหาร
เสริ มเพื่อสุ ขภาพประเภทสมุนไพรของผูบ้ ริ โภค Gen Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นแล้วธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับกลุ่มอ้างอิงของผูบ้ ริ โภค ในการส่ งเสริ มให้เกิดการบอกต่อ หรื อการ
แนะนําผลิตภัณฑ์ต่อให้แก่บุคคลอื่น ซึ่ งข้อมูลจากการบอกต่อของคนใกล้ชิดนี้ เป็ นข้อมูลที่สามารถ
จูงใจผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) พฤติกรรมตามแบบแผน ด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่ งผลต่อ
ความตั้ งใจซื้ ออาหารเส ริ มเพื่ อสุ ขภาพประเภทส มุ น ไพ รของผู ้ บ ริ โภค Gen Y ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ดังนั้นแล้วธุ รกิจที่เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับ การประชาสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ โภค
รับทราบถึ งข้อมู ลของผลิ ตภัณฑ์อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ส่วนประกอบ การผลิ ต ตลอดจนแหล่ งจัด
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จําหน่าย เพื่อสร้างการรับรู ้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ผบู ้ ริ โภค และเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรม
การบริ โภคของผูบ้ ริ โภค และสามารถสร้างผลกําไรให้กบั ธุ รกิจได้ การได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง ตรงความ
ต้องการผลคือทําให้เป้ าหมายสําเร็ จ นั้นคือผลกําไร และความยืนยงในการดําเนินธุ รกิจต่อไป
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คุณภาพในการให้ บริ การทีส่ ่ งผลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
SERVICE QUALITY AFFECTING TO CUSTOMER’ S SATISFACTION OF TOPS
MARKET IN PATHUM THANI PROVINCE
ภัคสุ ดา สมัครประโคน
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กฤษฎา มูฮัมหมัด
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ที่มีผลต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี และ(2) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุ ณภาพ
การให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจ ของผู ใ้ ช้บ ริ ก าร ท็ อ ปส์ มาร์ เก็ ต ในจัง หวัด
ปทุ มธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ ข้อมู ลจากกลุ่ม ตัวอย่าง จํานวน 400 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัยความน่ าจะเป็ น สุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภู มิ และสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test, LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ หญิ ง จํา นวน 277 คน
(ร้ อยละ 69.25) มี อายุ 21-30 ปี จํานวน 265 คน (ร้ อยละ 66.30) มี สถานภาพ โสด จํานวน 303 คน
(ร้อยละ75.80) มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 297 คน (ร้อยละ 74.20) มีอาชี พ พนักงานเอกชน
จํานวน 158 คน (ร้ อยละ 39.50) และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 195 คน
(ร้อยละ 48.70) ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ด้านความเป็ นรู ปลักษณ์ หรื อภาพลักษณ์ ของบริ การ ด้านความน่ าเชื่ อถื อของบริ การ
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ ผูใ้ ช้บริ การ ด้านการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ด้านการ
เข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ และความพึงพอใจในการใช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า อายุ และอาชี พ ที่แตกต่างกัน
ส่ ง ผลความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ท็ อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัด ปทุ ม ธานี ที่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 2) ปั จจัยด้านคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ มี ความสัม พันธ์ ต่อความพึ ง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี ด้านความน่ าเชื่ อถื อของบริ การ ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผูใ้ ช้บริ การ ด้านการเข้าใจและ
รู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ และด้านความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของบริ การ มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: คุณภาพการให้บริ การ, ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this independent research was (1) to study to personal factors
satisfaction of tops market in Pathumthani province and (2) to study to affecting service quality
affecting to customer’ s satisfaction of tops market in Pathumthani province. Questionnaire was
use as a tool to collect 400 sample. Sampling method to probability sampling, stratified sampling,
and convenience sampling. Analyzing data use descriptive statistics included frequency,
percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using include t-test, F-test,
LSD and Multiple Regression Analysis.
The research results showed characteristics of survey respondents as follows 277
people were female (69.25 percent), 21 - 30 year old 265 people (66.30 percent), single total 303
people (75.80 percent), They have a level of education a bachelor's degree total 297 people
(72.20 percent), career private employee 158 people (39.50 percent), and salary 10,001 – 20,000
per month total 195 people (48.70 percent). Service quality affecting overall and individual
aspects are at a high level sort by descending order tangibles, reliability, assurance,
responsiveness, empathy, and satisfaction of service in the high level.
The hypothesis testing showed the following results: 1) Personal factors, it was old, career,
affecting satisfaction of tops market in Pathumthani province, the statistically significant
differences between the comparing groups was 0.05. 2) Factor service quality of affecting of
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satisfaction of tops market in Pathumthani province, reliability, responsiveness, assurance,
empathy, and tangibles affecting of satisfaction of tops market in Pathumthani province, the
statistically significant differences between the comparing groups was 0.05
Key words: Service quality, Satisfaction
บทนํา
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตและขยายตัวทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้เกิ ด
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องมาจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สั งคม และวัฒ นธรรม รวมทั้งทําให้ ชี วิตความเป็ นอยู่ข องประชาชนดี ข้ ึ น จะเห็ น ได้ว่าผูบ้ ริ โภค
สมัยใหม่มีความต้องการใช้สินค้าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้องการมากขึ้น โดยจะเห็นได้วา่
จากปี 2560 มีการเติบโตของ จีดีพีท้ งั ประเทศมีการเติบโต ร้อยละ 3.9 และไตรมาสแรกของปี 2561
เติบโตอีกร้อยละ 4.9 ดังนั้นธุ รกิจค้าปลีกจึงเป็ นทางเลือกที่ตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสนใจมา
ใช้บริ การเป็ นจํานวนมากขึ้นทุกปี โดยจะเห็นได้จาก ปี 2560 มีการลงทุนมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมด
1,300,000 ล้า นบาท ส่ วนในปี 2560 มี ก ารขยายตัว ร้ อ ยละ 3.2 ส่ ว นในครึ่ งปี แรกปี 2561 มี ก าร
ขยายตัว อี ก ร้ อ ยละ 3.3 ส่ ว นการขยายตัว ของธุ ร กิ จค้า ปลี ก ในปี 2561 มี ก ารขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้ น
โดยรวมในประเภทร้านค้าปลีกต่าง ๆ ประกอบด้วย ไฮเปอร์ มาร์เก็ต/ซู เปอร์ เซ็นเตอร์ เติบโตขึ้นร้อย
ละ 3.0 ร้านสะดวกซื้ อเติบโตขึ้นร้ อยละ 3.4 ซู เปอร์ มาร์ เก็ตเติบโตขึ้นร้อยละ 5.5 จะเห็ นได้วา่ อัตรา
การเติบโตของซู เปอร์ มาร์ เก็ตจะสู งมากที่สุดเมื่อเทียบกับร้านค้าปลี กประเภทอื่น ๆ (The Bangkok
Insight, 2018)
ธุ รกิ จค้าปลี กถื อได้ว่าเป็ นช่ องทางการขายที่สําคัญ เนื่ องจากเป็ นตัวกลางในการกระจาย
สิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจค้าปลีกมีอตั ราการ
เติบโตเพิ่ม สู งขึ้นเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะ กลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ในกลุ่มซู ปเปอร์ มาร์ เก็ตมีคู่แข่งใน
ตลาด มากกว่าค้าปลี กประเภทอื่น ๆ อาทิ เช่น ท็อปส์ ซู ปเปอร์ มาร์ เก็ต ฟู้ดแลนด์ โฮมเฟรชมาร์ ท
วิลล่ามาร์ เก็ต และแม็กซ์แวลู แสดงให้เห็นถึงความน่ าสนใจของธุ รกิจค้าปลีกประเภทนี้ โดยคู่แข่ง
แต่ ล ะรายต่ า งมี จุ ด เด่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น นอกไปจากนี้ คู่ แ ข่ ง สํ า คัญ ของธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ประเภท
ซู ป เปอร์ ม าร์ เก็ ต คื อ ค้า ปลี ก ประเภทไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต โดยมี คู่ แ ข่ ง สํ า คัญ เพี ย ง 2 รายใหญ่ คื อ
เทสโก้โลตัส และบิ๊กซี ซู ปเปอร์ เซ็ นเตอร์ โดยคู่แข่งในธุ รกิจค้าปลีกต่างพยายามเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคให้
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ได้มากที่ สุดจากการขยายสาขาไปในเขตชุ มชนต่าง ๆ โดยการขยายสาขาส่ งผลให้มีการจับจ่ายใช้
สอย ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ (ตะวัน ธรรมโชติ, 2558, น. 1)
ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ ก ษาเรื่ องคุ ณ ภาพในการให้บ ริ ก ารที่ ส่ งผลต่ อความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําผลการวิจยั ใช้ประโยชน์ในการวัดคุณภาพใน
การให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การซู ปเปอร์ มาร์ เก็ตของผูบ้ ริ โภคในในจังหวัด
ปทุมธานี มีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการซู ปเปอร์ มาร์ เก็ต สามารถนําผลจากการ
วิจยั นี้ ใช้เป็ นข้อมูลเบื้ องต้นในการปรับเปลี่ ยน หรื อพัฒนาปรับปรุ งคุ ณภาพในการให้บริ การด้าน
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ส่ วนบุ คคล ที่ มี ผ ลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ท็ อปส์ มาร์ เก็ ต
ในจังหวัดปทุมธานี
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ด้านคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต
ในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน
2) ปั จจัย ด้านคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความพึ ง พอใจของผู ใ้ ช้บ ริ ก าร
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ด้า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
1) ตัว แปรต้น ประกอบด้ว ย (1) ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน (2) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ
ของบริ การ ด้านการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ ด้านความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของบริ การ
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2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต
ในจังหวัดปทุมธานี

ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
- ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ
- ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้บริ การ
- ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
- ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ
- ด้านความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์
ของบริ การ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) นําผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้เป็ นข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งปั จจัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ ส่ ง ผล
กระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี และนําผลวิจยั ที่ได้ไป
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาให้เกิดความได้เปรี ยบในด้านการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุ รกิจ
2) นําผลการศึกษาที่ได้เป็ นข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ อย่างถู กต้องและเหมาะสมนําไปสู่ ความพึงพอใจ
ในการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การที่ดียงิ่ ขึ้นไป
3) ส าม ารถ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ได้ ไ ป ใช้ ป ระโยช น์ ใน เชิ งวิ ช าก ารให้ แก่ องค์ ก รธุ รกิ จ
สถาบันการศึกษา และผูท้ ี่จะศึกษาถึงคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ
Parasuraman et al. (1985 อ้างถึงใน บุญธรรม คงมาก, 2551, น. 9-10) ได้กล่าวไว้วา่ การที่
จะทําให้บริ การประสบความสําเร็ จได้น้ นั พาราสุ รามานและคณะ กล่าวว่าจะต้องมีลกั ษณะต่าง ๆ
เหล่านี้ คือ
1) ความเป็ นรู ปธรรมในบริ การ (Tangibles) หมายถึ ง ลักษณะสิ่ งอํานวยความสะดวกทาง
กายภาพ มี การจัดสถานที่ ให้บ ริ ก ารอย่างสะดวกสบายสวยงาม อุป กรณ์ เครื่ องมื อพร้ อมสําหรั บ
ให้บริ การเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ บุคลากรและวัสดุในการติดต่อสื่ อสาร
2) ความไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริ การตามที่ให้สัญญา
ไว้ และมี ความน่ าเชื่ อถื อ มาตรฐานการให้บริ การไม่ตกตํ่า มี ความสมํ่าเสมอและความพร้ อมที่จะ
ให้บริ การ
3) การตอบสนองต่ อ ผู ร้ ั บ บริ ก าร (Responsiveness) หมายถึ ง ความยิน ดี ที่ จะช่ วยเหลื อ
ผูร้ ับ บริ ก าร และพร้ อมที่ จะให้ บ ริ ก ารได้ใ นทัน ที่ สะดวกรวดเร็ ว และใช้เวลาในการให้บ ริ ก าร
เหมาะสม
4) สมรรถนะของผูใ้ ห้บริ การ (Competence) หมายถึง การมีความรู ้ ความสามารถทักษะใน
การบริ การที่ให้ และสามารถแสดงออกมาให้ผรู ้ ับบริ การประจักษ์ได้
5) ความมีอธั ยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึ ง ความสุ ภาพอ่อนโยน ให้เกี ยรติ มีน้ าํ ใจและ
เป็ นมิตรต่อผูร้ ับบริ การ ให้การต้อนรับที่เหมาะสมต่อผูใ้ ช้บริ การ
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6) ความน่าเชื่ อถื อ (Credibility) หมายถึง ความน่ าไว้วางใจ เชื่ อถื อได้ ซึ่ งเกิดจากความซื้ อ
สัตย์ และจริ งใจของผูใ้ ห้บริ การ
7) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก มัน่ ใจในความปลอดภัยในชี วิต
ทรัพย์สิน ชื่ อเสี ยง ปราศจากความรู ้สึกเสี่ ยงอันตรายและข้อสงสัยต่าง ๆ รวมทั้งการรักษาความลับ
ของผูร้ ับบริ การ
8) การเข้าถึ งบริ การ (Access) หมายถึง การที่ ผรู ้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่ายและ
สะดวกจากการมารับบริ การ ระเบียบขั้นตอนในการรับบริ การไม่มากน้อยซับซ้อนเกิ นไป ใช้เวลา
น้อย และอยูใ่ นสถานที่ที่ผใู ้ ช้บริ การติดต่อได้สะดวก
9) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) หมายถึง การให้ขอ้ มูลต่าง ๆ แก่ผูร้ ับบริ การใช้การ
สื่ อสารด้วยภาษาที่ผรู ้ ับบริ การเข้าใจ และรับฟังเรื่ องราวต่าง ๆ จากผูร้ ับบริ การ
10) การเข้าใจและรู ้ จกั ผูร้ ั บ บริ การ (Understanding the Customer) หมายถึ ง การทําความ
เข้าใจและรู ้ จกั รู ้ รับบริ การ การให้คาํ แนะนํา และเอาใจใส่ ผูร้ ั บบริ การ รวมทั้งความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ
จากการที่ Parasuraman et al. ได้แบ่งปั จจัยลักษณะของคุ ณ ภาพบริ ก ารออกเป็ น 10 กลุ่ ม
ก็ได้มีการนําแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการวัดคุณภาพบริ การกันอย่างแพร่ หลาย ทําให้พบปั ญหาจาก
การใช้แนวคิ ดดังกล่ าวในทางปฏิ บ ตั ิ ดังนั้นภายหลัง Parasuraman et al. จึงได้ป รั บ ให้เหลื อเพี ยง
5 กลุ่มในปี 1998 โดยรวมปั จจัยที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย
1) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของบริ ก าร (Reliability) คื อ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของคุ ณ ลัก ษณะหรื อ
มาตรฐานการบริ การ เป็ นความสามารถในการมอบบริ การ เพื่อสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
ของผูใ้ ช้บริ การตามที่ได้สัญญาหรื อที่ควรจะเป็ น ได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
บริ การนั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
2) การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ (Responsiveness) คือ การสนองตอบความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทันท่วงที เป็ นความตั้งใจที่จะช่ วยเหลือผูใ้ ช้บริ การ โดยให้บริ การ
อย่างรวดเร็ ว ไม่ให้รอคิวนาน รวมทั้งต้องมีความกระตือรื อร้นเห็นผูใ้ ช้บริ การแล้วต้องรี บให้บริ การ
โดยทันที ความรวดเร็ วจะต้องมาจากพนักงานและกระบวนการในการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3) การให้ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ (Credibility หรื อ Assurance) คือ ความรู ้ ความสามารถ
ในการสร้ างความไว้วางใจและความไว้วางใจและความเชื่ อมัน่ ในการให้บริ การ ความสุ ภาพ ให้
เกี ยรติ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร การสื่ อสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพกับ ผูใ้ ช้บ ริ การ เป็ นการรั บ ประกันว่าพนัก งานที่
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ให้บริ การมีความรู ้ ความสามารถและมีความสุ ภาพ จริ ยธรรมในการให้บริ การ เพื่อสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การว่าจะได้ใช้บริ การว่าจะได้ใช้บริ การที่เป็ นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยไร้กงั วล
4) การเข้าใจและรู ้ จกั ผูใ้ ช้บ ริ การ (Empathy) การดู แลเอาใจใส่ ความสนใจผูใ้ ช้แต่ล ะคน
ความใกล้ชิดสนิทสนม ความรู ้สึกที่สามารถรับรู ้ถึงความต้องการของผูใ้ ช้ รวมทั้งความพยายามที่จะ
เข้าใจความต้องการ ข้อจํากัดและปั ญหาของผูใ้ ช้
5) ความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของบริ การ (Tangibles) คือ สิ่ งอํานวยความสะดวกที่
มองเห็นเป็ นรู ปธรรม เช่น อุปกรณ์ เครื่ องมือ บุคลากร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ คุณภาพการให้บริ การเป็ นทัศนคติที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังไว้วา่ จะได้รับ
จากการให้บ ริ การ ที่ ได้รับการตอบสนองจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารทําให้รู้สึกเกิ ดความประทับใจจากการ
ได้รับ บริ ก าร และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในการศึ ก ษาวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้
ทฤษฎี คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ Parasuraman et al. ที่ ป รั บ ให้ เหลื อ เพี ย ง 5 กลุ่ ม ในปี 1998 ซึ่ ง
ประกอบด้วย ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถื อของบริ การ การตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ การให้ความมัน่ ใจแก่ผูใ้ ช้บริ การ การเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ ความเป็ น
รู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของบริ การมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ
ณราวุฒิ เรื องอุไร (2553, อ้างถึงใน ธิ ญาดา ใจใหมคร้าม, 2558, น. 37-38) กล่าวว่า ทฤษฎีที่
ชี้พ้ืนฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผูเ้ ข้ามารับบริ การและความรู ้สึกที่ผเู ้ ข้ามารับ
บริ การได้รับจากการบริ การเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยประเมินระบบบริ การว่าได้มีการเข้าถึ งผูท้ ี่เข้ามา
รับบริ การ ความพึงพอใจ 6 ประเภท นั้นคือ
1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกสบายที่ได้รับจากการบริ การ(Convenience) ซึ่งแยกออกเป็ น
1.1) การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริ การ (Office Waiting Time)
1.2) การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ (Availability of Care When Needs)
1.3) ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริ การ (Base of Getting to Care)
2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริ การ (Co-ordination) ซึ่งแยกออกเป็ น
2.1) การได้รับบริ การทุกประเภทในสถานที่หนึ่ ง คือ ผูท้ ี่ เข้ารับการบริ การสามารถขอรับ
บริ การตามความถูกต้องของผูใ้ ช้บริ การ (Getting all Needs Met at One Place)
2.2) ผูใ้ ห้บริ การให้ความสนใจผูท้ ี่เข้ามารับบริ การ
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2.3) ได้มีการติดตามผลงาน (Follow – up)
3) ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ (Information)
4) ความพึ ง พอใจต่ อ อัธ ยาศัย ความสนใจของผู ใ้ ห้ บ ริ ก าร (Courtesy) ได้แก่ การแสดงอัธ ยาศัย
ท่าทางที่ดี เป็ นกันเองของผูใ้ ห้บริ การ และความสนใจห่วงใยต่อผูท้ ี่เข้ามารับการบริ การ
5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริ การ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพของการบริ การต่อผูเ้ ข้ารับ
การบริ การ
6) ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ (Output of Pocket Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ของผูท้ ี่เข้ามารับการบริ การ
กล่าวโดยสรุ ป ความพึงพอใจเป็ นความรู ้ สึกหรื อความคิดที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่
เกิดจากประสบการณ์ ที่ผูร้ ับบริ การเข้าไปในสถานที่ให้บริ การนั้น ๆ เป็ นไปตามความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ ซึ่ งความพึงพอใจมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยที่ต่างกัน ผูว้ ิจยั จึงทําการเลือกทฤษฎีของ
Aday and Andersen มาตั้ง ข้อคํา ถามที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ ได้แ ก่ ความพึ ง พอใจต่ อ ความ
สะดวกที่ได้รับจากการบริ การ ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริ การ ความพึงใจต่ออัธยาศัย
ความสนใจของผูร้ ับบริ การ ความสนใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริ การ ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การบริ การความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ
วิธีการดําเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้จากสู ตรไม่
ทราบขนาด ตัวอย่าง ของ W.G Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ ระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549, หน้า 74)
การสุ่ ม ตัวอย่างในการวิจ ัย ครั้ งนี้ ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience
Sampling)โดยผูว้ ิจยั เก็บแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน
400 คน หลังจากกําหนดตัวอย่างแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะทําการเก็บข้อมูลจาก ผูใ้ ช้บริ การ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ใช้สําหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามลัก ษณะส่ วนบุ ค คล ประกอบไปด้วยคําถามที่ เกี่ ยวกับ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 แบบสอบถามปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การทั้ง 5 ด้านที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ ของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี โดยเป็ นแบบสอบถามในรู ป
มาตรวัดลิ เคอร์ ท (Likert, 1967) เป็ นคําถามปลายปิ ด (Closed Ended question) มีคาํ ตอบให้เลื อก 5
ระดับ ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมัน่ (Reliability)
1) ความเที่ ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้นมาไปให้อาจารย์ที่ ปรึ กษา
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่
ใช้ (Wording) เพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนนําไปสอบถามในการเก็บข้อมูลจริ ง
2) ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทําการทดสอบ (pre-test) จํานวน 30 ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่ อความหมายตรง
ตามความต้องการตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่ มีความยากง่ายเพียงใด จากนั้นจึงนํามาทดสอบ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach โดยค่าสถิติที่ได้ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 0.7 (ศิริลกั ษณ์ สุ วรรณวงศ์, 2538)
นํา ข้อมู ล ที่ ไ ด้ม าวิเคราะห์ ส ถิ ติ เมื่ อ เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามเรี ย บร้ อยแล้ว ผูว้ ิ จยั ได้
ดําเนินการ วิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผูว้ ิจยั ได้ใช้ค่า
แจกแจงความถี่ (Frequency) และการแสดงค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ประกอบในการอธิ บ าย
2) การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ า นปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร
ท็อปส์ มาร์ เก็ ต ในจังหวัดปทุ ม ธานี ผูว้ ิจยั ได้ใช้ก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการคํานวณหาค่ าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) 1) การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบคื อ การทดสอบค่ า เฉลี่ ย t-Test (Independent Sample Test) ทดสอบความแตกต่ า ง
ระหว่างปั จจัยที่ มี ค่าเฉลี่ ย 2 กลุ่ ม คื อ เพศ และ F-test ใช้ท ดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจัยที่ มี
ค่าเฉลี่ ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ทดสอบเปรี ย บเที ยบเป็ นรายคู่แบบ LSD 2) การทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 การหาค่าตัวแปรที่ มี
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ความสัมพันธ์กนั ระหว่าง ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ประกอบด้วย ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ
ด้านการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ ผูใ้ ช้บริ การ ด้านการ
เข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ ด้านความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของบริ การ ที่มีความสัมพันธ์เชิ ง
บวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี โดยใช้สถิติวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัด
ปทุ ม ธานี ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ หญิ ง จํานวน 277 คน (ร้ อยละ
69.25) มี อายุ 21-30 ปี จํานวน 265 คน (ร้ อยละ 66.30) มี สถานภาพ โสด จํานวน 303 คน (ร้ อยละ
75.80) มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 297 คน (ร้อยละ 74.20) มีอาชี พ พนักงานเอกชน จํานวน
158 คน (ร้ อยละ 39.50) และมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 195 คน (ร้ อยละ
48.70)
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ ก าร ส่ งผลต่อความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อพิจารณา
โดยรายละเอี ย ดแต่ ล ะด้าน ดัง นี้ 1) ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อของบริ ก าร โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.85 เมื่ อพิ จารณาข้อย่อยพบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การให้น้ ําหนักมากที่ สุ ด คื อ พนักงาน ยินดี
ให้บริ การท่านเสมอ และ พนักงานสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าเป็ นความลับ 2) ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ การ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.82 เมื่ อพิจารณาข้อย่อย
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี 3)
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.83 เมื่อพิจารณาข้อ
ย่อยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ พนักงานมี จริ ยธรรมในการให้บริ การ 4) ด้านการ
เข้าใจและรู ้ จกั ผูใ้ ช้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.82 เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ พนักงานให้ความสนใจ และเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ 5) ด้านความ
เป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ของบริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.96 เมื่อพิจารณา
ข้อย่อยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้น้ าํ หนักมากที่สุด คือ อาคาร สถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสมแก่การ
ให้บริ การ
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ด้ านความพึงพอใจ การวิเคราะห์ขอ้ มู ลความพึงพอใจในการใช้บริ การ ความพึงพอใจใน
การใช้บ ริ ก าร ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ท็อ ปส์ มาร์ เก็ ต ในจัง หวัดปทุ ม ธานี
ของกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก าร พบว่า ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.90 เมื่อทําการพิจารณาเป็ นรายข้อแล้วจะเห็ นได้ว่า
ท่านมี ความพึงพอใจต่อสถานที่ ให้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด 4.02 มี ความสําคัญอยู่ในระดับ มาก
รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริ การจากพนักงาน มีค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.93
มีความสําคัญอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ด คือท่านมีความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่าย/ราคา
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.85 ซึ่ งมีความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุ ค คล อายุ และอาชี พ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คุ ณ ภาพในการให้บ ริ การที่ ส่ งผลต่อ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ท็อปส์ มาร์ เก็ ต ใน
จัง หวัด ปทุ ม ธานี ไ ด้แ ก่ ด้านความน่ า เชื่ อถื อ ของบริ ก าร ด้านการตอบสนองความต้อ งการของ
ผูใ้ ช้บริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ และด้านความ
เป็ นรู ปลักษณ์ หรื อภาพลักษณ์ ของบริ การ มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์
มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐาน.คุณภาพในการให้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี......
คุณภาพในการให้บริ การที่
ส่ งผลต่อความพึงพอใจของ

b

Std.Error

(Constant)

-0.016

0.112

ด้านความน่าเชื่อถือของ

0.242

0.044

0.080

B

t

sig

-0.143

0.887

0.237

5.486

0.000*

0.037

0.087

2.170

0.031*

0.154

0.051

0.136

3.020

0.003*

0.173

0.042

0.191

4.086

0.000*

0.360

0.038

0.352

9.526

0.000*

ผูใ้ ช้บริ การ

บริ การ(X1)
ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ (X2)
ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่
ผูใ้ ช้บริ การ (X3)
ด้านการเข้าใจและรู ้จกั
ผูใ้ ช้บริ การ (X4)
ด้านความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อ
ภาพลักษณ์ของบริ การ (X5)
R = 0.882 R2 = 0.777 Adj. R2 = 0.775 SEE = 0.241 F = 275.166 Sig = 0.000*
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า คุ ณภาพในการให้บริ การที่ ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านความน่าเชื่ อถือของบริ การ ด้านการตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผูใ้ ช้บริ การ ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ
และด้านความเป็ นรู ป ลัก ษณ์ หรื อภาพลัก ษณ์ ข องบริ การ มี ค วามสั ม พันธ์ ต่อความพึ งพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 77.7
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุ มธานี โดยผลการวิจยั พบว่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกับ ผลงานวิจยั ของ เพ็ญ นภา จรั ส พัน ธ์ (2557) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
“ความพึ งพอใจของลู กค้าต่ อคุ ณ ภาพการให้บ ริ การของศู นย์บ ริ การลู ก ค้า จีเนท โมบายเซอร์ วิส
เซ็ นเตอร์ จันทบุ รี” พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของลู กค้าต่อคุ ณภาพการให้บริ การของ
ศูนย์บริ การ ลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จันทบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่
มีระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การ ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนลู ก ค้าที่ มี เพศ และอายุต่า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจต่อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารแตกต่ างกัน และ
งานวิจยั ของ เก็จวลี ศรี จนั ทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การ ศูนย์บริ การ ทรู ชอ้ ป ที่มี
ผลต่อ ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ สี่ จี แอลทีอี เครื อข่ายทรู มูฟ เอช จังหวัดเชี ยงใหม่” พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างให้ระดับ ความเห็ นต่อคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ
อาชี พ รายได้ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ 4G LTE เครื อข่ายทรู มู ฟ เอช
แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี โดย
ผลการวิจยั พบว่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับผลงานวิจยั ของ
เก็จวลี ศรี จนั ทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุ ณภาพการให้บริ การ ศูนย์บริ การทรู ช้อป ที่มีผลต่อ ความ
พึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ สี่ จี แอลทีอี เครื อข่ายทรู มูฟ เอช จังหวัดเชี ยงใหม่” พบว่า กลุ่ม ตัวอย่าง
ให้ระดับความเห็ นต่อคุ ณภาพการให้บริ การ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ อาชี พ รายได้
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ 4G LTE เครื อข่ายทรู มูฟ เอชแตกต่างกัน และ
งานวิจยั ของ ฐานุ ตรา จันทรเกตุ (2554) ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การ
รถยนต์โดยสารประจําทางของบริ ษทั ขนส่ ง จํากัด ณ สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร จังหวัดสระบุรี พบว่า
ข้อมูลส่ วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ใช้บ ริ การรถยนต์โดยสารประจําทางแตกต่างกัน ส่ วนด้านเพศ มี ผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การรถยนต์โดยสารประจําทางไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี

252

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

1) ด้า นความเป็ นรู ป ลัก ษณ์ ห รื อ ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ก าร ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี มากที่ สุด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ด้านอาคาร
สถานที่ให้บริ การมีความเหมาะสมแก่การให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจากสถานที่ให้บริ การ
มีความเหมาะสมแก่การให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นอาคาร และสถานที่ในการให้บริ การ ทําเลที่ต้ งั ของ
สถานที่ ให้บ ริ การสามารถเดิ นทางมาใช้บริ การได้สะดวก อุ ปกรณ์ ที่ นาํ มาให้บ ริ การอยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ ทาํ ให้ผูใ้ ช้บริ การรู ้ สึกได้รับการดู แล เอาใจใส่ ที่เกิ ดจากการ
ให้บริ การของพนักงาน จึงทําให้ผใู ้ ช้บริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลงานวิจยั ของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริ การของศูนย์บริ การลู กค้า จีเนท โมบายเซอร์ วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี”
พบว่า ผลการวิเคราะห์ ค วามพึงพอใจของลู กค้าต่อคุ ณภาพการให้บ ริ การของศู นย์บ ริ ก าร ลู กค้า
จีเนท โมบายเซอร์ วิส เซ็ นเตอร์ จันทบุรี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน
พบว่าลู ก ค้าพึ ง พอใจ ด้านความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก ารอยู่ใ นระดับ มาก และงานวิจยั ของ
วิไลพร เย้ยกระโทก (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การเงินฝาก ของลูกค้า
ธนาคารออมสิ น เขตจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การเงิน
ฝากของลู กค้าธนาคารออมสิ น เขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมิ นคุ ณภาพในการ
บริ การ 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ สรุ ปได้วา่ มีระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การเงินฝากโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2) ด้านความน่าเชื่ อถื อของบริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต
ในจังหวัดปทุมธานี เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่าพนักงาน ยินดีให้บริ การท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ ย
มากที่ สุ ด เนื่ องจากพนัก งานที่ ให้บ ริ การสามารถสร้ างความน่ าเชื่ อถื อแก่ผูใ้ ช้บ ริ ก าร พนักงานที่
ให้บริ การจะต้องมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถในการให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของ
ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารด้ว ยความสุ ภ าพ มี ก ริ ย ามารยาทที่ ดี มี ก ารบริ ก ารที่ น่ าประทับ ใจ โดยคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารด้า นความน่ าเชื่ อ ถื อ ที่ เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง การให้ บ ริ ก ารของพนัก งานไม่ มี ค วามผิ ด พลาด
พนักงาน สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้บริ การ พนักงานให้บริ การมีความน่าเชื่ อถือพร้อมทั้ง
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การจึง ทําให้ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจในการใช้บริ การ ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต เป็ นไปในทิศทางเดียวกับผลงานวิจยั ของ เก็จวลี
ศรี จนั ทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การ ศูนย์บริ การทรู ชอ้ ป ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจ
ของผูม้ าใช้บริ การ สี่ จี แอลทีอี เครื อข่ายทรู มูฟ เอช จังหวัดเชี ยงใหม่” พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างให้ระดับ
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ความเห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้านความน่ าเชื่ อถื ออยู่ใ นระดับ เห็ น ด้วย ทั้ง นี้ คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ ด้านความน่าเชื่ อถือเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ ผูใ้ ช้บริ การ 4G LTE เครื อข่าย
ทรู มูฟ เอช และงานวิจยั ของ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ (2554) ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพที่ได้รับกับความพึงพอใจ และความภักดีของคนไข้ กรณี ศึกษา โรงพยาบาลเอกชน ในเขต
กรุ งเทพมหานครพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพการให้บริ การมี ผลต่อระดับความพึงพอใจ
และความภักดี ของผูเ้ ข้ารับบริ การ ซึ่ งคุ ณภาพการให้บริ การด้านความน่ าเชื่ อถื อ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจ
3) ด้านการเข้าใจและรู ้ จกั ผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ท็อปส์ มาร์
เก็ ต ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามพนั ก งานให้ ค วามสนใจ และเอาใจใส่
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร มี ค่าเฉลี่ ย มาก เนื่ องจากพนัก งานมี การเอาใจใส่ ผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก าร มี ก ารให้ค าํ แนะนํา
เกี่ยวกับรายละเอียดตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ พนักงานให้ความช่วยเหลือกับปั ญหาของ
ผูใ้ ช้บริ การ ในกรณี ที่ผใู ้ ช้บริ การมีปัญหา มีพนักงานเพียงพอต่อการให้คาํ ปรึ กษา พนักงานให้ความ
สนใจ และเอาใจใส่ ผู ้ใ ช้ บ ริ การ จึ ง ทํ า ให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ การเกิ ด ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ การ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับผลงานวิจยั ของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง
“ความพึ งพอใจของลู กค้าต่ อคุ ณ ภาพการให้บ ริ การของศู นย์บ ริ การลู ก ค้า จีเนท โมบายเซอร์ วิส
เซ็ นเตอร์ จันทบุ รี” พบว่า ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของลู กค้าต่อคุ ณภาพการให้บริ การของ
ศูนย์บ ริ ก าร ลู ก ค้า จี เนท โมบายเซอร์ วิส เซ็ นเตอร์ จันทบุ รี พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าลูกค้าพึงพอใจ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ ับบริ การอยูใ่ นระดับมาก และ
งานวิจยั ของ วิไลพร เย้ยกระโทก (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจในคุ ณภาพการบริ การเงิ น
ฝาก ของลูกค้าธนาคารออมสิ น เขตจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การเงิ นฝากของลู กค้าธนาคารออมสิ น เขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้เกณฑ์ก ารประเมิ น
คุ ณภาพในการบริ การ 5 ด้าน ได้แก่ การเข้าใจและรู ้ จกั ลู กค้า สรุ ปได้ว่า มี ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริ การเงินฝากโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4) ด้านการให้ค วามมัน่ ใจแก่ ผูใ้ ช้บ ริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ ท็อปส์
มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุ ม ธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามพนัก งานมี จริ ย ธรรมในการให้ บ ริ ก าร
มีค่าเฉลี่ยมาก เนื่ องจากการให้บริ การของพนักงานที่มีความรู ้ความเข้าใจในการให้บริ การเนื่ องจาก
มี ก ารจัด อบรมพนัก งานเพื่ อยกระดับ ความรู ้ ค วามสามารถและเพิ่ ม ทัก ษะของพนัก งานพัฒ นา
พนักงานในองค์กรทํางานได้อย่างถู กต้องเพื่อให้การบริ การเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลแก่
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การให้บริ การ การให้บริ การของพนักงานจะต้องมีจริ ยธรรมในการให้บริ การทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิ ด
ความมัน่ ใจแก่ พ นัก งาน ทั้งนี้ การให้ ค วามมัน่ ใจเกิ ดจากความสามารถของพนัก งานที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการให้บริ การ และสามารถตอบข้อซักถามที่ผใู ้ ช้บริ การสงสัยได้เป็ นอย่างดี จึงทํา
ให้ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก าร ท็ อ ปส์ มาร์ เก็ ต เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ
ผลงานวิ จ ัย ของ ฐานุ ต รา จัน ทรเกตุ (2554) ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารรถยนต์โดยสารประจําทางของบริ ษ ทั ขนส่ ง จํากัด ณ สถานี ข นส่ งผูโ้ ดยสาร จังหวัด
สระบุรี พบว่า ด้านความมัน่ ใจได้ มีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทาง
จังหวัด สระบุรี ที่แตกต่างกัน คุ ณภาพการให้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทาง กับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ ด้านความมัน่ ใจได้ กับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทาง มี
ความสัมพันธ์ในทิ ศทางบวกและมีความสัมพันธ์ในระดับมาก และงานวิจยั ของ เก็จวลี ศรี จนั ทร์
(2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “คุณภาพการให้บริ การ ศูนย์บริ การ ทรู ชอ้ ป ที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของผูม้ า
ใช้บริ การ สี่ จี แอลทีอี เครื อข่ายทรู มูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างให้ระดับความเห็น
ต่อคุ ณ ภาพการให้บ ริ การ ด้านการให้ค วามมัน่ ใจอยู่ในระดับ เห็ น ด้วยอย่างยิ่ง ทั้งนี้ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ด้า นการให้ ค วามมั่น ใจเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร 4G LTE
เครื อข่ายทรู มูฟ เอช
5) ด้านการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ท็อปส์ มาร์ เก็ต ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พนักงานมีความตั้งใจใน
การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมาก เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การต้องการใช้บริ การจากพนักงานควร
ให้บริ การให้รวดเร็ ว ทันเวลา พนักงานมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี โดยมีจาํ นวน
พนักงานเพียงพอที่จะให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การ พนักงานต้องมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
พนักงานให้ความช่ วยเหลื อแก่ ผูใ้ ช้บริ การอย่างรวดเร็ วเมื่ อผูใ้ ช้บริ การขอความช่ วยเหลือ ในการ
ให้บริ การมีความรวดเร็ ว ไม่ทาํ ให้ผใู ้ ช้บริ การต้องรอนาน จึงทําให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจใน
การใช้บริ การ ท็อปส์ มาร์ เก็ต เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกับผลงานวิจยั ของ ฐานุ ตรา จันทรเกตุ (2554)
ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การต่อการให้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทางของบริ ษ ทั
ขนส่ ง จํา กัด ณ สถานี ข นส่ ง ผู ้โ ดยสาร จัง หวัด สระบุ รี พบว่า คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ด้า นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การมีผลต่อความพึงพอใจต่อการใช้บริ การรถยนต์โดยสาร
ประจําทาง จังหวัด สระบุรี ที่แตกต่างกันคุณภาพการให้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทาง กับความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ กับความพึงพอใจของ
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ผูใ้ ช้บริ การรถยนต์โดยสารประจําทาง มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกและมีความสัมพันธ์ในระดับ
มาก และงานวิจยั ของเพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์บ ริ ก ารลู ก ค้า จี เนท โมบายเซอร์ วิส เซ็ น เตอร์ จัน ทบุ รี ” พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ ความพึงพอใจของลู กค้าต่อคุ ณ ภาพการให้บ ริ การของศู นย์บ ริ การ ลู กค้า จีเนท โมบาย
เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่าลูกค้าพึง
พอใจด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการสรุ ปและวิเคราะห์ผลการวิจยั ทําให้ทราบถึงคุณภาพในการให้บริ การที่ส่งผลต่อ
ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ บ ริ ก าร ท็ อ ปส์ มาร์ เก็ ต ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี เพื่ อ นํ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้นํา มา
พัฒนาการให้บริ การ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านความเป็ นรู ปลักษณ์หรื อภาพลักษณ์ ของบริ การควรให้ความสําคัญกับเรื่ อง สถานที่
ให้บ ริ การให้มีค วามเหมาะสมแก่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารผูใ้ ห้บ ริ การ ต้องรักษาระดับ คุ ณ ภาพการให้บ ริ การ
เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
2) ด้านความน่าเชื่ อถื อของบริ การ ควรให้ความสําคัญกับเรื่ องการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้บริ การ
ด้วยความยินดี ให้บริ การ การให้ความสําคัญกับเรื่ องความถู กต้อง เที่ยงตรงของบริ การโดยเฉพาะ
การชําระเงิ น สามารถชําระเงิ น ได้อย่างถู ก ต้อ ง ไม่ ท าํ ให้ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารต้อ งรอคิ วนานรวมถึ ง การ
ให้บริ การของพนักงานมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ เพื่อทําให้การให้บริ การได้อย่างมีคุณภาพ
3) ด้านการเข้าใจและรู ้จกั ผูใ้ ช้บริ การ ควรให้ความสําคัญกับเรื่ องการให้ความสนใจ และเอา
ใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การควรให้บริ การผูใ้ ช้บริ การด้วยความเป็ นมิตร มีการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับรายละเอียด
การให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การซึ่ ง
จะนํามาซึ่งความพึงพอใจ และกลับมาใช้บริ การซํ้าอีกครั้ง
4) ด้านการให้ความมัน่ ใจแก่ผูใ้ ช้บริ การ ควรให้ความสําคัญกับเรื่ องการให้ความมัน่ ใจแก่
ผูใ้ ช้บ ริ การมี จริ ยธรรมในการให้บ ริ การ ผูใ้ ช้บ ริ การสามารถรู ้ ถึงข้อมู ลข่าวสาร ราคาสิ นค้า และ
โปรโมชัน่ ต่าง ๆ การให้บริ การมีความถูกต้องแก่ผใู ้ ช้บริ การเพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ
5) ด้านการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ควรให้ความสําคัญกับเรื่ องการให้ การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานแก่ผใู ้ ช้บริ การพนักงานมีความกระตือรื อร้ นไม่ทาํ ให้ผใู ้ ช้บริ การต้องรอ
นานในการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
จากผลสรุ ป ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1) มี ก ารสํ ารวจข้อ มู ล จากผูใ้ ช้บ ริ ก าร หรื อ ธุ รกิ จที่ มี ล ัก ษณะที่ เหมื อนกัน เพื่ อ ทราบถึ ง
คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารที่ ส่ งผลต่อความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การ เพื่ อนํามาเปรี ยบเที ยบ และเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การ
2) ควรทําการศึกษา คุณภาพการให้บริ การ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจแก้ผใู ้ ช้บริ การ ท็อปส์
มาร์ เก็ต ในจังหวัดต่าง ๆ นํามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การสาขาต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการให้บริ การที่ดียง่ิ ขึ้นไป
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ปัจจัยในการเลือกใช้ การบริการร้ านอาหารสไตล์ ฟิวชั่ นในย่ านอารีย์
FACTORS AFFECTING FUSION RESTAURANT SELECTION OF CUSTOMER
IN AREE, BANGKOK
สุ ทศั น์ สุ ขสั นติภาพ
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระครั้ งนี้ มี งานวิจ ัย ฉบับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ในการ
เลือกใช้การบริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์ โดยมีขอบเขตงานวิจยั ของกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผูบ้ ริ โภคในย่านอารี ย ์ ที่เคยใช้บริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณโดยใช้วิธีการ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ตั้ง แต่ ว นั ที่ 9 พฤศจิ ก ายน2561 – 9
กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 390 คน การวิเคราะห์
ข้อมู ล ใช้ส ถิ ติพ รรณนา ได้แก่ ค่ าร้ อยละ, ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิ ติเชิ ง
อนุ ม าน ได้แก่ t-Test, One-Way ANOVA (F-Test) และการวิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น พหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) สําหรับงานวิจยั นี้ ได้นาํ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ รวมถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7 Ps) ประกอบด้วย
ปั จจัย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ปั จจัยด้านบุ คคล ปั จจัยด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้าน
กระบวนการ เป็ นตัวกําหนดกรอบแนวคิด โดยจากแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 52.56, อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 58.21, สถานภาพโสด ร้อยละ 76.67, ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 77.69, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ร้อยละ 57.18, อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ร้อยละ 42.60
ด้านกระบวนการให้บริ การ)3.54(, ด้านบุคลากร)3.35(, ด้านผลิตภัณฑ์) 3.19(, ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ)3.16(, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด) 3.02 (ด้านสถานที่ต้ งั ) 3.01 (และ ด้านราคา) 2.98 (
ตามลําดับ ซึ่ งผู ว้ ิจ ัย คาดหวัง ว่าจากงานวิจยั ครั้ งนี้ ผู ป้ ระกอบการสามารถนํา ไปใช้สํ าหรั บ วาง
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แผนการดําเนิ น งาน วางแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาด รวมถึ งนําไปใช้สําหรั บ พัฒนาบุ ค ลากรและ
ปรับปรุ งกระบวนการการให้บริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น
สํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ , อารี ย ์
ABSTRACT
The objective of this research is to study the factors which caused customers’ selection
of fusion restaurant in Aree. For populations were studied 390 people who selected fusion
restaurants in Aree area. This is a quantitative research by specify by purposive sampling with
online questionnaire from November 9, 2018 - February 9, 2019. Statistical analysis conducted by
descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics
including t-Test, One-Way ANOVA ( F-Test) , and and Multiple Regression Analysis. This
research based on Demography Characteristic (Sex, Age, Marital Status, Education, Income, and
Occupation) and Marketing Mix ( 7 Ps : Product, Price, Placement-Channel of Distribution,
Promotion-Marketing Communication, People, Physical Evidence and Presentation, and Process).
The sample most are women, 52.56% . The most respondents were had age between 20-30 years
the figure was 58.21% . They were single 76.67% their education levels were Bachelor Degree
7 7 .69% . their career was company employee, 42.60% . and their revenue per month between
15,001-25,000 baht or 57.18%.
The result of this research found that Demography Characteristic Factors ( Age,
Education, Income, and Occupation) influencing to consumer’ s decisions of select fusion
restaurant in Aree. The sample group had age between 20-30 years, their career was company
employee, and the people that different incomes will be more level of decision to select fusionstyle restaurant than other groups.
In addition, the results showed that marketing mix factors influencing medium level
)3.19( to consumer’s decisions of select fusion restaurant in Aree .When considered individual
aspects, it was found that process had a highest level )3.54(, people) 3( 3 5 . , product) 3 .1 9 (,
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physical evidence and presentation) 3.16(, promotion) 3.02(, place) 3.01 ( and price) 2.98 . (
respectively.
Key Words : MARKETING MIXED, FUSION-STYLE RESTAURANT, AREE
บทนํา
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มการรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ ยนไปของผูบ้ ริ โภคธุ รกิจร้ านอาหารจึงมีการแข่งกันสู งใน จึงเกิดธุ รกิ จ
ร้านอาหารที่มีหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจร้านอาหาร
สไตล์ฟิ วชัน่ (Fusion Food) คื อ การปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติ โดยใช้ค วาม
สร้างสรรค์ของมนุ ษย์เพื่อเรี ยงร้ อยวัฒนธรรมความอร่ อยจากต่างที่ ต่างถิ่ นให้เชื่ อมเข้าหากัน ใน
ความหมายคือ การนําวัตถุดิบที่แตกต่างไม่วา่ จะด้านรสชาติ ถิ่นกําเนิ ด มีท้ งั อาหารตะวันตกที่นาํ มา
ปรุ งกับเครื่ องเทศหรื อวัตถุ ดิบจากโลกตะวันออก เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด และการนําอาหาร
ตะวันออกรสจัดจ้านมาผสมผสานกันอาหารนานาชาติ โดยมี ชีส อะริ กาโน่ โรสแมรี่ เป็ นสื่ อกลาง
ซึ่ งถือเป็ นการสะท้อนถึงรสชาติของอาหารตามแบบคนเอเชีย รวมทั้งความงามของสี สันอาหาร ใน
ขณะเดียวกันก็ได้แสดงทักษะการการปรุ งอาหารอย่างสวยงาม เพื่อให้เหมาะสมกันในหลายๆ ด้าน
วัฒ นธรรมการทานอาหาร ซึ่ งจะทํา ให้ เราสามารถนํา มาสร้ า งสรรค์ อ าหารใหม่ ๆ ออกมาได้
หลากหลาย แปลกใหม่และเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ เป็ น
เทรนด์ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นในอเมริ กา ยุ โรป และแพร่ หลายเข้ามาในเอเชี ยด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ ว ถื อเป็ น
ร้านอาหารที่ไม่ใช่ แค่การมานัง่ รับประทานอาหาร แต่เป็ นที่พบปะสังสรรค์ ของคนกลุ่มวัยทํางาน โดย
จะใช้ รู ปแบบของการดี ไซน์ และบรรยากาศในร้ านมาเป็ นตัวดึ งดู ด ซึ่ งเป็ นแนวคิ ดใหม่ ในการทํา
ร้านอาหารที่ตอ้ งการสร้างแรงดึงดูดจากอาหารที่เกิดจาก ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษาด้านประชากรสาสตร์ ที่ มี ผลต่อการเลื อกใช้บ ริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิ วชั่น
ในย่านอารี ย ์
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์

261

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร สไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์
2) สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มทางการขาย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร สไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้อหา ศึกษาค้นคว้ามุ่งเน้นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหาร และด้านประชากร ประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั นี้ คือ ผูบ้ ริ โภค
ในย่านอารี ย ์ ที่เคยใช้บริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ซึ่ งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 390 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเคราะห์ดา้ นประชากร ที่เกี่ยวกับมนุ ษย์ โดย
ครอบคลุ มการศึกษาโครงสร้ างประชากรเหล่านั้น โดยผูว้ ิจยั เลือกศึกษา ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่เอาไว้ใช้สําหรับศึกษาร่ วมกัน
เพือ่ ให้ตอบสนองต่อความพึงพอใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ผลิตภัณฑ์ หมายถึ ง เป็ นสิ่ งที่สามารถจับต้องได้และสามารถที่จะสนองความจําเป็ นให้แก่
ลูกค้าได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์น้ นั ในตัวผลิตภัณฑ์จะต้องแจ้งรายละเอียด
ที่ชดั เจนให้แก้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลของตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตราสิ นค้า ลักษณะสิ นค้า เครื่ องหมาย
การค้า สิ่ งเหล่านี้จะสื่ อความหมายให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
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ราคา หมายถึง เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงมูลค่าของตัวสิ นค้าที่อยูใ่ นรู ปของตัวเงิน ผูบ้ ริ โภคจะใช้
ราคาเป็ นเครื่ องมือในการประเมิ นคุ ณภาพและคุ ณค่าของผลิตภัณฑ์ อาจจะก่ อให้เกิ ดแรงจูงใจใน
การซื้อ
สถานที่/ทําเลที่ต้ ัง หมายถึ ง สถานที่ และทําเลที่ ต้ งั ของสถานประกอบการในการดําเนิ น
ธุ ร กิ จ ว่า เป็ นทํา เลที่ ส ะดวกต่ อ การเข้า ถึ ง ของกลุ่ ม เป้ า หมาย ดัง นั้น การหาทํา เลที่ ต้ ัง ก็ จะต้อ ง
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการกระตุน้ ยอดขายและเพิ่มยอดขาย
ของธุ รกิจ เพื่อเป็ นการทําให้ผูซ้ ้ื อได้กลับมาเลือกบริ โภคหรื ออุปโภคสิ นค้าเหล่านั้นอีก โดยเป็ นการ
สื่ อสารกันระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ ายในเรื่ องของข้อมูลในตัวสิ นค้า หรื ออาจจะเป็ นการสื่ อสารโดยไม่ใช้
คนก็ได้ เพราะการสื่ อสารในปั จจุ บ นั สามารถสื่ อสารกันได้หลากหลายวิธีด้วยกันที่ จะทําให้ผูท้ ี่
บริ โภคหรื ออุปโภคเข้าใจได้ง่ายที่สุด
บุคลากร หมายถึ ง เจ้าหน้าที่ หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่ วยงานที่ จะช่ วยกัน
ดําเนิ นงานภายในองค์กรให้ขบั เคลื่อนไปได้ โดยจะมีเกฑณ์ การคัดเลือก การฝึ กอบรม เพื่อมาช่วย
สร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู ก ค้าและจะได้ดูความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของเจ้าหน้าที่ เมื่ อ
ลูกค้าเกิดปั ญหาต่างๆ
กระบวนการให้ บริ การ หมายถึ ง กิ จกรรมและการปฏิ บตั ิในด้านการให้บริ การที่ นาํ เสนอ
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายจะได้รับบริ การอย่างรวดเร็ วและได้รับบริ การที่ดี เมื่อเวลาที่กลุ่มเป้ าหมายได้รับ
บริ การต่างๆแล้วจะได้เกิดความรู ้สึกที่ดี เกิดความประทับใจในการให้บริ การกับองค์กรนั้นๆ
ลักษณะทางกายภาพ หมายถึ ง การสร้างหรื อวิธีที่ใช้นาํ เสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว การแต่ง
กายที่สะอาดเรี ยบร้อย พูดจาสุ ภาพอ่อนหวาน มีบุคลิกที่ดี เป็ นสิ่ งที่กลุ่มเป้ าหมายจะได้รับ
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การตัดสิ นใจซื้อ หมายถึง การเลือกสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยมีขอ้ มูลและความรู ้สึกในการ
สนับสนุ นการเลื อกสิ นค้า เพื่ อสนองความต้องการ การตัดสิ นใจจึ งเป็ นกระบวนการที่ สําคัญอยู่
ภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค
อาหารฟิ วชั่ น เป็ นการปะทะกันทางอารยธรรมของอาหารนานาชาติ โดยการนําวัตถุ ดิบที่
แตกต่างไม่วา่ จะด้านรสชาติ ถิ่นกําเนิ ด หรื อประเภทอาหารคาว-หวาน มาผสานคลุกเคล้าให้เข้ากัน
อย่างดิบดี มีท้ งั อาหารตะวันตกที่นาํ มาปรุ งกับเครื่ องเทศหรื อวัตถุ ดิบจากโลกตะวันออก หรื อการ
ผสมผสานระหว่างวัตถุดิบและสไตล์การปรุ งจากสองวัฒนธรรมหรื อมากกว่านั้น
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ตัวแปรลักษณะทางประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้
6. อาชีพ

ปั จจัยในการเลือกใช้การบริ การ
ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์

ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่ต้ งั
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1) เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟิ วชัน่ ในย่านอารี ย ์
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2) เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากผลการวิจยั นี้ มาศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร และต่อยอดองค์ความรู ้ทางวิชาการได้ในอนาคต
3) ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้สามารถเป็ นแนวทางในการปรับตัวแก่ผปู ้ ระกอบการอาหาร
เพือ่ ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการอื่นได้
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2546) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การใช้ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) สาหรับธุ รกิ จด้านบริ การ ประกอบด้วยปั จจัย 7 ตัว (7Ps) คือ ผลิตภัณฑ์หรื อการ
บริ การ ราคา การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคลและพนักงาน การสร้างและ การนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่บริ ษทั นําเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิด
ความสนใจ โดย การบริ โภคหรื อการใช้บริ การนั้นสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจโดยความ
พึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่ งที่ สั มผัสได้และ/หรื อสัมผัส ไม่ได้ เช่ น รู ปแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ กลิ่ น สี
ราคา ตราสิ นค้า คุ ณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสี ยงของผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ าย นอกจากนี้ ตัว
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอขายนั้น สามารถเป็ นได้ท้ งั ในรู ปแบบของการมีตวั ตนและ/หรื อการไม่มีตวั ตนก็
ได้ เพียงแต่วา่ ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จําเป็ นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตา
ของลูกค้าซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
2) ด้านราคา (Price) หมายถึ ง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงินลู กค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่าง
คุณค่าของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาลูกค้าจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น
การกําหนดราคาการให้บริ การควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริ การชัดเจน และง่ายต่อการ
จําแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย (Place) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม
ในการนําเสนอบริ การให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งมี ผลต่อการรับรู ้ ของลูกค้าในคุ ณค่าและคุ ณประโยชน์ของ
บริ การที่ นําเสนอ ซึ่ งจะต้องพิ จารณาในด้านทําเลที่ ต้ งั ( Location ) และช่ องทางในการนําเสนอ
บริ การ ( Channels )
4) ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึ ง เครื่ องมือการ
สื่ อสารทางการตลาด เพื่อสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู ้ สึก (Feeling)
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ความต้องการ (Need) และ ความพึ งพอใจ ในสิ นค้าและ/หรื อบริ การ โดยสิ่ งนี้ จะใช้ในการจู งใจ
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายให้ เกิ ดความต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจํา(Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่า การส่ ง เสริ ม การตลาดนั้ น จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก (Feeling) ความเชื่ อ (Belief) และ
พฤติกรรม (Behavior) การ ซื้อสิ นค้าและ/หรื อบริ การ
5) ด้า นบุ ค คล (People) ด้า นบุ ค คล หรื อ บุ ค ลากร หมายถึ ง พนั ก งานที่ ท ํา งานเพื่ อ ก่ อ
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ องค์ ก รต่ า ง ๆ ซึ่ งนั บ รวมตั้ง แต่ เจ้า ของกิ จ การ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ผู ้บ ริ ห าร
ระดับกลาง ผูบ้ ริ หารระดับล่าง พนักงานทัว่ ไป แม่บา้ น เป็ นต้น โดยบุคลากรนับได้วา่ เป็ นส่ วนผสม
ทางการตลาดที่ มีความสําคัญ เนื่ องจากเป็ นผูค้ ิดวางแผนและปฏิ บตั ิ งาน เพื่อขับเคลื่ อนองค์กรให้
เป็ นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้ บทบาทอีกอย่างหนึ่ งของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ
การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกค้า เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ
เกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว
6) ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลู กค้าโดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวม ทั้ง
ทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการแต่งกาย
สะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุ ภาพอ่อนโยน และการให้บริ การที่รวดเร็ วหรื อผลประโยชน์อื่น ๆ
ที่ลูกค้าควรได้รับ
7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบตั ิใน
ด้านการบริ การ ที่นาํ เสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่างถูกต้องรวดเร็ ว และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปั ท มาภรณ์ ทองศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ (2557) ศึ ก ษาเรื่ อง“การเปิ ดร้ านอาหารฟิ วชั่น ”จากการศึ ก ษา
พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟิ วชัน่ ส่ วนใหญ่เป็ นผูช้ อบเข้าสังคม
ชอบการนัดหมายตามร้านอาหารต่างๆ ในลักษณะเดียวกับร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยเลือกรับประทาน
เป็ นประเภทอาหารจานเดียวและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ โดยจะรับประทานกับเพื่อนในโอกาสวาระ
พิเศษ การเลือกร้านอาหารที่มีรายการอาหารหลากหลาย การเปิ ดดําเนินกิจการในทําเลที่ต้งั ที่สะดวก
ต่อการเดินทาง การตกแต่งร้านที่มีความเป็ นสัดส่ วน
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จิตติ พร นิ่ มสุ วรรณ์ (2553) ศึ กษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของลู กค้าที่ มีต่อส่ วนประสมทาง
การตลาดร้านมังกี้ผบั แอนด์เรสทัวรองท์ อําเภอเมืองเชียงใหม่” พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจส่ วน
ประสมทางการตลาด ดังนี้ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ เช่ นความสนุ กสนานของดนตรี คุ ณภาพของวง
ดนตรี ด้านราคาพบว่า ต้องมี การชําระเงิ นด้วยบัตรเครดิ ต ความเหมาะสมของราคาอาหาร ปั จจัย
ด้านสถานที่พบว่าทําเลที่ต้ งั ต้องสะดวกต่อการเดิ น ใกล้แหล่งชุ มชน มีสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน
การเงิ น เช่ นตู ้เอที เอ็ม ปั จจัย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ควรมี การจัดกิ จกรรมพิเศษช่ วงเทศกาล
สําคัญเช่นเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปี ใหม่ หรื อการจัดกิจกรรมด้านชุ มชนบ้าง ปั จจัยด้านบุคลากร
พบว่าพนักงานต้องมีความยิม้ แย้มแจ่มใสในการต้อนรับ สุ ภาพเรี ยบร้อยเป็ นกันเองอ่อนน้อม ปั จจัย
ด้านกายภาพ ความมี ชื่อเสี ยงของร้ าน การตกแต่งภายในร้านมี ความสวยงาม ทันสมัย ปั จจัยด้าน
บริ การ ความถูกต้องในการเสิ ร์ฟอาหารการทักทายและต้อนรับลูกค้าเมื่อเข้ามาในร้าน รวมถึงการ
บริ การรับรองโต๊ะล่วงหน้า
ฐิติมา ศรี พินิจ (2553) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารญี่ ปุ่ นฟู จิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี” ผลการศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปั จจัยทางการตลาดระดับมาก ปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ให้ความสําคัญกับความสะอาดของร้าน ปั จจัยด้านราคา ให้ความสําคัญกับการ
กําหนดราคาชัดเจนในเมนู อาหาร ปั จจัยด้านบุคลากร ให้ความสําคัญกับการมีมารยาทและมีอธั ยาศัย
ที่ดีของพนักงาน ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์/ความมีชื่อเสี ยงของร้าน ปั จจัย
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการ
เลื อกใช้การบริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิ วชั่นในย่านอารี ย ์ ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คื อกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ William G.
Cochran ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่เพื่อสํารองความผิดพลาด ผูว้ ิจยั จึงได้เก็บเพิ่มอีก 5
คน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้ จะใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 390 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างอย่าง
ง่ า ย (Simple Random Sampling) ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ แบบสอบถามการวิจ ัย ครั้ งนี้
กําหนดให้ค่าความน่ าเชื่ อถื อได้ของสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 จากการ
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ดําเนิ น การทดสอบข้อมู ล จากแบบสอบถามจํานวน 390 ชุ ด ได้ผลการวิเคราะห์ ค่ า Cronbach’s
Alpha มีค่าน้อยสุ ดอยูท่ ี่ 0.119 และสู งสุ ดเท่ากับ 5.385
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยการหาจํานวน ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากร
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) และการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่าง
ด้วยตัวแปรด้านสถิ ติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 205 คน (ร้ อยละ 52.56) มี อายุ 20 – 30 ปี
จํานวน 227 คน (ร้อยละ 58.21) มีสถานภาพโสด จํานวน 299 คน (ร้อยละ 76.67) มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 303 คน (ร้ อยละ 77.69) มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001 – 25,000 บาท จํานวน
223 คน (ร้อยละ 57.18) และ มีอาชีพพนักงานบริ ษทั จํานวน 166 คน (ร้อยละ 42.60)
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารสไตล์ ฟิวชั่ น
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่านอารี ย ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =
3.19) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยในแต่ละด้านดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ด้าน
กระบวนการให้บริ การ อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.54) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ( = 3.35) รองลงมา
คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ( = 3.19) รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ( = 3.16) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ( = 3.02) รองลงมาคือ ด้านสถานที่ต้งั ( = 3.01) และด้านราคา ( = 2.98) ตามลําดับ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านอาหารสไตล์ ฟิวชั่ น
ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.50) โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้ ผลการศึ ก ษาพบว่าระดับ ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ โภคที่ มี ต่อปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการ
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ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ อยูใ่ นระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย ( = 3.50) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ท่านจะเลือกใช้บริ การโดยเปลี่ ยนร้านไปเรื่ อยๆ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.64)
รองลงมาคือ การให้บริ การของพนักงานขายมีผลต่อการใช้บริ การ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.37)
รองลงมาคื อ ท่ านจะพิ จารณาด้านราคาโดยเปรี ยบเที ย บกับ ร้ านอื่ น อยู่ในระดับ มาก ( = 3.66)
รองลงมาคือ ท่านเป็ นคนตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.36) รองลงมา
คื อ ท่ านจะพิ จารณาปริ ม าณอาหารที่ ไ ด้ท านต่อครั้ ง อยู่ในระดับ มากที่ ( = 3.00) และ ท่ านจะ
เลือกใช้บริ การจากร้านเดิมตลอด อยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด ( = 1.70) ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 พบว่าปั จจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชี พ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร สไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

เพศ

T-Test

0.130

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-Test

0.003*

สอดคล้อง

สถานะภาพ

F-Test

0.000*

สอดคล้อง

ระดับการศึกษา

F-Test

0.000*

สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-Test

0.000*

สอดคล้อง

อาชีพ

F-Test

0.000*

สอดคล้อง

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
สถิติที่ใช้ในการ
ตัวแปรอิสระ

ทดสอบ

ผลการ
ค่านัยสําคัญ

สมมติฐาน

ทดสอบ
สมมติฐาน

ด้านผลิตภัณฑ์

MRA

0.160

ไม่สอดคล้อง

ด้านราคา

MRA

0.012*

สอดคล้อง

ด้านสถานที่ต้งั

MRA

0.138

ไม่สอดคล้อง

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

MRA

0.178

ไม่สอดคล้อง

ด้านบุคลากร

MRA

0.228

ไม่สอดคล้อง

ด้านกระบวนการ

MRA

0.024*

สอดคล้อง

ด้านลักษณะทางกายภาพ

MRA

0.104

ไม่สอดคล้อง

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง“ปั จจัยในการเลื อกใช้การบริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย”์
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ปั จจัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่า งกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ก ารบริ การ
ร้ า นอาหารสไตล์ ฟิ วชั่น ในย่า นอารี ย ์ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษารายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน และอาชี พ ที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคในเขตย่านอารี ย ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปราย
ผลในแต่ละด้านดังนี้
ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา อาชี พ
และด้านรายได้ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้การบริ การร้านอาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ ในย่านอารี ย ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่ องจากปั จจัยหลายด้านที่กล่าวไว้
เป็ นเป็ นตัวแปรที่สามารถแสดงออกถึงความรู ้ ความรู ้ ทัศนคติ และวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน รสนิ ยมที่
แตกต่างกันทําให้เกิดเป็ นไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปั ทมา
ภรณ์ ทองศักดิ์ สิ ทธิ์ (2557) ได้ทาํ การศึก ษาเรื่ อง “การเปิ ดร้ านอาหารฟิ วชัน่ ” ที่พ บว่าพฤติก รรม
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ของผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารฟิ วชัน่ ส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ชอบเข้าสังคมชอบการนัด
หมายตามร้านอาหารต่างๆ ในลักษณะเดียวกับร้านอาหารฟิ วชัน่ โดยเลือกรับประทานเป็ นประเภท
อาหารจานเดียวและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพ โดยจะรับประทานกับเพื่อนในโอกาสวาระพิเศษ การ
เลือกร้านอาหารที่มีรายการอาหารที่มีความหลากหลาย การตกแต่งร้านที่มีความเป็ นสัดส่ วน
ปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้การบริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิวชั่นในย่าน
อารี ย ์ เนื่ องจากด้านผลิตภัณฑ์ และอาหาร เป็ นปั จจัยหลักที่ช่วยส่ งเสริ ม รวมถึงกระตุน้ ให้เกิดการ
ใช้บ ริ ก ารในประเภทร้านอาหาร ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ มณี รัตน์ สดุ ดี วิถี ชัย (2553) ได้
ศึ กษาเรื่ อง“ปั จจัยและพฤติ ก รรมที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการเลื อกใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารบ้านยํา” เป็ นส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.80 ให้
ระดับความสําคัญด้านรสชาติอาหารมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านราคาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก คิด
เป็ นค่าเฉลี่ ยรวมเท่ ากับ 3.89 ให้ระดับความสําคัญด้านป้ าย แสดงราคาอาหารชัดเจนมากที่สุ ด มี
ค่าเฉลี่ ย 3.97 และยังส่ งผลต่องานวิจยั ของสุ เทพ ชุ่มชื่ น (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารแฟรนไชส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้เหตุผลที่เลือกใช้บริ การเพราะรสชาติของอาหารอร่ อย คิดเป็ นร้อยละ 58.0 และ
ใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารแฟรนไชส์ โ ดยเฉลี่ ย 1 – 2 ครั้ ง มากที่ สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.4 ซึ่ งอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้การบริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิ วชั่นในย่านอารี ย ์
เนื่ องจาก ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารแต่ละมื้อนั้นสําคัญต่อการตัดสิ นใจเข้าใช้บริ การของ
ร้านอาหารนั้นๆ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่ องของราคาซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิติมา ศรี พินิจ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การร้ านอาหารญี่ ปุ่ นฟู จิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุ รี” ผล
การศึ ก ษาพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นหญิ ง อายุ 21 - 30 ปี สถานภาพโสด วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั รายได้ 10,001 - 20,000 บาทต่อเดื อน มีความถี่ ในการใช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจินอ้ ยกว่าเดื อนละครั้ง ค่าใช้จ่ายที่มาใช้บริ การในแต่ละครั้งอยูท่ ี่ 500 – 800 บาท
จํานวนคนที่มาใช้บริ การในแต่ละครั้งจะอยูท่ ี่ 2- 3 คน ซึ่งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย สถานที่ ต้ ัง ส่ ง ผลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ ก ารบริ ก าร
ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์ เนื่ องจาก การเดินทางที่สะดวกแล้วยังคํานึ งถึงการจราจรที่
หนาแน่นส่ งผลให้มีร้านอาหารเปิ ดใหม่ข้ึ นมากในย่านอารี ยท์ ี่ได้เปรี ยบเรื่ องจํานวนประชากรที่
ทํางานอยู่ หรื ออาศัยอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าว รวมถึงมีความได้เปรี ยบเรื่ องการเดินทางโดยรถไฟฟ้า
BTS จึง เหมาะแก่การมาพบปะสังสรรค์ข องคนวัย ทํางาน ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นพดล
เจริ ญวิริยะธรรม (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง“ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้ านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้าที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิมาก
ที่สุด และใช้บริ การที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิบ่อยที่สุดความถี่ในการใช้บริ การร้านอาหารญี่ปุ่นน้อยกว่า
2 ครั้งต่อเดือน ใช้ในโอกาสพบปะสังสรรค์ในช่วงเวลา 17.31-20.00 น.ซึ่ งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้การบริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่
ในย่านอารี ย ์ เนื่ องจากการทําโปรโมชัน่ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การของผูค้ นในย่านอารี ย ์ และในบริ เวณอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติมา ศรี
พิ นิจ (2553) ได้ศึ กษาเรื่ อง “พฤติ กรรมและปั จจัย ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การร้ านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ ใช้บริ การในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 1 – 2 ชัว่ โมง วัตถุ ประสงค์ที่มาใช้บริ การเพื่อมารั บประทาน
อาหารกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อปั จจัยทางการตลาดระดับมาก คือ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้วยการชําระผ่านบัตรเครดิต และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตติพร นิ่ มสุ วรรณ์ (2553) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง “ความพึ งพอใจของลู ก ค้าที่ มีต่อส่ วนประสมทางการตลาดร้ านมังกี้ ผบั แอนด์เรสทัวรองท์
อําเภอเมื องเชี ยงใหม่” พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในด้านการส่ งเสริ มการตลาดของทางร้ าน
ควรมี การจัดกิ จกรรมพิ เศษช่ วงเทศกาลสําคัญเช่ นเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปี ใหม่ หรื อการจัด
กิจกรรมด้านชุมชนบ้าง ซึ่ งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านบุคลากร การส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้การบริ การร้ านอาหาร
สไตล์ ฟิ วชั่น ในย่านอารี ย ์ เนื่ อ งจาก ด้า นบุ ค ลากรต้อ งมี ค วามสามารถที่ จะบริ ก ารและมี ค วาม
กระตือรื อร้น ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตติพร
นิ่ ม สุ วรรณ์ (2553) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจของลู ก ค้าที่ มี ต่อส่ วนประสมทางการตลาด
ร้านมังกี้ผบั แอนด์เรสทัวรองท์ อําเภอเมืองเชี ยงใหม่” พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
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ปั จจัยด้านบุ คลากรพบว่าพนักงานต้องมี ความยิ้ม แย้มแจ่มใสในการต้อนรับ สุ ภาพเรี ยบร้ อยเป็ น
กันเองอ่อนน้อม พนักงานต้องมีความซื่ อสัตย์ น่าเชื่ อถือและไว้ใจได้ ซึ่ งอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้การบริ การร้ านอาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ ในย่านอารี ย ์ เนื่ องจากการบริ การเป็ นปั จจัยหลักในด้านการให้บริ การของร้านอาหารไม่แพ้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณี รัตน์ สดุดีวิถีชยั (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัย
และพฤติ กรรมที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการเลื อกใช้บ ริ การร้ านอาหารบ้านยํา” จากการศึ กษาพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญด้านกระบวนการให้บริ การที่ ค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็ นค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.52 ให้ระดับความสําคัญด้านการรับรายการอาหาร/การเสิ ร์ฟ
อาหารสู งมากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 3.61 และงานวิจยั ของ พรพิ ม ล แก้วเกิ ดลาภ (2557) ได้ศึก ษาเรื่ อง
“ความพึ ง พอใจในการใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารประเภท Dessert Café ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความ พึงพอใจในการใช้บริ การร้านอาหาร
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์เท่ากับ 0.866 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้การบริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่
ในย่านอารี ย ์ เนื่ องจาก ร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ จําเป็ นต่อปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ เพราะเป็ น
การ เสริ มสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิ ติมา
ศรี พินิจ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การร้ านอาหารญี่ปุ่นฟูจิในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่ได้ให้ความเห็ นในปั จจัยด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ความสําคัญกับ
ความสะอาดของร้าน ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์/ความมีชื่อเสี ยงของร้าน อย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเรื่ องของ การจัดวาง
อาหารที่ดึงดูด อยูใ่ นระดับความคิดเห็ นที่มาก และ ความหลากหลายของอาหาร อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากเช่นกัน ผูป้ ระกอบการจึงควรยกระดับเมนู อาหารและวัตถุดิบนําเข้าคุณภาพจากแหล่งที่
มีชื่อเสี ยงจากต่างประเทศทัว่ ทุกมุมโลก เพื่อสร้ างคุ ณภาพในด้า นการด้านผลิ ตภัณฑ์ ว่าเป็ นของดี
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นําเข้าจากแหล่งวัตถุดิบชั้นนําหลายๆที่บนโลกและเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อร้านอาหารสไตล์
ฟิ วชัน่ ในย่านอารี ย ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
ด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเรื่ องของ ราคาเหมาะสม
ในเรื่ องของอาหาร อยูใ่ นระดับความคิดเห็นที่มาก ผูป้ ระกอบการควรจะส่ งเสริ มในเรื่ องของสะดวก
ในการชําระยิง่ ขึ้น การเช่น การจัดแคมเปญชําระเงินผ่านอินเทอร์ เน็ต (Internet Payment) เพื่อความ
สะดวกรวดเร็ วและรับส่ วนลดในการทานอาหารครั้งต่อ ๆไป
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเรื่ อง
ของ สถานที่ต้ งั ใกล้กบั ที่ทาํ งานหรื อที่พกั อาศัยความสะดวกในการเดินทาง อยูใ่ นระดับความคิดเห็น
ที่ ม ากทั้ง นี้ ผู ป้ ระกอบการควรเพิ่ ม จํา นวนที่ จอดรถ เพื่ อ รองรั บ ผูม้ าใช้บ ริ ก ารและอาจเป็ นอี ก
ทางเลื อกหนึ่ งต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจมาใช้บริ การเพราะร้านอาหารส่ วนใหญ่ในย่านอารี ยน์ ้ นั
ไม่ค่อยมีที่จอดรถสะดวกมากนัก จึงเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การครั้งถัดไป
ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด จากผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ค วามสํ าคัญ กับ เรื่ องของการจัด
โปรโมชัน่ ตามฤดูกาล อยูใ่ นระดับความคิดเห็นที่มาก ทั้งนี้ ผปู ้ ระกอบการควรรักษา เพิ่มกลุ่มลูกค้า
ที่ มาใช้บ ริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิ วชั่นในย่านอารี ย ์ ด้วยการสร้ างแคมเปญที่ ส่ งเสริ มในเรื่ องของ
อาหารและการสังสรรค์ เพื่อเป็ นอีกทางเลื อกในการตัดสิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ใน
ย่านอารี ยไ์ ด้
ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเรื่ องของการแต่งการ
สะอาดมีระเบียบ และพนักงานมีความรู ้ในด้านอาหารที่แหลากหลาย อยูใ่ นระดับความคิดเห็นที่มาก
ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการควรรักษา สถานภาพที่ ดีน้ ี ไว้และพัฒนาบุ คลากรภายในร้ านให้ดีย่ิงขึ้นไปอี ก
เพื่อเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ยใ์ น
ครั้งต่อไป
ด้านกระบวนการให้บริ การ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเรื่ อง
ของความรวดเร็ วในการให้บริ การและการให้บริ การที่ถูกต้อง อยูใ่ นระดับความคิดเห็ นที่มากทั้งนี้
ผูป้ ระกอบการควรรักษา มาตรฐานที่ดีน้ ี ไว้เพื่อเป็ นจุดเด่นของร้านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ในย่านอารี ย ์
และเพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การร้ านอาหารสไตล์ฟิวชัน่ ใน
ย่านอารี ยใ์ นครั้งต่อไป
ด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญกับเรื่ องของ
ร้านมีการให้รายละเอียดที่ชดั เจนทางด้านอาหาร อยูใ่ นระดับความคิดเห็นที่มาก ทั้งนี้ผปู ้ ระกอบการ
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ควรรักษาสถานะนี้ ไว้และพัฒนาต่อไป เพื่อเป็ นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคใน
ย่านอารี ย ์ เพราะการจัดองค์ประกอบของร้าน ความเป็ นระเบียบ มีการดีไซน์ตกแต่งภายในร้านร่ วม
สมัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสิ นใจต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้บริ การครั้งต่อๆ ไป
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การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการและกลุ่มอ้างอิงทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ณัฏฐธิดา แสงสุ ระธรรม
(Natthathida.s@ru.ac.th)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
(pashatai.c@rsu.ac.th)
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจ ัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาดเชิ งบู รณาการ และปั จจัยกลุ่มอ้างอิ งที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประชากรคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่กาํ ลังศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี หลักสู ตรภาษาไทย เฉพาะชั้นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 3,918 คน หากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ทราบจํานวนประชากรของ Yamane (1973) ความเชื่ อมัน่ อย่างน้อย ร้ อยละ 95 และใช้การเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น โดยการเลื อกวิธีการสุ่ มแบบสะดวก ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาค่าสถิติโดยใช้การแจกแจงความถี่ ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้ อยละ การวิเคราะห์ สมมติ ฐานทางสถิ ติ ใช้การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว และการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดย
ใช้เทคนิ คการคัดเลือกตัวแปรแบบ Enter ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ได้แก่ (1) ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
เชิ งบูรณาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรั งสิ ตอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
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ระดับ 0.05 และ (2) ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัวและตัวของท่านเอง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ, ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง, นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ABSTRACT
The objectives of this research is to study the difference of demographic the integrated
marketing communications and the reference groups factor that affecting decision to study in bachelor’s
degree of Rangsit University. The Population are 3,918 consumers including the fresher students in
semester 2018 of Rangsit University. The sample size was determined by using the formula Yamane
(1973( and confidence level of at least 95%. The random sampling was used to convenience sampling
through drawing lots 400 samples. Questionnaire is employed as a tool for was data collection.
Descriptive Statistics applying to analyze are frequency, standard deviation, percentage and hypotheses
were tested with t-test, One-way ANOVA and multiple regression and analysis by enter method. The
results of this study indicated as follows: (1) Demographic appearances affecting decisions to study in
bachelor’s degree of Rangsit University as indifferent. (2) In terms of integrated marketing
communications factor that affect decision to study in bachelor’s degree of Rangsit University as
following Public Relations, Sales Promotion and Direct Marketing had affect decision to study in
bachelor’s degree of Rangsit University with a statistical significance level of 0.05. and (2) Reference
groups factor that affect decision to study in bachelor’s degree of Rangsit University as following family
and oneself had affect decision to study in bachelor’s degree of Rangsit University with a statistical
significance level of 0.05.
Keyword : Integrated Marketing Communications; Reference Groups; Student of Rangsit University
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บทนํา
มนุ ษย์คือทรัพยากรอย่างหนึ่ งซึ่ งถื อได้วา่ เป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์น้ นั เริ่ มต้นได้จากการศึกษา ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ
และสถาบันอุดมศึกษาถือได้วา่ เป็ นแหล่งองค์ความรู ้และพัฒนากําลังคนในระดับกลางและระดับสู งที่มี
คุณภาพ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยัง่ ยืน สร้างสังคมการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ มุ่ งยกระดั บ คุ ณ ภาพอุ ดมศึ ก ษาของไทยให้ เท่ าเที ย มกั บ
อารยประเทศ โดยการจัดการศึกษาของประเทศไทยอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
อุมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 182 แห่งทัว่ ประเทศ (สมาคมสภา
มหาวิทยาลัย ประเทศไทย, 2561) มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เริ่ มดําเนินการเปิ ดรับ
นักศึกษารุ่ นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ปั จจุบนั พ.ศ. 2561 ดําเนินการเรี ยนการสอนมาแล้ว 33 ปี ถือได้วา่
เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความหลากหลายทางวิชาการมากที่สุดแห่งหนึ่ง และยังเป็ นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ได้รับการประเมิ นจากสํานักงานรับรองมาตรฐานประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา (สมศ.) ให้เป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชนเพี ยงแห่ งเดี ยวที่ ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดี มาก” ในกลุ่ มสถาบันที่ เน้นผลิ ต
บัณฑิ ตอีกด้วย (มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2561) สถานการณ์ การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั มี
ความรุ นแรงมากขึ้ น อี กทั้งข้อจํากัดของสภาวะเศรษฐกิ จ พฤติ กรรมและค่ านิ ยมของการเลื อกเรี ยน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป ประกอบกับจํานวนประชากรและนักเรี ยนที่ลดลง รวมไปถึงนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาของรัฐบาลที่เน้นขยายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยรัฐบาล
เปิ ดหลักสู ตรภาคพิ เศษ เป็ นต้น ดังจะเห็ นได้จากข้อมู ลยอดผูส้ มัครสอบแอดมิ ดชั่นกลางประจําปี
การศึกษา 2560 ที่ผา่ นมา มีจาํ นวนลดลงอย่างมาก โดยปี พ.ศ. 2560 นี้ทาํ สถิติมีคนสมัครน้อยที่สุดในรอบ
10 ปี (ธัญวัฒน์ อิพภูดม, 2560)
สถานการณ์ ที่กล่าวไปข้างต้นนี้ ทาํ ให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับตัวกันอย่างหนักเพื่อ
รับมือกับสถานการณ์ เพราะจํานวนนักศึกษาที่ น้อยลงย่อมเท่ากับรายได้ที่หดหายตามไปด้วย ดังนั้น
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นกับมหาวิทยาลัยรังสิ ต คือ จํานวนนักศึกษาลดลงจากเดิ ม และมหาวิทยาลัยอื่นต่าง
ปรับตัวและหันมาให้ความสําคัญกับการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการและกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็ นปั จจัยหลัก
ที่สามารถเพิ่มจํานวนนักศึกษาได้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
เชิ งบู รณาการและกลุ่ มอ้างอิ งที่ ส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
3) เพื่อศึกษาปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จ จัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ ภู มิ ล ํา เนา ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ของ
ผูป้ กครอง และรายได้ครอบครัวเฉลี่ ยต่อเดือนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน
2) ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัม พันธ์ การ
ส่ งเสริ มการขาย การขายโดยบุคคล และการตลาดทางตรงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
3) ปั จจัยกลุ่ มอ้างอิงที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษา ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนหรื อเพื่อน
สนิท รุ่ นพี่หรื อรุ่ นพี่ศิษย์เก่า บุคคลที่มีชื่อเสี ยง และตัวของท่านเองส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง นักศึ กษามหาวิทยาลัยรังสิ ตที่กาํ ลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรภาษาไทย
เฉพาะชั้นปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 3,918 คน (ข้อมู ล ณ วันที่ 27 มิ ถุนายน พ.ศ. 2561) โดยนํา
จํานวนที่ ได้มาคํานวณหากลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บแบบสอบถาม และ ใช้สู ตรการคํานวณของ Yamane
(1973) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความ
น่ าจะเป็ น (Non-probability Sampling)โดยการเลื อกวิธี การสุ่ ม แบบสะดวก (Convenience sampling)
ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน
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กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- ภูมิลาํ เนา
- ระดับการศึกษา
- อาชีพของผูป้ กครอง
- รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ปัจจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การส่ งเสริ มการขาย
- การใช้พนักงาน
- การตลาดทางตรง
(Kotler, 2003)

การตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ปัจจัยกลุ่มอ้ างอิง
- ครอบครัว
- เพื่อนหรื อเพื่อนสนิท
- รุ่ นพี่หรื อรุ่ นพีศ่ ิษย์เก่า
- บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
- ตัวของท่านเอง
(ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2554)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) นํา ผลวิ จ ัย เกี่ ย วกับ การความแตกต่ า งของลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น
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2) นําผลวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต มาปรับใช้ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่ ผูท้ ี่
สนใจเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
3) นําผลวิจยั นี้ เกี่ ยวกับกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์จูงใจ โดยใช้อิทธิ พลจาก
กลุ่มอ้างอิงเพื่อกระตุน้ การตัดสิ นใจเลือกศึกษา
4) ผลงานวิ จยั นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนและพัฒ นากลยุท ธ์ ด้า น
การตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
5) ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปเป็ นข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการทําการศึกษาวิจยั
ในหัวข้อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในอนาคต
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
Hanna and Wozniak (2001); Shiffman and Kanuk (2003)ได้ ก ล่ าวว่ า ลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ ศาสนา
และเชื้ อชาติ เป็ นต้น ส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งใช้เป็ นลัก ษณะพื้นฐานที่ นัก การตลาดจะ
พิจารณาสําหรับ การแบ่ งส่ วนตลาด (Market Segmentation) โดยนํามาเชื่ อมโยงกับ ความต้องการ
ความชอบและอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งเป็ นอีกปั จจัยที่องค์กรธุ รกิ จนํามาใช้ในการ
อธิ บายคุณลักษณะของประชากรทางด้านขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากร ช่วยให้
องค์กรธุ รกิจแบ่งส่ วนการตลาดได้เหมาะสม (ภาวิณี กาญจนาภา, 2559)
แนวคิดและทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ
สราวุ ธ อนั น ตชาติ (2550, น. 3) กล่ า วว่ า การสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการเป็ น
กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ใช้เครื่ องมือสื่ อสารเพื่อการจูงใจอย่างสอดคล้องกัน
หลายรู ปแบบกับกลุ่ มเป้ าหมายเดี ยวกันอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อสร้ างให้ กลุ่ มเป้ าหมายมี พฤติ กรรมตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ที่ ก ําหนดไว้ของนั กการตลาด โดยพิ จารณาเลื อกใช้ การสื่ อสารตราสิ นค้าเพื่ อทําให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความรู ้ สึกคุ น้ เคย ความเชื่ อในตราสิ นค้านั้นอันจะนําไปสู่ พฤติ กรรมที่
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ต้องการต่อไป และกระบวนการนําเสนอกลุ่มของสิ่ งกระตุ น้ ต่าง ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภค โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองที่พึงปรารถนา ตลอดจนรวมไปถึงการสื่ อสารผ่านช่ องทางต่าง ๆ ที่ นาํ เสนอ
ข่าวสารองค์กร เพื่อให้เกิดพฤติกรรม การรับรู ้ ตีความ จากข่าวสารที่ได้รับนั้น (DeLozier, 1976)
จากแนวคิดดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการ (Integrated Marketing
Communications หรื อ IMC) หมายถึง การนําเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดหลากหลายรู ปแบบมา
ประสมประสานกั น อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ โน้ ม น้ า ว เชิ ญ ชวน ส่ งมอบข่ า วสาร และสร้ า งให้
กลุ่มเป้ าหมายมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
แนวคิดแนวคิดและทฤษฎีกลุ่มอ้ างอิง
Solomon (2002) กล่ าวว่า กลุ่ ม อ้า งอิ ง หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี อิท ธิ พ ลอย่างมากต่ อ การ
ประเมิ น และเป็ นแรงบันดาลใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอ้างอิ ง หมายถึ ง บุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ ใช้เป็ น
แหล่ งอ้า งอิ ง หรื อเปรี ยบเที ย บสําหรั บ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งในการกําหนดค่ านิ ยม ทัศ นคติ และ
พฤติกรรม (Schiffman and Kanuk, 2000; คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2558, น. 98)
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ
Kinicki and Williams (1990, p.105) อธิ บ ายถึ ง การตัดสิ นใจว่า เป็ นการเลื อกทางใดทาง
หนึ่ งในหลาย ๆ ทางเลือกที่มีอยู่ คล้ายกับความหมายที่ Gore and Dyson (1996, p.77) กล่าวว่า การ
ตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกปฏิบตั ิซ่ ึ งมีอยูห่ ลายแนวทางที่นาํ ไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้
นอกจากนี้ การตัดสิ นใจ เลื อกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจํากัดของแต่ละสถานการณ์
การตัดสิ นใจจึ งเป็ นกระบวนการที่ สําคัญและอยู่ภายใต้จิตใจของผูบ้ ริ โภคเสมอ (ฉัตยาพร เสมอใจ,
2550) เช่น หมายถึง กระบวนการของมนุ ษย์ตลอดจนสัมผัสอันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมและส่ วน
บุคคลที่ มี ค่านิ ยมและความเชื่ อแฝงอยู่ ซึ่ งรวมทั้งพฤติ กรรมการเลื อก ทางเลื อกของปั จเจกบุ คคล เพื่ อ
สามารถก้าวไปสู่ สภาพที่พึงปรารถนา (ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ, 2550, น. 17)
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชั้นปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 3,918 คน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สู ตรการคํานวณของ
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Yamane (1973) ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก (Convenience sampling) โดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบ
Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ซึ่ งถื อ
ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่ อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน ได้ แก่ Independent Sample t-Test และ One-Way ANOVA และ Multiple
Regression Analysis โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาปั จจัย ประชากรศาสตร์ อัน ได้แก่ เพศ ภู มิ ล ําเนา ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ ของ
ผูป้ กครอง และรายได้ครอบครัวโดยเฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติ ฐานของปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบู รณาการส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
การสื่ อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

b

Std. Error

(Constant)

1.148

0.186

- ด้านการประชาสัมพันธ์ (X2)

0.373

0.050

- ด้านการส่ งเสริ มการขาย (X3)

0.206

- ด้านการตลาดทางตรง (X5)

0.142

B

t

Sig.

6.178

0.000*

0.388

7.645

0.000*

0.051

0.213

4.049

0.000*

0.036

0.165

3.930

0.000*

R = 0.630 R2 = 0.397 Adjusted. R2 = 0.393 SEE = 0.554 F = 86.965 Sig. = 0.000*
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่ า ปั จจั ย การสื่ อสารการตลาดเชิ ง บู ร ณาการ ได้ แ ก่ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการส่ งเสริ มการขาย และด้านการตลาดทางตรง ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ไทยของนักศึ กษามหาวิทยาลัยรั งสิ ต อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 39.7 โดยสามารถเขียนอยูใ่ นรู ปสมการคะแนนดิบได้ดงั นี้ =
1.148 + 0.373 (X2) + 0.206 (X3) + 0.142 (X5)
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปั จจัยกลุ่มอ้างอิงที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ตารางที่ 2 เลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง

b

Std. Error

(Constant)

1.545

0.206

- ครอบครัว (X6)

0.257

0.028

- ตัวของท่านเอง (X10)

0.317

0.040

B

t

Sig.

7.495

0.000*

0.394

9.258

0.000*

0.339

7.975

0.000*

R = 0.534 R2 = 0.285 Adjusted. R2 = 0.281 SEE = 0.6033 F = 79.070 Sig. = 0.000
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว และตัวของท่านเอง ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีอาํ นาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 28.1 โดยสามารถเขียนอยูใ่ นรู ปสมการคะแนนได้ดงั นี้
= 1.545 + 0.257 (X6) + 0.317 (X10) สมการคะแนนมาตรฐาน ZY= 0.394 (X6) + 0.339 (X10)
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
1. ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดเชิ งบูรณาการจากผลการวิจยั พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย และด้านการตลาดทางตรง ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ ช่วยทําให้นกั ศึกษาได้ทาํ ความรู ้จกั กับมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึ ง
การหาข้อมู ล รายละเอี ยดต่าง ๆ เช่ น กําหนดการเปิ ดรั บสมัครเรี ยน หลักสู ตรที่ เปิ ดสอน ค่าใช้จ่ายใน
การศึ กษา สอดคล้องกับแนวคิ ดทฤษฎี ของ Kotler (2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุ ณลักษณะเด่ นของ
การประชาสั มพันธ์ และการให้ ข่ าวที่ แตกต่ างจากเครื่ องมื อส่ งเสริ มการตลาดอื่ น ๆ ได้แก่ มี ความ
น่ าเชื่ อถื อ (High Credibility) เรื่ องราวที่ นําเสนอเป็ นข่าว หรื อบทความมี ความน่ าเชื่ อถื อมากกว่า เมื่ อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network เช่น Facebook Instagram Line@
เป็ นต้น มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเพราะในปั จจุบนั อิ นเตอร์ เน็ ตและโซเชี ยลเน็ ตเวิร์คเป็ นสิ่ งสําคัญ
อย่างยิ่งในสั งคมวัยรุ่ นทําให้ การติ ดต่ อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ วโดยผ่านแอพพลิ เคชั่นต่าง ๆ ที่ มี
รองรับอย่างมากมาย หลากหลายช่องทาง รวมถึงสามารถแบ่งปั นประสบการณ์ที่พบเจอ อีกทั้งยังใช้งาน
ง่าย และเป็ นช่ องทางที่ ใช้เป็ นประจําในชี วิตประจําวัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภสั ตรา จันทรา
(2560) ที่พบว่าด้านการประชาสัมพันธ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิ ตศึกษาของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี และยัง
สอดคล้องกับงานวิ จ ัยของ ดวงฤทัย แก้วคํา (2560) ที่ พบว่า ด้านการประชาสั มพันธ์ ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิตอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านการส่ งเสริ มการขาย จากสถานการณ์ การแข่ งขันของสถาบันอุ ดมศึ กษาในปั จจุ บ นั มี
ความรุ นแรงมากขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรลดลง หลายมหาวิทยาลัยจึงสร้ างกลยุทธ์เพื่อจูงใจให้
ผูส้ มัครเรี ยนต่อมากขึ้น การส่ งเสริ มการขายที่น่าสนใจจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ช่วยตัดสิ นใจในการศึกษาต่อ
ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่าการส่ งเสริ มการขาย เป็ นวิธีการจูงใจในระยะสั้น
เพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการทดลองใช้ หรื อซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การเป็ นการเชิ ญชวนให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าทันที และเมื่ อพิ จารณาจากค่ าเฉลี่ ยจะพบว่า การแจก IPad/Tablet มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด เพราะ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ช่วยอํานวยความสะดวกได้เป็ นอย่างมาก รวมทั้งการศึกษาด้วย นักศึกษาอาจมอง
ว่าการมี IPad/Tablet จะช่ วยให้การเรี ยนการสอนเป็ นไปได้ดีข้ ึน รวมไปถึ งการอํานวยความสะดวกใน
ชี วิตประจําวันได้อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพร ศรี ทอง (2556) พบว่าด้านการส่ งเสริ ม
การขายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชี วศึกษาเอกชน จังหวัดร้ อยเอ็ด อย่างมี นยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของปรี ยานุ ช อินเทวา (2552) พบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขาย มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกศึ กษาต่อระดับปริ ญญาโทในต่างประเทศแตกต่ างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
3) ด้านการตลาดทางตรง โดยการศึกษาต่อมีรายละเอียดข้อมูลที่ตอ้ งศึกษา รวมไปถึงข่าวสารที่
มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา ทําให้การตลาดทางตรงเป็ นสิ่ งสําคัญในการช่ วยเหลื อนักเรี ยน นักศึกษาให้
ทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น หากมีการเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
การศึ กษาต่อได้เป็ นอย่างดี เมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยจะพบว่า การใช้ไลน์ แอดในการแจ้งข่าวสารการ
เปิ ดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพราะแอพพลิเคชัน่ ไลน์เป็ นแอพพลิ เคชัน่ ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารอยู่เป็ น
ประจํา และสามารถถามตอบคําถามแบบตัวต่อตัว มีความเป็ นส่ วนตัว และมีผูค้ อยตอบข้อสงสัยให้ได้
ตลอดเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภสั ตรา จันทรา (2560) พบว่าด้านการตลาดทางตรง จําแนก
ตามคณะที่กาํ ลังศึกษาอยู่ มีผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของอิ นท์อร ไตรศักดิ์
(2557) พบว่า พบว่า ด้านการตลาดทางตรง มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสํานักงาน
การอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสี มาอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ ครอบครัว และตัวของ
นักศึกษาเองส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนักได้ดงั นี้
1) ครอบครัว เป็ นบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด อีกทั้งบุคคลภายในครอบครัวทั้งบิดา
มารดา สามารถให้ ค าํ แนะนํา แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับนักศึ กษาได้เป็ นอย่างดี บางครอบครั วมี
ค่ านิ ยม ความเชื่ อส่ วนบุ ค คลที่ ส่ งต่ อไปยังบุ ตรหลาน อาทิ เป็ นบุ คลากรของสถาบัน การศึ ก ษา
วัฒนธรรมที่ ส่ งต่อระหว่างรุ่ นสู่ รุ่นของศิ ษย์เก่ า รวมถึ งค่านิ ยมของสั งคมในกลุ่ มของครอบครั วและ
นักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุ ณยนุ ช โฮ้เซ็ ง (2560) พบว่า ครอบครั วมี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญญาตรี สาขาภาษาญี่ ปุ่ นของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ ศรัทธา แข่งเพ็ญ
แข และคณะ (2558) พบว่า ด้านครอบครัวและบุคคลรอบข้าง เป็ นสภาพแวดล้อมใกล้ตวั นักศึกษาและมี
อิทธิ พลอย่างมากและเป็ นปั จจัยอันดับแรกที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการสิ นค้าแฟชัน่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
2) ตัวของนักศึ กษาเอง เป็ นกําลังหลักของประเทศในอนาคต มี บทบาทในการตัดสิ นใจด้วย
ตนเองอย่างมากเพราะนักศึกษาเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งเข้ามารับการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี นักศึกษา
เรี ยกว่าเป็ นกําลังหลักของประเทศ และยังมีส่วนในการเลื อกศึกษาในสายอาชี พที่ ตนถนัด ดังนั้นความ
เป็ นไปได้ว่าหากนักศึกษาต้องการเข้าศึ กษาสาขาหรื อคณะใดขณะนั้นจะมีเป้ าหมายในใจเพื่อต้องการ
สอบเข้าศึกษาให้ตรงกับสาขาที่ตนเองต้องการ ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวลักษณ์
เรี ยงพรม (2561) พบว่า ปั จจัยด้านบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเข้าศึ กษาต่ อของ
นักศึ กษาในหลัก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ตในจังหวัดมหาสารคามของผูส้ ํ าเร็ จการศึ ก ษาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งมากที่สุดคือ ตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิ การ์ วัช
ราภรณ์ (2557) พบว่ า บุ คคลที่ มี อิ ทธิ พลในการเลื อกสถาบั น การศึ กษาของนั ก ศึ กษ าใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากที่ สุดคื อ ตัวของนักศึกษาเอง และงานวิจยั ของ อเนก ณะชัยวงค์
(2553) พบว่า ปั จจัยในด้านส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อการเลื อกศึ กษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
มากที่สุด คือ การตัดสิ นใจศึกษาต่อด้วยตนเอง
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ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ด้านการประชาสั มพันธ์ เป็ นสิ่ งสํ าคัญอย่างมากที่ ท าํ ให้ นักเรี ยน นักศึ กษาได้รู้จ ัก รั บรู ้
เกี่ ยวกับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ซึ่ งในปั จจุ บ นั ได้ท าํ การประชาสั มพันธ์ ผ่านออนไลน์ อิ นเตอร์ เน็ ต และ
โซเชี ยลมีเดี ยเพื่อเข้าถึ งนักเรี ยน นักศึกษา และออฟไลน์ ทั้งการออกแนะแนวการศึกษาที่โรงเรี ยน และ
ตามมหกรรมการศึกษาต่าง ๆ อาจเพิ่มข้อมูลในรู ปแบบใหม่ ทันสมัย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมไปถึ งการ
บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับชี วิตในรั้วมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษาที่สนใจได้รับรู ้
มากยิ่งขึ้ น และเพิ่มกิ จกรรมที่ สามารถให้นักเรี ยน นักศึ กษาได้เข้ามามี ส่วนร่ วมกับมหาวิทยาลัยมาก
ยิง่ ขึ้น เช่น จัดกิจกรรม Work Shop ของคณะต่าง ๆ เป็ นต้น
2) ด้านการส่ งเสริ มการขาย ควรเน้นเรื่ องที่ เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อตัวนักศึ กษา เพื่อให้เห็ น
เป็ นรู ปธรรม ทั้งการส่ งเสริ มเรื่ องทุ นการศึกษา อาจเพิ่มจํานวนทุนการศึกษา ขยายระยะเวลาให้กบั ผูท้ ี่
สนใจสามารถสมัครได้เร็ วขึ้น รวมไปถึงการทําโปรโมชัน่ ส่ วนลด ค่าหน่วยกิต ค่าบํารุ งการศึกษา
3) ด้านการตลาดทางตรง ควรให้ความสําคัญกับการทําตลาดทางตรง เนื่ องจากการตัดสิ นใจ
ศึกษาต่อเป็ นเรื่ องที่สําคัญเป็ นอย่างมาก ผูท้ ี่สนใจจึงต้องทําการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเป็ นอย่างมากเพื่อ
การทําการตลาดทางตรงผ่านทางช่องทางออนไลน์ ถือว่าเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงนักเรี ยน นักศึกษา
ได้อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นควรทําให้ ช่ องทางการสื่ อสารมี ความน่ าเชื่ อถื อ รวมไปถึ งกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การตลาดอื่น ๆ ที่จะช่วยกระตุน้ และดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน นักศึกษาได้
4) ครอบครัว ควรทําการสื่ อสารไปยังกลุ่มครอบครัวของ นักศึกษาด้วย ควรสร้างภาพลักษณ์ให้
มีความน่ าเชื่ อถือ โดยนําเสนอเรื่ องความสําเร็ จของนักศึกษา รางวัล ผลงานต่าง ๆ ที่ได้รับ การประกอบ
อาชี พ ธุ รกิ จ รวมไปถึ งการทําประโยชน์ ให้ ก ับ สั งคม ชุ ม ชน อย่ างสมํ่าเสมอ มี การแจ้งข่ าวสาร
กําหนดการ วันรั บสมัครนักศึ กษาใหม่ โดยการแจ้งผ่ านสื่ ออิ นเตอร์ เน็ ต โซเชี ยลมี เดี ย โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ที่ตรงกับกลุ่มผูม้ ีอายุ เพื่อให้ผปู ้ กครอง ครอบครัว รับรู ้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยโดยตรง
5) ตัวของท่านเอง ควรสื่ อสารกับนักศึกษาในทุ กช่ องทางทั้งช่ องทางออนไลน์ และออฟไลน์
เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาให้ได้มากที่สุด ช่วยค้นหาความชอบ ความถนัด เพื่อรองรับการเลือกคณะ สาขา ที่
ตรงกับความต้องการ และชี้แนะแนวทางให้เห็นถึงความสําคัญ ข้อดี จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ใส่ เนื้อหา
ข้อมูลของคณะ วิทยาลัย บนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพือ่ ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ดว้ ยตัวเอง
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่ อไปควรศึก ษาเชิ งคุ ณ ภาพเพิ่ม เติ ม โดยการเก็ บ ข้อมู ล แบบเชิ งลึ ก การ
สัมภาษณ์ กลุ่ม สัมภาษณ์ เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจเลือกศึกษาใน
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ไ ทยของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต อี ก ทั้ง ควรศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่างอื่ น ๆ
เนื่ องจากการทําวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ไทย
ชั้น ปี ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 เท่ านั้น ซึ่ งเป็ นประชากรส่ วนหนึ่ งของนัก ศึ กษามหาวิท ยาลัยรั งสิ ต
ดังนั้นการวิจยั ครั้งต่อไป ควรจะทําการศึกษาโดยเพิ่มกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปี อื่น ๆ และนักศึกษา
นานาชาติ เพื่อให้ทราบความคิดเห็ นและข้อมูลที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และควรทําการวิจยั ซํ้าเพื่อให้
ทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่าง ๆ
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าของผู้บริโภค
จากร้ าน “เอชแอนด์ เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต และ (2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน
“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน โดยสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400
คน ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลใช้สถิ ติพ รรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คุณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 262 คน (ร้ อยละ
65.50) มี อายุ 21-30 ปี จํานวน 217 คน (ร้ อยละ 54.30) มีสถานภาพโสดจํานวน 309 คน (ร้ อยละ
77.20) มี อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 188 คน (ร้ อยละ 47.00) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,00120,000 บาท จํานวน 128 คน (ร้อยละ 32.00) ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ ก ารในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เรี ย งลําดับ จากมากไปน้อยดัง นี้ ด้า น
ลัก ษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านบุ ค ลากร ด้าน
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กระบวนการให้บริ การ และน้อยที่สุด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ตามลําดับ และการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต อยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต แตกต่างกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีอาํ นาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 28.5
คําสํ าคัญ : ปั จจัยประชากรศาสตร์, ส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ABSTRACT
The purpose of this independent study is (1) to study the demographic factors that affect
the decision to buy products h&m store of consumer in Future Park Rangsit and (2) to study the
marketing mix factor. Impact on the decision the decision to buy products h&m store of consumer
in Future Park Rangsit. The population used in the research is the customers the decision to buy
products h&m store of consumer in Future Park Rangsit The researchers did not know the exact
population. By random sampling The researcher used a questionnaire as a tool to collect data
from 400 samples. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard
deviation. T-test, F-test, and multiple regression analysis are used
The results showed that the majority of respondents were 262 females. (65.50 percent)
there are 217 people aged around 21-30 years old. (54.30 percent) there were 309 people who are
single. (77.20 percent) there were 188 people who are students. (47.00 percent) there were 128
people who have salary around 10,001-20,000 bahts. (32.00 percent) The respondents had a level
of opinion on the marketing mix. The overall level is high. Sort by descending order as Physical
Evidence, Price, Place, Product, Personal, Process and the smallest aspects of marketing
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promotion, respectively. the decision to buy products H&M store of consumer in Future Park
Rangsit.
The results of testing hypothesis found that:
1) Demographic factors; Different decision occupation and salary affect the decision to
buy products H&M store of consumer in Future Park Rangsit is different. The statistical
significance at the level of 0.05
2) The marketing mix factor, is the product. marketing promotion, process and physical.
affect the decision to choose the buy. the decision to buy products H&M store of consumer in
Future Park Rangsit. The statistical significance level of 0.05 and 28.5 percent as a prediction.
Key Words: DEMOGRAPHY, MARKETING MIXED
บทนํา
การแต่งกายของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มักจะเลื อกใส่ เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายจากที่ ใดที่ หนึ่ ง
จะต้องมีการผสมผสาน (Mix and Match) จากสภาพเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวในประเทศไทย ทําให้
ผูบ้ ริ โภคถูกจํากัดปริ มาณการซื้อ และธุ รกิจเกี่ยวกับเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย ยังมีอีกหลายคู่แข่งขันโดย
ที่แต่ละคู่แข่งนั้นจะต้องมีเอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง ถึงจะทําให้ผูบ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ ได้ถึงคุณค่า
ของตราสิ น ค้านั้น ๆ และทําให้ ผูบ้ ริ โภคสนใจ แต่ นอกเหนื อจากการรั บ รู ้ ก ารตลาดก็ย งั ถื อว่ามี
ความสําคัญอย่างมากในการผลิ ตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในถูกใจกับแฟชัน่ และผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั เพื่อ
พัฒนายอดขายให้เจริ ญเติบโตขึ้น (ปรี ยานุช วีระรักษ์เดชา, 2557)
ธุ รกิ จเสื้ อ ผ้า แฟชั่น นั้น เป็ นธุ รกิ จที่ นําความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้าที่ ไ ด้ม าใช้บ ริ ก าร มี ก าร
ปรับปรุ งรู ปแบบร้าน การวางสิ นค้าเพื่อให้จูงใจลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในร้าน เนื่องจากร้านเสื้ อผ้ามี
การแข่ ง ขัน ที่ รุ น แรงมาก มี คู่ แ ข่ ง เกิ ด ขึ้ น มากมาย มี รู ป แบบสิ น ค้า ที่ ต่ า งกัน ออกไปเพื่ อ ให้ ไ ด้
ตอบสนองความต้องการ และความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคที่ ทนั สมัย ชอบเป็ นผูน้ าํ เทรนด์ ชอบในสิ่ ง
ใหม่ ๆ เพราะถื อได้ว่าเป็ นตัวสําคัญ ของการทดลองตลาดเลย เพราะมักจะเป็ นกลุ่ มแรก ๆ ที่ ซ้ื อ
สิ นค้าแบบใหม่ตาม แต่ก็ไม่เฉพาะผูห้ ญิงผูช้ ายก็เริ่ มมีส่วนสําคัญเข้ามาในด้านแฟชัน่ มากขึ้นอีกด้วย
เช่นกัน แต่ละร้านจะต้องมีการสร้างแฟชัน่ เพื่อให้เข้าถึงทั้งสองเพศ (พิชามญชุ์ มะลิขาว, 2554)
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ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต เพื่อให้รู้วา่ แท้จริ งแล้วลูกค้า
ทั้งหมดในสาขานั้นส่ วนประสมการตลาด ที่ทาํ ให้ชื่นชอบต่อสิ นค้า H&M และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้ าน H&M มี ค วามสําคัญ แค่ไหน เพื่ อเป็ นแนวทางและข้อมู ลให้ บ ริ ษ ทั สามารถนําไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ๆ แฟชัน่ ใหม่ ๆ ให้มีความเหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้นไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจา
ร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์
พาร์ ค รังสิ ตแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้ อหา ศึ กษาค้นคว้ามุ่งเน้นเกี่ ยวกับตัวแปรส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้ าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ตและด้าน
ประชากร ประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในงานวิจยั ครั้งนี้ คือผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอช
แอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ตโดยทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 400 คน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึ ง การนําเสนอสิ่ งที่ ทาํ ให้สามารถตอบสองต่อ
ความต้อ งการของผู บ้ ริ โภค โดยทําให้ วตั ถุ ป ระสงค์ หรื อกิ จกรรมของผูบ้ ริ โภคนั้น บรรลุ และ
สามารถแข่งขันกับธุ รกิจใหม่ได้ Kotlor (1997, p.42)
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลู กค้า
นัน่ คือสิ นค้าทั้งหมดในร้าน H&M
ราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของเงิน โดยที่ผบู ้ ริ โภคจะต้อง
เปรี ยบเทียบในเรื่ องของคุ ณค่า (Value) ของสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้มากับราคา (Price) ให้เหมาะสม
กับการที่ผบู ้ ริ โภคต้องจ่ายเงินออกไป
ช่ องทางการจั ด จํ า หน่ า ย (Place) หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ
บรรยากาศที่จะส่ งมอบหรื อนําเสนอสิ นค้าและบริ การให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่น ร้าน H&M สาขา ฟิ วเจอร์
พาร์ ค รังสิ ต ตั้งอยูท่ ี่ช้ นั G เป็ นช่องทางจําหน่ายของร้าน
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่ องมือที่สําคัญมากที่ช่วยในการติดต่อสื่ อสาร
ไปยัง ผูใ้ ช้บริ การหรื อ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการแจ้งสาร หรื ออาจชักจูงให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ทัศนคติที่ดีต่อตัวสิ นค้าของร้าน H&M สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง บุ ค คลที่ ต้ อ งมี ก ารคั ด เลื อ ก (Selection) การฝึ กอบรม
(Training) การจู งใจ (Motivation) เพื่ อใช้ส ร้ างความพึ งพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ให้บริ ก ารผูบ้ ริ โภค
ภายในร้าน ทั้งฝ่ ายคิดเงิน ฝ่ ายแนะนํา ฝ่ ายทดลองเสื้ อผ้า
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึ ง บรรยากาศ หรื อการใช้ลกั ษณะทาง
กายภาพ เพื่อสนับสนุนการขาย เช่น คุณภาพ ยีห่ อ้ เป็ นคน
กระบวนการให้ บ ริ ก าร (Process) หมายถึ ง การส่ ง มอบการบริ ก ารและคุ ณ ภาพให้ก ับ
ลูกค้า ให้คาํ แนะนําต่างๆ เกี่ยวกับสิ นค้าภายในร้านเพื่อที่จะอํานวยความสะดวกความต้องการให้กบั
ลูกค้า
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ หมายถึ ง ทางเลื อกที่จะตัดสิ นใจหรื อไม่ได้ตดั สิ นใจที่เป็ นว่าเป็ น
ทางที่ดี ที่สุด หรื อแย่นอ้ ยที่สุด จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง โดยให้มีกระบวนการตัดสิ นใจ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอช
แอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) ส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
บุคลากร (People) กระบวนการ (Process)
และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
(Kotler, 2003)

พาร์ ครังสิ ต

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลวิจยั นี้ ท าํ ให้ท ราบถึ งปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าจากร้ าน H&M
และผูป้ ระกอบการสามารถนําผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางกลยุทธ์การตลาด เพื่อปรับให้ทนั ผูแ้ ข่งขัน
นําไปสู่ การสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็งเหนือคู่แข่งประเภทเดียวกัน
2) ผู ป้ ระกอบการสามารถนํา ผลวิ จ ัย ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาสิ น ค้า ให้ ต รงกับ ความต้อ งการ
ผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง เพื่อให้สินค้าเกิดคุณภาพ และผลกําไรในอนาคต
3) ผลวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ และต่ อยอดในการทําวิจยั ของบุ ค คลที่ ส นใจจะศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติ กรรมและ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าร้ าน
H&M ของสาขาอื่น ๆ ได้ในอนาคต
4) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์เชิ งวิชาการสามารถช่วยเพิ่มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจเลือกของผูบ้ ริ โภค และสามารถนําไปต่อยอดทางธุ รกิจได้
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แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีลกั ษณะทางประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ได้ให้คาํ จัดกัดความว่า ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ
ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา ที่กล่าวมานี้เป็ นที่นิยมนํามาใช้ใน
การแบ่งส่ วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ สาํ คัญ และสถิติที่วดั ได้ของประชากรที่จะช่วย
กําหนดตลาดเป้ าหมาย ในส่ วนลักษณะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมช่วยกล่าวถึง
ความรู ้สึกความคิดของกลุ่มเป้ าหมายเพียงเท่านั้น ในส่ วนของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ น้ นั จะสา
มาระให้เข้าถึงมีประสิ ทธิ ผลต่อการกําหนดกลุ่มตลาดเป้ าหมาย
ส่ วนประสมการตลาดบริการ
Adrain (2011, อ้างถึงใน ธี รกิติ ณ อยุธยา, 2553) ส่ วนประสมการตลาดบริ การ มีส่วนสําคัญ
เพื่ อให้ส ามารถนํามากําหนดตําแหน่ ง การบริ ก าร และตลาดของธุ รกิ จบริ ก าร ส่ วนประสมทาง
การตลาดแต่ละส่ วนมาความเชื่ อมโยงกัน เพื่ อห้ธุรกิ จสําเร็ จตามเป้ าหมายวัตถุ ป ระสงค์ ซึ่ งส่ วน
ประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย 7P’s คือ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่จดั จําหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาด บุคลากร กระบวนการให้บริ การ และลักษณะทางกายภาพ
1) ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่ เสนอขายจากธุ รกิ จเพื่ อตอบสนองให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความพึงพอใจซึ่ งผลิตภัณฑ์สามารถมีตวั ตน หรื อจะไม่มีตวั ตนก็ได้ ที่ประกอบไปด้วยสิ นค้าบริ การ
การกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งคํานึ งถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ และ ความแตกต่างผลิ ตภัณฑ์
เพื่อให้กาํ หนดคุณค่าทางจิตใจของกลุ่มผูบ้ ริ โภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึนนั้นต้องคํานึ งถึ ง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2) ราคา (Price) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุ ค คลจ่ า ยให้ ก ับ สิ่ ง ของที่ ไ ด้ม าซึ่ งแสดงถึ ง มู ล ค่ า อาจ
หมายถึงจํานวนเงิน หรื อสิ่ งที่จาํ เป็ นเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ และบริ การ ดังนั้นนักการตลาดต้อง
ต้องตัดสิ นใจราคา และการปรับราคาให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณธ์ก่อนที่จะส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
3) ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย (Place) หมายถึ ง ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยเกี่ ย วข้ อ งกับ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งจะมีผลต่อการรับรู ้
คุณค่า คุณประโยชน์ที่นาํ เสนอต่อการตัดสิ นใจให้กบั ลูกค้า การเลือกทําเลที่ต้ งั จึงมีความสําคัญมาก
เพราะทําเลที่ต้ งั เป็ นตัวกําหนดกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริ การ
4) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง กล่าวว่า การติดต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผูข้ ายหรื อ ผูซ้ ้ื อ เพื่ อสร้ างพฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ องมื อการส่ งเสริ ม การตลาดมี ห ลายประการซึ่ ง
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ผูป้ ระกอบการสามารถเลื อกใช้อนั ใดอันหนึ่ ง หรื อนํามาผสมผสานกัน โดยควรพิจารณาจากความ
เหมาะสมของตัวผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่งขัน เครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาด
5) บุคลากร (People) หมายถึง คนทุกคนที่มีส่วนร่ วมในการส่ งมอบบริ การ มีส่งผลต่อการ
รับรู ้ ของผูบ้ ริ โภค อื่ นในสภาพแวดล้อมของการบริ การผูท้ ี่ ให้บริ การจะมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ การ
ให้บริ การผ่าน การแต่งกาย ทัศนคติ บุ คลิ กภาพ และพฤติกรรม บางสถานการณ์ ผูร้ ับบริ การเองก็
ส่ งผลต่อกระบวนการส่ งมอบบริ การ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพและความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริ การ
6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง รังสรรค์ เลิศในสัตย์ (2549) กล่าวว่า
ลักษณะทางกายภาพ (Physical) สิ่ งแวดล้อมที่ ได้มีการให้บริ การ และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการจับ
ต้อ งได้อ ย่าง ที่ อาํ นวยความสะดวกในการปฏิ บ ัติ ก าร การส่ งมอบบริ ก าร เช่ น เครื่ อ งแบบของ
พนักงาน การตกแต่งสถานที่ ให้บ ริ การ และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพจึงเป็ นสิ่ งที่ สื่ อให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงภาพลักษณ์ ได้อย่างชัดเจน เช่น ความมีระเบียบภายในตัวร้ านความสะอาดของ
พื้นที่
7) กระบวนการ (Process) หมายถึ ง อดุ ล ย์ จาตุ ร งค์ กุ ล (2550) กล่ า วว่า กระบวนการ
(Process) เป็ นวิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ส่ ง มองคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารกับ ผู บ้ ริ โ ภครวดเร็ ว และ
ประทับ ใจ ธุ รกิ จบริ ก ารนั้น ผลิ ตภัณ ฑ์ เป็ นสิ่ ง ที่ จบั ต้องไม่ ได้ แต่ ก ระบวนการทั้ง หมดส่ งผลต่ อ
ความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การทั้งสิ้ น ดังนั้นกระบวนการการให้บริ การจึงเป็ นที่ยอมรับว่า
มีความสําคัญต่อธุ รกิจบริ การที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ได้ให้แนวคิดกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคไว้ว่าการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคนั้นจะมีทางเลือกที่แตกต่างกัน เพราะผูบ้ ริ โภคจะมีการเปรี ยบเทียบสิ นค้า
และ บริ การต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคนั้นจะมีรูปแบบการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน หรื อคล้ายกันก็ได้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
พัชราภรณ์ พร่ องพรมราช (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าพ
รี เมี่ ย มแบรนด์ (Premium Brand) ของผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล” ผล
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การศึกษาพบว่าปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศที่แตกต่างกันส่ งผลให้การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าพรี เมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล ไม่
แตกต่างกัน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ
เพ็ญนิ ภา พรพัฒ นนางกูร (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ นําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่ น” ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่ น นํา เข้า จาก
ต่างประเทศของวัยรุ่ น นัน่ คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของส่ วนประสามการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เช่น
ผลิ ตภัณฑ์มีคุณภาพดี มีความทนทาน และมีแบบ/ดี ไซด์ที่ทนั สมัย ส่ งผลให้วยั รุ่ นมีพฤติกรรมใน
การซื้อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นําเข้าจากต่างประเทศสู งขึ้น
ภัท รานิ ษ ฐ์ ฉายสุ วรรณคี รี (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม” ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) ส่ งผลเชิ งบวก ต่อการตัดสิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้าจาก
ร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊ค และอินสตาแกรม ซึ่ งประกอบด้วย การส่ งเสริ ม การขายที่น่าสนใจ เช่น
ให้ส่วนลด แจกของสมนาคุณพิเศษ จัดกิจกรรมทางการตลาดโดยการออกบูธ กิ จกรรมในสถานที่
ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อี กทั้งปั จจัยด้านความมี ชื่อเสี ยงของแบรนด์ การใช้บุคคลที่ มื ชื่ อเสี ยงเพื่ อ
โฆษณาสิ นค้า เพื่อให้เป็ นที่ตราสิ นค้า หรื อร้านค้าเป็ นที่รู้จกั อย่างต่อเนื่ อง ช่วยกระตุน้ ให้ เกิดความ
สนใจ และจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ภายใต้หัวข้อ “ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้ าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ ว
เจอร์ พาร์ ค รังสิ ต” โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลโดยใช้สูตร
ของ Cokland (1977) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384.16 หรื อ 385 คน ดังนั้นในการวิจยั ครั้งนี้ จะ
ใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งหมด 400 คน ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ (Rating Scale) จากเห็นด้วยมากที่สุดถึงระดับเห็น
ด้วยน้อยที่สุด แบบสอบถามการวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดให้ค่าความน่าเชื่ อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า
จํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7
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การวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เบื้ องต้น
ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยการหาจํา นวน ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ อ ธิ บ ายข้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม
ประชากร ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความ
แตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-Test (Independent Sample Test) F-test และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 262 คน (ร้อยละ 65.50) มีอายุ 21-30 ปี
จํานวน 138 คน (ร้ อยละ 34.50) มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 217 คน (ร้อยละ 54.30) มีสถานภาพโสด
309 คน (ร้อยละ 77.20) มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 188 คน (ร้อยละ 47.00) มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 128 คน (ร้อยละ 32.00)
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.82) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านโดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและ ด้านบุคลากร ตามลําดับ
ข้ อมูลการตัดสิ นใจซื้อ
โดยด้านที่มีอิทธิ พลต่อการการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต มากที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด รองลงมาด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และน้อยที่สุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพ
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การทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงการสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐาน

สถิติ

Sig.

ผลการ
ทดสอบ

เพศ

t-test

0.063

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-test

0.054

ไม่สอดคล้อง

สถานภาพ

F-test

0.643

ไม่สอดคล้อง

อาชีพ

F-test

0.026*

สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.001*

สอดคล้อง

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
การตัดสิ นใจในการ

b

Std.

β

t

Sig.

3.309

0.001*

Tolerance

VIF

Error

เลือกใช้บริ การ
(Constant)

0.817

0.247

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)

0.253

0.060

0.213

4.181

0.000*

0.693

1.444

ด้านการส่ งเสริ ม

0.237

0.050

0.229

4.695

0.000*

0.751

1.331

ด้านบุคลากร (X5)

-0.096

0.057

-0.089

-1.692

0.091

0.650

1.537

ด้านกระบวนการ

0.177

0.052

0.182

3.414

0.001*

0.633

1.579

0.187

0.055

0.168

3.391

0.001*

0.727

1.375

การตลาด (X4)

ให้บริ การ (X6)
ด้านลักษณะทางกายภาพ
(X7)
R = 0.542, R2 = 0.293, Adjusted. R2 = 0.285, SEest = 0.579, F = 32.732, Sig. = 0.000*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน
“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พ าร์ ครังสิ ต ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1) อาชี พ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน
“เอชแอนด์เอ็ม ” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ตแตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากอาชี พ เป็ นตัวแปรสําคัญในการแบ่งส่ วนตลาด และมีบ ทบาทสําคัญต่อความมัน่ คงของ
รายได้ ถื อ เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ทัศ นคติ การรั บ รู ้ และพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา มีการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต มากกว่า ผูท้ ี่มี
อาชี พ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และผูท้ ี่มีอาชี พ พนักงานบริ ษทั เอกชน ทั้งนี้เป็ นเพราะ แบรนด์ “เอช
แอนด์เอ็ม” จัดอยูใ่ นหมวด ‘Fast Fashion’ ที่เป็ นผลิตเสื้ อผ้าในจํานวนปริ มาณมาก ราคาย่อมเยา จึง
เป็ นจุดขายของผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยรุ่ นมากที่สุด และเป็ นสิ นค้าที่ถูกผลิตอย่างรวดเร็ ว ออกแบบเสื้ อผ้า
ตามกระแสนิ ยมแฟชัน่ โลก ตามยุคสมัย ตามเทรนด์ แสดงถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายส่ วนใหญ่ของร้าน
“เอชแอนด์เอ็ม” เป็ นกลุ่มวัยรุ่ น จึงทําให้กลุ่มลู กค้าส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษามากที่สุดโดย
พฤติกรรมการใช้จ่ายของวัยรุ่ นส่ วนใหญ่มาจากการซื้ อเสื้ อผ้า และเครื่ องสําอาง (วรงรอง ศรี ศิริรุ่ง,
กนิษฐา สุ ขสมัย และชษาพิมพ์ สัมมา, 2561)
2) รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ตแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ
0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากรายได้ของผูบ้ ริ โภคเป็ นตัวแปรที่ ใช้กาํ หนดความสามารถในการซื้ อสิ นค้า
และบริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้มากจะมีความสามารถในการซื้ อมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้
น้อยกว่า จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนตํ่า มีการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าจากร้ าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รั งสิ ต น้อยกว่า ผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนสู ง
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ทั้งนี้รายได้บ่งบอกถึ งความสามารถในการตัดสิ นใจซื้ อหากมีรายได้ต่อเดือนมาก ความสามารถใน
การซื้อสิ นค้าก็จะมากตามด้วย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
จากร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นอันดับแรก
ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากสิ นค้าร้ าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ในด้านการจัดโปรโมชัน่
ต่าง ๆ มีการจัดทุกเทศกาลตลอดปี และเสื้ อผ้ามีการเปลี่ยนทุก ๆ สองสัปดาห์ ทําให้มีการนําเสื้ อผ้า
ใหม่ข้ ึนมาแทนเสื้ อผ้ารู ปแบบเดิ ม ๆ และ ทําให้เสื้ อผ้ารู ปแบบเดิมที่ยงั จําหน่ ายไม่หมดมีการนํามา
ลดราคาค่อนข้างสู ง ทําให้สินค้าชิ้นนั้นมีปริ มาณราคาลดลงมากถึง 70 เปอร์ เซ็นในบางครั้งซึ่ งทําให้
การส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และจากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้าน“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต เพราะมีการโฆษณา
ผ่านสื่ อต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น นิ ตยสาร อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น มีการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาตาม
เทศกาลต่าง ๆ ซื้ อ 3 จ่าย 2 แจกของที่ระลึก คูปอง ของแถม สมํ่าเสมอ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Kotlor (1997) กล่ าวว่า ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) ถื อว่าเป็ นเครื่ องมื อที่ สําคัญมากที่
ช่วยในการติดต่อสื่ อสารไปยัง ผูใ้ ช้บริ การหรื อ ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการแจ้งข่าวสาร หรื อ
อาจชัก จู ง ให้ ผู ้บ ริ โ ภคเกิ ด ทัศ นคติ ที่ ดี และยัง เป็ นตัว การสํ า คัญ ของการตลาดสั ม พัน ธ์ ทํา ให้
ผู ใ้ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด การจงรั ก ภัก ดี ต่ อ แบรนด์ สิ น ค้า โดยการสื่ อ สารอาจใช้ พ นั ก งานที่ ท ํา การขาย
(Personal selling) หรื อ ไม่ ใ ช้ ค น (Non - Personal selling) อาจเลื อ กใช้ เครื่ องมื อ IMC เช่ น การ
โฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น โดยจะพิจารณาเลื อกจากความเหมาะสม
ของผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่งขัน
2) ด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน “เอช
แอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 เป็ นลําดับที่สอง ทั้งนี้ อาจ
เนื่ องจากตัวผลิ ตภัณ ฑ์ ข องร้ าน“เอชแอนด์ เอ็ ม ” มี ก ารอัพ เดทแฟชั่น ให้ตามเทรนด์ส มัยวัย รุ่ น ที่
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการนําเอาแฟชั่นต่างๆจากทัว่ โลกเพื่อนํามาปรับให้เข้ากับฤดู กาลใน
ประเทศนั้นๆ มีดีไซน์ต่าง ๆที่ไม่ได้ต่างไปจากร้านเสื้ อผ้าประเภทเดียวกัน มีให้เลือกหลายแนว ทั้ง
วัยรุ่ น แนวสุ ภาพ และจากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจาก
ร้ าน“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต เพราะสิ นค้าและเสื้ อผ้ามี คุณภาพได้มาตรฐาน จะ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพราะแบรนด์ H&M มีความน่ าเชื่ อถื อ และเสื้ อผ้ามี ดีไซน์ที่สวยงาม ทั้งนี้ ด้าน
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ผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) คื อสิ่ งที่ นําเสนอต่ อลู ก ค้าเพื่ อให้ เกิ ดความสนใจ และความต้องการที่ จะใช้
สิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการหรื อความจําเป็ นของตนเองได้ หากผลิตภัณฑ์
มีความโดดเด่น แตกต่าง มีคุณภาพ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่ อง สามารถเพิ่มอรรถประโยชน์
และคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภคได้
3) ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจากร้าน
“เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นลําดับที่สาม ทั้งนี้
อาจเนื่องจากด้านการจัดการด้านกระบวนการต่างๆภายในร้าน มีความรวดเร็ ว สะดวกในการคิดเงิน
ให้บริ การ และจากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากร้าน
“เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต เพราะ มีความรวดเร็ วในการอัพเดทข้อมูลใหม่อยูเ่ สมอ
เช่ น อัพเดทแฟชัน่ ตามเทรนด์ แฟชั่นตามฤดู กาล มีระบบการให้บริ การที่มีความสะดวก เช่ น การ
ถามหาข้อมูลสิ นค้าสามารถถามได้จากพนักงานได้โดยตรง เป็ นต้น จะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เพราะ มี
ความถู กต้องในการให้บริ การ เช่ น การคิดเงิน การจัดสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็ น
ต้น ทั้งนี้ ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการ และการดําเนิ นงาน
ในการปฏิ บตั ิ ด้านการบริ การที่ สามารถนําเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่อส่ งมอบการให้บริ การอย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า แต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม
ตามรู ป แบบและวิ ธี ก ารดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ หรื อ องค์ ก ร ซึ่ งหากว่ า กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใน
กระบวนการมี ความสอดคล้อง และสัมพันธ์กนั จะทําให้กระบวนการโดยรวมเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล ส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ นอกจากนี้ กระบวนการทํางานในด้านของการ
บริ การ ต้องมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงานทุ กคนภายในธุ รกิจ หรื อ
องค์ก รเกิ ดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิ บ ตั ิ เพื่ อให้ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ได้อย่างถู ก ต้อ ง
(Kotlor, 1997)
4) ด้านลักษณะทางกายภาพ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคจาก
ร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เป็ นลําดับสุ ดท้าย
ทั้งนี้อาจเนื่ อง จากมีการจัดการห้องลองที่มากเพียงพอต่อความต้องการจึงส่ งผลต่อการตัดสิ นใจแต่
ในบางครั้งที่สินค้ามีการทําการลดราคามีโปรโมชัน่ ต่างๆทําให้ช่วงเวลานั้นอาจมีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การ
เป็ นจํานวนมากอาจทําให้หอ้ งลองเสื้ อผ้ามีจาํ นวนําม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และจาก
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจากร้าน“เอชแอนด์เอ็ม” สาขา
ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต เพราะภายในร้าน H&M สาขา ฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต มีแสงสว่างเพียงพอ มีความ
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สะอาด มี ก ารจัด วางสิ น ค้าอย่างเป็ นระเบี ยบ หยิบ ได้ส ะดวก และมี ก ารตกแต่ ง ที่ ท ัน สมัย ทั้ง นี้
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ ลักษณะที่จบั ต้องไม่ได้ของการบริ การ ได้แก่ ความ
สะอาด ความ รวดเร็ ว โดยลูกค้าจะประเมินได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับบริ การนั้นแล้ว จึงทําให้เกิดความ
เสี่ ยงที่ ลูกค้าจะ ใช้บริ การหรื อไม่ใช้บริ การก็ได้ การนําเสนอลักษณะทางกายภาพในบริ การส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นการ สร้ างบรรยากาศ หรื อ การใช้ล ัก ษณะทางกายภาพ เพื่ อสนับ สนุ น การขาย เช่ น
คุณภาพ ยีห่ อ้ เป็ นต้น (Kotlor, 1997)
ข้ อเสนอแนะ
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์
1.1) ด้า นอาชี พ พบว่า อาชี พ ที ่แ ตกต่า งก นั มีก ารต ดั สิ น ใจซื ้ อ ต่า งก นั ด งั นั้ น
ผูป้ ระกอบการ ควรออกแบบเพิ่มสไตล์เสื้ อผ้า ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของอาชี พ เช่น เพิ่ม
เสื้ อ ผ้าแนวสุ ภ าพ สํา หรับ วัย ทํา งาน หรื อ แนวเสื้ อผ้า ที ่เรี ย บหรู ใ ห้เหมาะกับ อาชี พ ข้า ราชการ/
รัฐ วิส าหกิจ เนื ่ อ งจากอาชี พ นี้ เป็ นอาชี พ ที่ต อ้ งการสร้า งความเชื ่ อ มัน่ และต้อ งการสร้า งความ
น่า เชื ่ อ ถือ ในสัง คม จึง ทํา ให้ต อ้ งเพิ ่ม ความหลากหลายในการออกแบบสิ น ค้า มากขึ้ น เพื ่อ ให้
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พแตกต่างกัน
1.2) รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่า อาชี พ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อต่างกัน ดัง นั้น
ผูป้ ระกอบการ ควรเพิ่มรู ปแบบสิ นค้า ที่มีระดับราคาที่แตกต่างกัน เช่น เพิ่มสิ นค้าพรี เมี่ยมสําหรับ
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสู ง เนื่ องจากลูกค้ากลุ่มนี้ มีอาํ นาจการตัดสิ นใจซื้ อค่อนข้างสู ง และ
ต้องการสิ นค้าที่สะท้อนบุคลิกภาพความเป็ นตัวตนของตนเองได้
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
2.1) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรออกแบบกลยุทธ์การตลาดโดยการ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการในสิ นค้าให้ตรงกลุ่มเป้ าหมายให้ส อดคล้องกับ
ผลิตภัณฑ์ เน้นเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในรู ปแบบเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น แนวทางการแต่งตัวตามกระแสนิ ยม แนวทางการ
แต่งตัวให้เหมาะกับบุคลิกภาพของผูบ้ ริ โภค
2.2) ด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ผู ป้ ระกอบการควรออกแบบกลยุท ธ์ก ารตลาดโดยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจโดยรู ปแบบผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา แล
สามารถสร้างคุณค่าในสายตาของผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
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2.3) ด้า นกระบวนการ ผู ป้ ระกอบการควรออกแบบระบบการดํา เนิ น งานโดยมีก า
ปรับ ปรุ ง แก้ไ ข และพัฒ นา เพื ่อ ให้ร ะบบการดํา เนิน งานสะดวก และง่า ยต่อ การใช้ง านของ
ผู บ้ ริ โ ภคมากที ่สุ ด ทั้ง นี้ ค วรประสานงานกับ พนัก งานทุก ตํา แหน่ง ให้ม ีค วามเข้า ใจในรู ป แบ
กระบวนการทํางานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดการบริ การที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจขอ
ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด
2.4) ด้า นลัก ษณะทางกายภาพ ผู ป้ ระกอบการควรเพิ ่ม จุด ต้อ นรับ ลูก ค้า สํ า หรับ นั ง่
พักผ่อน ขณะรอ เพื่อน หรื อคนรัก ในขณะที่กาํ ลังเลือกชมสิ นค้าภายในร้าน อาจมีการเพิ่มกลิ่น
หอมที่เป็ นเอกลัก ษณ์เฉพาะของร้านเพื่อสร้างอารมณ์เพิ่มประสบการณ์ขณะซื้ อ ทําให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถจดจํากลิ่นเอกลักษณ์ของร้านได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ในงานวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึก ษางานวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ยวกับ ความต้องการเชิ งลึ กของ
ผูบ้ ริ โภคเพื่อพัฒนา และปรับปรุ ง แก้ไขร้าน “เอชแอนด์เอ็ม” สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต ให้ตรงตาม
ความต้องการต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
2) ในงานวิจยั ครั้ งต่อไปควรศึ ก ษาปั จจัยอื่ น ๆ เช่ น ภาพลัก ษณ์ ข องร้ านค้า คุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การ เนื่ องจากงานวิจยั นี้พบว่าตัวแปร
ส่ วนประสมการตลาดด้านบริ ก ารมี ค วามสามารถในการอธิ บ ายได้แค่ บ างส่ วน อาจจะเกิ ดจาก
อิทธิ พลของตัวแปรอื่น ๆ ซึ่ งกระทบต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
3) ในงานวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาเชิ งเปรี ยบเทียบเพิ่มเติมกับร้านเสื้ อผ้าที่มีแบรนด์สินค้า
อยูใ่ นระดับเดียวกัน เพื่อนําผลที่ได้รับมาปรับปรุ งพัฒนา และเป็ นต้นแบบในการดําเนินธุ รกิจ
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ปัจจัยด้ านโลจิสติกส์ ทมี่ ีความสั มพันธ์ กบั ประสิ ทธิภาพในการให้ บริการลูกค้ า
ของพนักงานการท่ าเรื อกรุงเทพ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGISTICS FACTORS AND CUSTOMER SERVICE
EFFICIENCY OF BANGKOK PORT
สิ ทธิศักดิ์ จะระ
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัยด้านโลจิ สติกส์ ที่มีความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ
ลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ และเพื่อศึ กษาปั จจัยด้านโลจิ
สติกส์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ กลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 350 คน โดยใช้วิธีสุ่ ม ตัวอย่างแบบเจาะจง สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ
t-Test, One Way Anova (F-Test) และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการ
ท่าเรื อกรุ งเทพที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจัยด้านโลจิส ติ กส์ พบว่า การบริ การลู กค้า การจัดซื้ อ การ
บริ หารคลังสิ นค้า การเคลื่อนย้ายสิ นค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และการติดต่อสื่ อสาร
ด้านโลจิ ส ติ กส์ มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งบวกต่อประสิ ท ธิ ภาพการให้บ ริ การลู กค้า ของพนักงานการ
ท่าเรื อกรุ งเทพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การ, การบริ การ, การท่าเรื อ, โลจิสติกส์
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Abstract
This study is about the relationship between logistics factors and customer service
efficiency of Bangkok port.The objective of this study is demographic affect to service efficiency
and relationship between logistics factors and service efficiency of staff at Bangkok port.The
study would explore for 350 questionnaire by purposive sampling.The statistical analyses data
information which is Frequency, Percentage, Mean and Standard deviation. The statistical to test
the hypothesis are t-Test, One way Anova (F-Test) and Pearson’s correlation coefficient.
From the hypothesis, The results showed that different gender, age, status, experience and income
describe the different service efficiency of staff of Bangkok port.
From the hypothesis, The results showed that logistics factors follow customer service,
perchasing, warehouse management, cargo transport, expectation of customer need and logistics
communication have th relationship with service efficiency of staff of Bangkok port with
statistical significant at level 0.05
Key words: Service efficiency, Service, Port, Logistics
บทนํา
การพัฒนาเศรษฐกิ จเป็ นจุดประสงค์สําคัญของทุกประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่ตอ้ งการจะมีความเป็ นอยู่ที่ดี กลไกสําคัญที่รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การพัฒ นาประเทศ คื อ การมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จที่ เพี ย งพอและมี คุ ณ ภาพ ได้แ ก่
พลังงาน การสื่ อสาร สาธารณู ป การ และการขนส่ งหรื อระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ งเป็ นระบบหนึ่ งที่ มี
ความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากทุ กกิ จกรรมที่ เป็ นตัวขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจจําเป็ นต้องอาศัยระบบ โลจิสติกส์ เป็ นปั จจัยในการดําเนิ นกิจกรรมนั้น ๆ เป็ นระบบที่มี
ความสําคัญต่อการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หลายองค์กรจึงนําระบบโลจิ
สติกส์มาใช้ในองค์กรของตนเพื่อเพิ่มคุณค่า ลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ หมายถึง การวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและผลผลิต
รวมไปถึงการกระจายสิ นค้าสู่ ตลาดจนถึ งผูบ้ ริ โภค โดยมีการจัดการองค์กรหรื อกระบวนการผลิ ต
อย่างเหมาะสม และคุม้ ค่า ดังนั้นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่ าย ตั้งแต่
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แหล่งวัตถุ ดิบ วิธีการบรรจุ การรับ-ส่ งของ ผูจ้ ดั สร้างโครงสร้ างพื้นฐานด้านการขนส่ งต่าง ๆ ทั้ง
ระบบถนน ระบบราง ท่าเรื อ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสิ นค้า เป็ นต้น
การท่ าเรื อ เป็ นหนึ่ งในโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้านการขนส่ ง ที่ มี ค วามสํ าคัญ ต่ อการพัฒ นา
เศรษฐกิจ ในการอํานวยความสะดวกของการค้าระหว่างประเทศ เนื่ องจากเป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่าง
การขนส่ งสิ นค้าทางบกและทางทะเล จึงมีบทบาทต่อการนําเข้าและส่ งออก ท่าเรื อที่มีประสิ ทธิ ภาพ
จะเป็ นประโยชน์ต่อกิจกรรมการผลิตเพื่อส่ งออกและการนําเข้าเพื่อการผลิตที่ตอ้ งอาศัยวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ ดังนั้นการขนถ่ายสิ นค้าบริ เวณท่าเรื อที่คล่องตัวและมีคลังสิ นค้าที่เพียงพอสามารถทํา
ให้สิ นค้ามี ราคาถู ก และมี เสถี ยรภาพมากขึ้ นเนื่ องจากมี ต้นทุ นการขนส่ งตํ่า ทั้งนี้ ก ารมี ท่าเรื อที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพจะเป็ นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพราะการลดต้นทุนด้าน
การขนส่ งทําให้ตน้ ทุนในการกระจายสิ นค้าส่ งออกลดลง นอกจากนี้ยงั ส่ งผลกระทบต่อราคาสิ นค้า
ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั ท่าเรื อมีบทบาทมากขึ้นในการเป็ นสถานที่ รวบรวมและ
กระจายสิ นค้า และเป็ นแหล่งสนับสนุ นอุตสาหกรรมที่ต้งั อยูบ่ ริ เวณนั้น ทําให้เกิดความสะดวกทั้งยัง
สามารถประหยัดเวลาและต้นทุนในการขนส่ ง
การท่าเรื อกรุ งเทพเป็ นท่าเรื อหลักของประเทศไทย เป็ นองค์กรรัฐวิสาหกิจสังกัดการท่าเรื อ
แห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งโดยพระราชบัญญัติการท่าเรื อกรุ งเทพ เปิ ดใช้บริ การเมื่อ
พ.ศ. 2490 ดําเนิ นกิจการโดยสํานักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2494 ตั้งอยู่บนชายฝั่งแม่น้ าํ
เจ้าพระยาระหว่าง ก.ม.+24.6 ถึง +28.5 รับผิดชอบบริ เวณทางนํ้าตั้งแต่สะพานพุทธ ฯ ถึ งปากร่ อง
สันดอน รวม 63 กม.มี บทยาทในการสนับสนุ นการขนส่ งสิ นค้าทางนํ้าภายในประเทศ และเป็ น
ท่าเรื อสําคัญในระบบการขนส่ งต่อเนื่ องตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ บริ หารและ
ประกอบการท่าเทียบเรื อเองทั้งหมด 18 ท่า สามารถรองรับเรื อที่มีความยาว 172 เมตร กินนํ้าลึก 8.2
เมตร พร้ อ มทั้ง มี ห ลัก ผู ก เรื อ กลางนํ้าได้จ ํา นวน 15 ลํา และทุ่ น ผู ก เรื อ จํา นวน 5 ทุ่ น หน้ า ที่ ที่
รั บ ผิ ดชอบได้แก่ การให้ บ ริ ก ารเรื อเข้า-ออกของท่ า เรื อ การบํารุ ง รั ก ษาร่ องนํ้าและแอ่งจอดเรื อ
ควบคุ ม การขนถ่ าย เคลื่ อ นย้าย เก็ บ รั ก ษา และส่ ง มอบสิ น ค้า รวมทั้ง ร่ วมมื อ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ
ที่ผา่ นมาการท่าเรื อกรุ งเทพได้มีการพัฒนาการและปรับปรุ งองค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยได้มี
การจัดทําแผนพัฒนาท่าเรื อกรุ งเทพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุ รกิ จการขนส่ งทางทะเล การท่าเรื อกรุ งเทพจึงมุ่นเน้นในเรื่ องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน ทั้งในด้านบริ หารจัดการและการบริ การ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอย่างดี
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ที่สุด ทั้งยังพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานและการบริ การที่ทนั สมัย เทียบเท่าท่าเรื อต่างประเทศ
มีการปรับปรุ งพํฒนาระบบปฏบัติงานให้เป็ นระบบอิเล็กโทรนิ กส์ (e-Service) ตามโครงการพัฒน
ท่ าเรื อสู่ ท่ าเรื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Port) การนําคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ทดแทนการปฏิบตั ิดว้ ยแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ลดขั้นตอน และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิ บ ตั ิงาน นอกจากการพัฒนาระบบปฏิ บตั ิ งานเป็ นระบบอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ท่าเรื อกรุ งเทพยัง
จัดซื้ อเครื่ องมือทุ่นแรงมาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การอีกด้วย โดยการจัดซื้ อรถยกตูส้ ิ นค้าหนัก
แบบ Reach Stackers และ Straddle Carries ใช้สําหรับยกตูส้ ิ นค้าลงจากเรื อมายังบริ เวณพักตูส้ ิ นค้า
เพื่อไปยังบริ เวณขนถ่ายสิ นค้าของท่าเรื อ นอกจากนี้ ยงั กําหนดให้มีโครงการเหมาสร้ างปั้ นจัน่ ยกตู ้
สิ น ค้า หน้า ท่ า ชนิ ด บนราง โครงการจัด ซื้ อ รถยกตู ้สิ น ค้าขนาดยกได้ไ ม่ น้อยกว่า 40 เมตริ ก ตัน
โครงการจัดซื้อรถยกตูเ้ ปล่าขนาดยกได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 เมตริ กตัน รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ในเขตรั้ว
ศุลกากรท่าเรื อกรุ งเทพให้เหิ ดประโยชน์สูงสุ ด การส่ งเสริ มให้มีการเปิ ดตูส้ ิ นค้าขาเข้าในเขตท่าเรื อ
กรุ งเทพ ทําให้มีรายได้ต่อ ที.อี.ยู เพิ่มขึ้น ในส่ วนของการสร้างมูลค้าเพิ่มให้กบั องค์กรนั้น การท่าเรื อ
แห่ ง ประเทศได้นํ า ระบบบริ หารจัด การเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เชิ ง เศรษฐศาสตร์ (Economic Value
Management: EVM) มาใช้ในการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและมูลค่าให้กบั องค์กร
จากการกล่ าวข้างต้น นี้ เป็ นการพัฒ นาอย่างต่ อ เนื่ อ งและไม่ ห ยุ ด ยั้ง ของการท่ าเรื อ แห่ ง
ประเทศไทยเพื่อให้เป็ นท่าเรื อที่ ทนั สมัยและสามารถแข่งขันได้กบั นานาประเทศ ผูว้ ิจยั จึงสนใจ
ศึกษาเรื่ องปั จจัยด้านโลจิสติกส์ กบั ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้าของการท่าเรื อกรุ งเทพ เพื่อนํา
ผลที่ ได้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง และเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพในการให้บริ การของการ
ท่าเรื อกรุ งเทพให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั ไว้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงาน
การท่าเรื อกรุ งเทพ
2. ศึ กษาปั จจัยด้านโลจิสติ กส์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้า ของ
พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ตําแหน่ ง หน้า ที่
ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า
ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จัยด้านโลจิ ส ติ ก ส์ ได้แ ก่ การบริ ก ารลู ก ค้า การจัด ซื้ อ การบริ ห ารคลัง สิ น ค้า การ
เคลื่ อนย้ายสิ นค้า การคาดการณ์ ความต้องการของลู กค้า และการติดต่อสื่ อสารด้านโลจิ สติ กส์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์
1. ประชากร คือ พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ จํานวน 350 คน
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
- ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง หน้ า ที่
ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ปั จจัย ด้านโลจิ ส ติ ก ส์ ได้แ ก่ การบริ ก ารลู ก ค้า การจัด ซื้ อ การบริ ห ารคลัง สิ น ค้า การ
เคลื่อนย้ายสิ นค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และการติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้า ของพนักงาน
การท่าเรื อกรุ งเทพ
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ตําแหน่งหน้าที่
ประสบการณ์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ประสิ ทธิภาพในการให้ บริการลูกค้ า
ของพนักงานการท่ าเรื อกรุ งเทพ
ด้านเวลา
ด้านต้นทุน
ด้านปริ มาณ

ปัจจัยด้ านโลจิสติกส์
การบริ การลูกค้า
การจัดซื้ อ
การบริ หารคลังสิ นค้า
การเคลื่อนย้ายสิ นค้า
การคาดการณ์ความต้องการของ
ลูกค้า
การติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงปั จจัยประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า เพือ่ สามารถ
นําไปเป็ นข้อมู ล สนับ สนุ นในการพัฒ นาการให้บ ริ ก ารลู ก ค้า ของพนัก งานแต่ล ะบุ คลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. สามารถนําข้อมู ลปั จจัยด้านโลจิ สติ กส์ ที่มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อประสิ ท ธิ ภาพการ
ให้บริ การลูกค้า ไปพัฒนางาน หรื อการบริ การเดิมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
3. ทําให้วางแผนการพัฒนาการบริ การได้ตรงตามความต้องการของลู กค้า เกิดความคุม้ ค่า
และมีประสิ ทธิ ผล
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิด และทฤษฎีประชากรศาสตร์
กรรณิ การ์ เหมือนประเสริ ฐ (2548 อ้างถึ งใน วชิ รวัชร งามละม่อม, 2558) ได้กล่าวว่า ใน
หน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่างๆ เป็ นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคน
จะมี พ ฤติ ก รรมที่ แตกต่ างกัน ออกไปลัก ษณะพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ แสดงออกแตกต่ างกันนี้ มี
สาเหตุ ม าจากปั จจัย ต่ างๆ ซึ่ ง ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติงานในองค์ก ร
ลักษณะพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล จะเป็ นดังนี้
1. อายุกบั การทํางาน (Age and Job Performance) เป็ นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะ
ลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ใน
การทํางานสู ง และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสู งได้ นอกจากนี้จะเห็นได้วา่
คนที่อายุมากจะไม่ลาออกจากงานหรื อย้ายงานแต่จะทํางานที่เดิม ทั้งนี้ เพราะโอกาสในการเปลี่ยน
งานมีนอ้ ย ประกอบกับช่วงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน
สวัสดิการต่างๆ ก็จะได้เพิ่มขึ้ นด้วย รวมทั้งพนักงานที่ มีอายุมากขึ้นจะปฏิ บตั ิหน้าที่ การงานอย่าง
สมํ่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุนอ้ ย
2. เพศกั บ การทํ า งาน (Gender and Job Performance) จากการศึ ก ษาโดยทั่ ว ไป เรื่ อง
ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไขปั ญหาในการทํางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ
นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลกั ษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิ งรุ ก
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ความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวังในความสําเร็ จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มีความแตกต่างใน
เรื่ องผลงาน และในเรื่ องความพึงพอใจในงาน
3. สถานภาพการสมรสกั บ การทํ า งาน (Marital Status and Job Performance) พบว่ า
พนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงาน และมีอตั ราการลาออกจากงานน้อยกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด นอกจากนี้ยงั มี
ความพึงพอใจในงานสู งกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ
สมํ่าเสมอในการทํางานด้วย
4. ความอาวุโสในการทํางานกับการทํางาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้ าวุโสในการ
ทํางานจะมี ผลงานสู งกว่าบรรดาพนักงานใหม่ และมี ความพึงพอใจในงานสู งกว่าคนที่มีลกั ษณะ
ประชากรศาสตร์ ต่างกันจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533) โดยวิเคราะห์
จากปั จจัย ดังนี้
4.1 เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสารต่างกัน คือ
เพศหญิงมีแนวโน้มมีความต้องการที่จะส่ งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มี
ความต้ อ งการที่ จ ะส่ งและรั บ ข่ า วสารเพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ นแต่ มี ค วามต้อ งการที่ จ ะสร้ า ง
ความสัมพันธ์ อนั ดี ให้เกิ ดขึ้ นจากการรั บและส่ งข่าวสารนั้นด้วย (Will, 1980: 87) นอกจากนี้ เพศ
หญิ งและเพศชายมี ค วามแตกต่างกันอย่างมากในเรื่ องความคิ ด ค่านิ ยม และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะ
วัฒนธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน
4.2 อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรมคนที่
อายุนอ้ ยมักจะมีความคิดเสรี นิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะ
คนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุ รักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบตั ิ ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคน
ที่มีอายุนอ้ ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวติ ที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คน
ที่มีอายุมากมักจะใช้ส่ื อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความบันเทิง
4.3 การศึกษา เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนที่มีการศึกษาสู งจะได้เปรี ยบอย่างมากในการเป็ นผูร้ ับสารที่ดี เพราะเป็ นผูม้ ีความกว้างขวางและ
เข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็ นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรื อเหตุผลเพียงพอ
4.4 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึ ง อาชี พ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ของ
บุคคลมี อิทธิ พลอย่างสําคัญต่อปฏิ กิริยาของผูร้ ับสารที่ มีต่อผูส้ ่ งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒั นธรรม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิ ยมและเป้ าหมายที่ ต่างกันทฤษฎี ความแตกต่างระหว่างปั จเจกบุ คคล
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(Individual Differences Theory) ของเดอร์ เฟอร์ (De Fleur, 1996) ได้เสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
ทฤษฏีความแตกต่าง ระหว่าง ปั จเจกบุคคลดังนี้
4.4.1 มนุษย์มีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
4.4.2 ความแตกต่างบางส่ วนมาจากลักษณะแตกต่างทางชี วภาคหรื อทางร่ างกายของแต่ละ
บุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากความแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้
4.4.3 มนุ ษย์ซ่ ึ งถู กชุ บเลี้ ยงภายใต้สถานการณ์ ต่างๆ จะเปิ ดรับความคิดเห็ นแตกต่างกันไป
อย่างกว้างขวาง
4.4.4 จากการเรี ย นรู ้ สิ่ ง แวดล้อมทําให้ เกิ ดทัศ นคติ ค่ านิ ย มและความเชื่ อถื อที่ รวมเป็ น
ลักษณะทางจิตวิทยาส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันไป
ดัง นั้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง ได้ค ัด เลื อ กตัว แปรด้า นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง หน้ า ที่
ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์ เพื่อหาความแตกต่างต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
2. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการด้ านโลจิสติกส์
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ได้ให้ความหมายการจัดการโลจิสติกส์ ไว้วา่ หมายถึง ส่ วน
หนึ่ งของกระบวนการโซ่อุปทาน เพื่อช่วยในการวางแผนการสนับสนุ นการควบคุมการไหลอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และเก็ บ รั ก ษาสิ น ค้า บริ ก ารกับ สารสนเทศที่ เกี่ ย วข้อ ง จาก
จุดเริ่ มต้นไปสู่ จุดสุ ดท้าย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2550) ได้กล่าวความหมายของการจัดการโลจิสติกส์โดยสรุ ปไว้วา่ โลจิ
สติกส์ คือการออกแบบและการจัดการระบบการควบคุ มการเคลื่ อนย้ายหรื อไหลของสิ นค้าและ
ข้อมูลจากต้นทางมายังตัวบริ ษทั ภายในบริ ษทั และนอกจากบริ ษทั ไปยังลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล หรื อกล่าวได้อีกนัยหนึ่ งว่า เป็ นการเคลื่อนย้ายพัสดุและข้อมูลตั้งแต่วตั ถุดิบไปจน
เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป จากต้น ทางไปยังปลายทางจนถึ งตัวผูบ้ ริ โภคโดยมี ก ารประสานของแต่ ล ะ
ขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
กมลชนก สุ ทธิ วาทนฤพุฒิ และคณะ (2546 อ้างถึ งใน ดยธนิ ตศักดิ์ พุฒิพฒั น์โฆษิต, 2558)
ได้ให้จาํ กัดความ “กิ จกรรมโลจิสติกส์ ” ว่าเป็ นกิจกรรมสนับสนุ นการทํางานภายในองค์กร เพื่อให้
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ทุกหน่ วยงานภายในเชื่ อมโยงเข้าหากัน รวมถึ งการเชื่ อมโยงภายนอกองค์กรทั้งด้านอุปสงค์ และ
อุ ป ทาน โดยกิ จกรรมหลัก ด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ (Key Logistics Activities) สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 13
กิจกรรม ดังนี้
1. การติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications) คือ การสื่ อสารกับลู กค้า
หรื อกับผูข้ ายที่องค์กรให้ความสําคัญ และการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้มีผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานทางด้านโลจิสติกส์
2. การบริ ก ารลู ก ค้า (Customer Service) เป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจ
สู งสุ ดให้กบั ลูกค้า ซึ่ งกิจกรรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่การนําส่ งสิ นค้าที่ถูกต้อง ถูกจํานวน ถูกสถานที่ถูก
เวลาตรง ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ด้วยต้นทุนที่ต่าํ ที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ท้ งั นี้ประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้ บ ริ ก ารจะมากหรื อน้อยนั้น ต้องขึ้ น อยู่ก ับ กิ จกรรมทางด้านโลจิ ส ติ ก ส์ อื่น ประกอบด้วย เช่ น
กิจกรรมการขนส่ งที่ชา้ ส่ งผลให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าลดลง
3. กระบวนการสั่งซื้ อ (Order processing) ครอบคลุ มตั้งแต่การรับคําสั่งซื้ อจากลูกค้า การ
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสิ นค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้
เป็ นจุดเชื่ อมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่าย จึงควร
ใช้เวลาในกระบวนการนี้ให้ส้ นั และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด
4. การคาดการณ์ ความต้องการ (Demand forecasting) เป็ นการพยากรณ์ ความต้องการใน
ตัวสิ นค้าหรื อบริ การของลู กค้า นับว่าเป็ นกิจกรรมที่มีความสําคัญในการสร้ างผลกําไรหรื อทําให้
องค์ก รขาดทุ น ได้ การคาดการณ์ ค วามต้อ งการช่ ว ยให้ อ งค์ก รสามารถกํา หนดทิ ศ ทางในการ
ดําเนิ นงาน กล่าวคื อ สามารถวางแผนความต้องการใช้ท รั พ ยากรในแต่ล ะกระบวนการได้อย่าง
เหมาะสม ส่ งผลให้ปริ มาณการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. การจัดซื้ อ (Procurement) เป็ นกิจกรรมในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เพื่อจัดซื้ อสิ นค้าและ
วัตถุดิบนั้น ๆ รวมไปถึงการบริ หารอุปทานโดยรวมตั้งแต่ การคัดเลือกผูข้ าย การเจรจาต่อรองราคา
หรื อ เงื่ อ นไข ปริ ม าณในการสั่ ง ซื้ อ และการประเมิ น คุ ณ ภาพของผูข้ ายสิ น ค้าและวัตถุ ดิบ นั้น ๆ
เพื่ อให้ม ่นั ใจว่าองค์ก รได้รับ สิ น ค้าหรื อวัตถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้องการไปใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงานขององค์กรตามส่ วนงานต่างๆ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งในตัวสิ นค้าหรื อวัตถุ ดิบ
เอง และกระบวนการจัดซื้อ
6. การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่มีผลกระทบต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของส่ วนงานอื่น รวมถึ งมีผลต่อกําไรขาดทุ นขององค์กร เช่ น หากระดับ
318

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

สิ นค้าคงคลังสู งทําให้ตน้ ทุนในการจัดเก็บดู แลเพิ่มขึ้น หากสิ นค้าที่เก็บล้าสมัยก็ก่อให้เกิ ดต้นทุ น
เพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ในแง่ ข องผลกระทบต่อ ส่ วนงานอื่ น เช่ น หากมี ก ารจัดเก็ บ สิ น ค้าคงคลังที่ น้อ ย
ต้นทุนในการจัดเก็บดูแลก็จะตํ่า แต่องค์กรอาจพบว่าต้นทุนในการขนส่ งเพิ่มมากขึ้นก็เป็ นได้ เพราะ
ปริ มาณการจัดเก็บที่น้อย ทําให้ความถี่ในการขนส่ งสู งขึ้น ทั้งนี้ท้ งั นั้นต้องพิจารณาประกอบกันไป
อยูเ่ สมอ
7. การบริ หารการขนส่ ง (Transportation Management) รวมถึ ง การเคลื่ อนย้ายวัตถุ ดิ บ
หรื อสิ นค้าตั้งแต่จุดเริ่ มต้นไปยังจุดที่มีการบริ โภค หรื อการส่ งคืนสิ นค้าผิดปกติกลับมายังคลังสิ นค้า
รวมถึ งการขนย้ายสิ นค้าเพื่อนําไปยังจุดที่จะทําลาย ทําให้องค์กรต้องคํานึ งถึงรู ปแบบลักษณะการ
เลื อกวิธีการขนส่ งประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวสิ นค้า รวมถึงเส้นทางในการขนส่ งอีกด้วย เช่น
ทางอากาศ ทางนํ้า ทางรถไฟ ทางท่อ ทางรถ เป็ นต้น เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั้นๆ
และเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ก ับ ลู ก ค้า องค์กรมี ความจําเป็ นที่ จะต้องดําเนิ นการจัดส่ งให้ถู ก
สถานที่ ถูกเวลา ในสภาพที่สมบูรณ์ มีการการควบคุมต้นทุน
8. การบริ หารคลังสิ นค้าและการจัดเก็บ (Warehousing และ Storage) กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้น
ภายในคลังสิ นค้า ตั้งแต่กระบวนการในการวางโครงสร้างคลังสิ นค้า การออกแบบและจัดวาง การ
จัดการพื้นที่ภายในคลังสิ นค้าระดับของสิ นค้าคงคลัง รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ ที่
จํา เป็ นในการดํา เนิ น กิ จ กรรมภายในคลัง สิ นค้า เพื่ อ ให้ ก ารจัด การคลัง สิ นค้า เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
9. โลจิสติกส์ ยอ้ นกลับ (Reverse Logistics) กระบวนการจัดการสิ นค้าที่ถูกส่ งกลับคืน ไม่
ว่าจะด้วยเหตุผลที่วา่ สิ นค้าเสี ยหาย หรื อหมดอายุการใช้งาน เรี ยกได้วา่ องค์กรมีความจําเป็ นในการ
วางนโยบายที่จะรองรับสิ นค้าที่ถูกส่ งคืน หรื อขยะพวกนี้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุน
น้อยที่สุด บางครั้งสิ นค้าเหล่านี้ อาจนํากลับมาสร้างประโยชน์โดยการนําผ่านกระบวนการ หรื อนํา
กลับมาใช้ใหม่ก็เป็ นได้ ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องของต้นทุนได้เป็ นอย่างดี แต่ในกรณี ที่เป็ นสิ นค้าอันตราย
มีผลต่อสภาพแวดล้อม ปั จจุบนั มีกฏระเบียบที่เคร่ งครัดสําหรับเรื่ องการทําลายสิ นค้าให้เหมาะสม
ทําให้องค์กรควรตระหนักถึงส่ วนนี้ดว้ ย
10. การจัดเตรี ยมอะไหล่และชิ้นส่ วนต่าง ๆ (Parts และ Services Support) ส่ วนหนึ่ งของ
การบริ ก ารหลั ง การขาย โดยมี ก ารจัด หาชิ้ น ส่ ว น อะไหล่ และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ
เตรี ยมพร้ อมสําหรับการให้บริ การที่ รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในกรณี ที่สินค้าเกิดชํารุ ดไม่ว่าจะ
เป็ นเพราะจากความบกพร่ องของกระบวนการผลิตหรื อจากการใช้งานของลูกค้าเองก็ตาม เพื่อเป็ น
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การรักษาระดับความพึงพอใจของลู กค้าไว้และรักษาลู กค้าให้คงอยู่กบั องค์กรในระยะยาว ดังนั้น
องค์กรมีความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบการจัดการในส่ วนนี้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
11. การเลื อกที่ ต้ งั โรงงานและคลังสิ นค้า (Plant และ Warehouse Site Selection) เพื่ อให้
เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและระยะทางการการขนส่ ง ให้เพิ่มระดับสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
12. Material Handling กิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย วัตถุ ดิบ สิ นค้าระหว่างผลิต
และสิ นค้าสําเร็ จรู ปภายในโรงงานหรื อคลังสิ นค้าโดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการลดระยะทางในการ
เคลื่อนย้าย จํานวนครั้งในการเคลื่อนย้ายรวมถึงปริ มาณของวัตถุที่เคลื่อนย้าย เพื่อให้มีตน้ ทุนในการ
จัดการที่ต่าํ ที่สุด เพราะการเคลื่อนย้ายทุกครั้งก่อให้เกิดต้นทุนแก่องค์กรทั้งสิ้ น
13. การบรรจุภณ
ั ฑ์และหี บห่ อ (Packaging และ Packing) ในด้านโลจิสติกส์ บรรจุภณ
ั ฑ์
และหีบห่อนั้นมีไว้เพื่อป้ องกันตัวสิ นค้าจากความเสี ยหาย และอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
และจัดเก็บ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรื อหี บห่อนั้นต้องมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์การขนย้ายและ
คลังสิ นค้า เพื่อช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้คดั เลื อกตัวแปรด้านการบริ การลู กค้า การจัดซื้ อ การบริ หารคลังสิ นค้า
การเคลื่ อนย้ายสิ นค้า การคาดการณ์ ความต้องการของลู กค้า และการติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์
มาเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์ เพื่อหาความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้า
ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
3. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับประสิ ทธิภาพการให้ บริการ
ไซมอน (Simon, 1960 อ้า งถึ ง ใน นลพรรณ บุ ญ ฤทธิ์ , 2558) ให้ ค วามหมายของคํา ว่า
ประสิ ทธิ ภาพ ในเชิ งธุ รกิจเกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องจักรโดยพิจารณาว่างานใดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดนั้นดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยนําเข้า กับผลผลิต ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับผลผลิ ต ลบด้วยปั จจัยนําเข้าแต่หากเป็ นระบบการทํางานของภาครัฐ ต้องนํา ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูม้ าขอรับบริ การรวมอยูด่ ว้ ย ซึ่งอาจเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
E = (I – O) + S
E คือ ประสิ ทธิ ภาพของงาน (Efficiency)
O คือ ผลิตผลหรื อผลงานที่ได้รับ (Output)
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I คือ ปั จจัยนําเข้าหรื อทรัพยากรทางการบริ หารที่ใช้ไป (Input)
S คือ ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)
จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D.Millet,1954 อ้างถึงใน อัจฉราพรรณ วารี รักษ์, 2560) ได้กล่าวว่า
ประสิ ท ธิ ภาพ หมายถึ ง ผลการปฏิ บตั ิ งานที่ ทาํ ให้เกิ ดความพึ งพอใจ และได้รับ ผลกําไรจากการ
ปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งความพึงพอใจ หมายถึ ง ความพึงพอใจในการบริ การให้กบั ประชาชน โดยพิจารณา
จาก เช่ น การให้บริ การอย่างเท่าเที ยมกัน การให้บริ การอย่างรวดเร็ วทันเวลา การให้บริ การอย่าง
เพียงพอ การให้บริ การอย่างต่อเนื่อง และการให้บริ การอย่างก้าวหน้า เป็ นต้น
องค์ประกอบของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน (อัจฉราพรรณ วารี รักษ์, 2560)
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสู งคือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและ
มีความพึงพอใจ
2. ปริ มาณ (Quality) งานที่เกิดขึ้นต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน
3. เวลา (Time) ใช้ในการดําเนิ นงานต้องอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้อง เหมาะสมกับหลักการและ
ทันสมัย
4. ค่ า ใช้จ่ าย (Cost) ในการดําเนิ น การทั้ง หมดจะต้อ งเหมาะสมกับ งานและวิธี ก าร คื อ
จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกําไรมากที่สุด
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากร คือ พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ จํานวน 350 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ับ คื อ แบบสอบถาม ที่ ผ่ า นการทดสอบความเที่ ย งตรงของ
แบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) แล้ว และมี ก ารทดสอบความเชื่ อมั่น
ก่อนจะนําแบบสอบถามไปใช้จริ ง
สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ ค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-Test, One Way Anova (F-Test) และสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึ ก ษา พบว่า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี ช่ ว งอายุ 31-40 ปี
สถานภาพส่ วนใหญ่สมรส การศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ตําแหน่งระดับพนักงาน ประสบการณ์
การทํางาน 16 ปี ขึ้นไป รายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 ต่อเดือน
จากการศึ ก ษาปั จ จัย ทางด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารลู ก ค้า ของ
พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 3.42) และเมื่อแยกพิจารณาใน
รายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านโลจิสติกส์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า อยูใ่ นระดับมาก 4
ด้าน และระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ การเคลื่ อนย้าย
สิ นค้า มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด ( Χ = 3.58) รองลงมาคือ การบริ การลู กค้า ( Χ = 3.54) การติดต่อสื่ อสาร
ด้านโลจิสติกส์ ( Χ = 3.48) การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า ( Χ = 3.42) การบริ หารคลังสิ นค้า
( Χ = 3.35) และการจัดซื้อ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( Χ = 3.18) ตามลําดับ
จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ จําแนกเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านเวลา อยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.54) และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทุ ก ข้อ โดยเรี ยงลําดับ ค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ องค์กรของคุ ณมี ก ารจัดตารางเรื อ
สิ นค้าขาเข้าและขาออกที่แน่ นอน มี ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ( Χ = 3.65) รองลงมาคือ องค์กรของคุ ณมีว
การเคลื่ อ นย้ายสิ น ค้า จากจุ ด รั บ ส่ ง ไปยังลานกองเก็ บ หรื อ โรงพัก สิ น ค้า อย่า งรดเร็ ว ( Χ = 3.55)
องค์กรของคุณมีการรับ-ส่ งสิ นค้าที่ตรงเวลา ( Χ = 3.53) และองค์กรของคุณมีการขนถ่ายสิ นค้าอย่าง
รวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( Χ = 3.41) ตามลําดับ
ด้านต้นทุน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( Χ = 3.29) และเมื่อแยกพิจารณาในรายข้อ พบว่า อยูใ่ น
ระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ องค์กรของคุณมีตน้ ทุนใน
การจัดเก็บตูส้ ิ นค้าที่ต่าํ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( Χ = 3.39) รองลงมาคือ องค์กรของคุณมีตน้ ทุนในการ
รับส่ งสิ นค้าที่ต่ าํ ( Χ = 3.34) องค์กรของคุณมีตน้ ทุนในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าที่ต่าํ ( Χ = 3.32) และ
องค์กรของคุณมีตน้ ทุนการสั่งซื้อที่ต่าํ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( Χ = 3.10) ตามลําดับ
ด้านปริ ม าณ อยู่ในระดับ มาก ( Χ = 3.46) และเมื่ อแยกพิ จารณาในรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้
องค์ ก รของคุ ณ สามารถรั บ ส่ ง สิ น ค้า ได้ต ามปริ ม าณที่ ก ํา หนด มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด ( Χ = 3.63)
รองลงมาคือ องค์กรของคุ ณสามารถเคลื่ อนย้ายสิ นค้าได้ตามปริ มาณที่กาํ หนด ( Χ = 3.51) องค์กร
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ของคุ ณ สามารถรั บ ส่ งสิ น ค้าได้ในจํานวนที่ ม ากขึ้ น กว่าปริ ม าณที่ ก าํ หนด ( Χ = 3.43) และพื้ น ที่
จัดเก็บสิ นค้ามีปริ มาณเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( Χ = 3.28) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึ ก ษา ตํา แหน่ ง หน้ า ที่ ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพที่แตกต่างกัน พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพ ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจัยด้านโลจิ ส ติ กส์ ได้แก่ การบริ การลู กค้า การจัดซื้ อ การ
บริ หารคลังสิ นค้า การเคลื่อนย้ายสิ นค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และการติดต่อสื่ อสาร
ด้านโลจิส ติ กส์ มี ค วามสั ม พันธ์ เชิ งบวกต่อประสิ ท ธิ ภาพการให้บ ริ การลู กค้า ของพนักงานการ
ท่าเรื อกรุ งเทพ พบว่า การบริ การลูกค้า การจัดซื้ อ การบริ หารคลังสิ นค้า การเคลื่อนย้ายสิ นค้า การ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และการติดต่อสื่ อสารด้านโลจิสติกส์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยนี้
1. ผูบ้ ริ หารควรส่ งเสริ มด้านการฝึ กอบรม ควรจัดให้มีการฝึ กอบรมด้านต่างๆ ให้มากขึ้น
เช่น อบรมให้ได้รับความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานเกิดความก้าวหน้า
ในหน้าที่ รวมทั้งการกําหนดเส้นทางอาชี พที่ชดั เจน เพื่อให้พนักงานทราบว่า หากพนักงานมีความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงานแล้วจะสามารถเจริ ญเติบโตในสายงาน ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงาน
มีความกระตื อรื อร้ นที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายที่ ตอ้ งการ เช่ น การ
ฝึ กอบรมทางองค์การ ต้องจัดการฝึ กให้ตรงกับงานที่พนักงานปฏิ บตั ิงานอยู่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
แก่ตวั พนักงาน หรื อจัดฝึ กอบรมเป็ นระยะ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ตัวพนักงาน
2. ควรศึ กษาการวางแผนพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพในทุกๆด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
ตอบสนองกับสถานการณ์ ความต้องการ ทั้งปั จจุบนั ละในอนาคต เช่น การวางแผนพัฒนาองค์กร
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งต่ อไป
1.การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาถึ งปั จจัยทางด้านโลจิ ส ติ กส์ กบั การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การลู กค้า กรณี ศึก ษาการท่ าเรื อกรุ งเทพ ซึ่ งเป็ นการวัดประสิ ท ธิ ภาพการบริ ก ารจากความพึง
พอใจของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ ดังนั้นผูว้ ิจยั เห็ นว่า ควรจะมีการศึกษาเพื่อวัดความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การของการท่าเรื อกรุ งเทพ เพื่อเป็ นการขยายผลการวิจยั ที่
กว้างขึ้น และยังมีประโยชน์ต่อการท่าเรื อในนําผลวิจยั เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
2.ในวิจยั ครั้งต่อไป อาจจะเพิ่มลักษณะของงานในแบบสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์ พร้อม
กับแบบสอบถามไปด้วย เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่มากขึ้นในเชิงลึก
บทสรุ ป
ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า ของ
พนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพที่แตกต่างกัน ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ และรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือน
ปั จจัยด้านโลจิสติกส์ ทุกด้าน ได้แก่ การบริ การลูกค้า การจัดซื้ อ การบริ หารคลังสิ นค้า การ
เคลื่ อนย้ายสิ นค้า การคาดการณ์ ความต้องการของลู กค้า และการติ ดต่อสื่ อสารด้านโลจิ สติ กส์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลูกค้า ของพนักงานการท่าเรื อกรุ งเทพ
บรรณานุกรม
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่ทาํ นายการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ของผู้ทชี่ ื่ นชอบสโมสร
ฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
MARKETING MIX FACTORS FORECAST ON PURCHASING DECISION OF
AIRFORCE CENTRAL FOOTBALL CLUB ENTHUSIAS
ณัฐสรรพ วงเวียน
(nattasapwongwien@gmail.com)
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
นพปฎล สุ วรรณทรัพย์
(noppadol.s@rsu.ac.th)
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา )1( ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี และ )2( ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของสโมสรฟุ ตบอลแอร์ ฟ อร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี โดย
ประชากรในวิจยั ครั้งนี้ คื อ ประชากรในจังหวัดปทุ มธานี ที่เคยดู หรื อชื่ นชอบสโมสรฟุตบอลแอร์
ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี โดยกลุ่มตัวอย่างจํานวนทั้งสิ้ น คน ใช้วธิ ี การสุ่ ม 400แบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็ น ด้วยวิธีแบบสะดวก ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ส ถิ ติพ รรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage ) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation (และใช้สถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ Chi-Square และ Logistic
Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 64.50) มี อ ายุอ ยู่
ในช่ วง 26 – 35 ปี (ร้ อยละ 45.50) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 60.00) มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
(ร้อยละ76.25) มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 45.50) และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001
– 30,000 บาท (ร้ อยละ 43.25) ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ ก าร ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก
เรี ย งลํา ดับ จากค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้ อ ยได้ดัง นี้ ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ด้า นบุ ค คล ด้า น
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ผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาดและด้านกระบวนการ และ
มีผตู ้ ดั สิ นใจซื้ อผลิตถัณฑ์ (ร้อยละ 73.25) และไม่ซ้ือ (ร้อยละ 26.75)
การตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 47.7
คําสํ าคัญ: ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
Abstract
The objectives of this independent study were to study (1) Personal Factors Affecting on
Consumer Behavior in Purchasing of Airforce Centeral Football Club, (2) Marketing Mix Factors
Affecting on Consumer Behavior in Purchasing of Airforce Centeral Football Club. The sample
consisted of 400 peoples who were selected by Simple Random of people who are the customer
who purchased the product of Airforce Centeral Football Club. The statistical techniques used in
this research including frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square and logistic
regression analysis. The findings were found that the respondent was male, with ages during 2635 years old. Almost they were marraiged, with bachelor’s degree and was a private organization
officer which having salary at 20,001 – 30,000 bath at. The results showed that the Marketing
Mix Factors is good level by factors sorting as Personel, Product, Phusical Evidence, Price,
Marketing and Process which effected to the customer buying decision 73.25% and not decision
26.75%. The result of hypothesis experimental found that: (1) The factor of Personel included
age, status, education and occupation which was directly effected to the dicission process in
Purchasing of Airforce Centeral Football Club of the significant at 0.05. (2) The factor of
Markrting Mix included product, price, place/channel distribution, marketing promotion, and
process, it was directly effected to the dicission process in Purchasing of Airforce Centeral
Football Club of the significant at 0.05 with the expected at 47.7 percentage.
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Key words: Marketing Mix Factor, Purchasing
บทนํา
ปั จจุ บนั ในประเทศไทยมี กีฬาที่ เป็ นที่นิยมอยู่หลายประเภทด้วยกัน สําหรับกี ฬาประเภท
หนึ่งเป็ นที่ได้รับความนิยม และความสนใจในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย นัน่ คือ กีฬาฟุตบอล ซึ่ งเป็ นกีฬา
ที่ประชาชนชาวไทยให้การติดตามทั้งฟุตบอลของทีมชาติไทย และทีมฟุตบอลในต่างประเทศ หลาย
ปี ที่ ผ่านมามี ส โมสรในสปอนเซอร์ ไ ทยพรี เมี ยร์ ลี ก เกิ ดขึ้ น ในรู ป แบบบริ ษ ัท และ หลายสโมสร
พยายามพัฒนาศักยภาพของที มสโมสรตนเอง เพื่อให้ได้รับเงินลงทุ นจากนักลงทุนที่ มองเห็ นถึ ง
ธุ รกิ จ และผลกําไรจากกี ฬาฟุ ตบอลหากประสบความสําเร็ จในอนาคต โดยสโมสรฟุ ตบอลแอร์
ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี หรื อ สโมสรฟุตบอลทหารอากาศ เริ่ มก่ อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2489 โดยจอมพล
อากาศ เฉลิ ม พระเกี ยรติ วฒั นางกูล ผูบ้ ัญ ชาการทหารอากาศ ตลอดระยะเวลายาวนานที่ ผ่านมา
สโมสรฯ ได้หล่อหลอมขัดเกลา และบ่มเพาะนักฟุตบอลออกมาอย่างมากมายและมีนกั เตะจํานวน
ไม่นอ้ ยก้าวไปเป็ นกําลังสําคัญให้กบั ทีมชาติ รวมไปถึงเป็ นนักกีฬาดาราเอเชี ยอีกหลายคน ไม่วา่ จะ
เป็ น ปิ ยะพงษ์ ผิวอ่อน , นราศักดิ์ บุ ญเกลี้ยง , ประทีป ปานขาว , ชลอ หงษ์ขจร , วีระพงษ์ เพ็งลี ,
วิชิ ต เสชนะ , ไพโรจน์ พ่วงจัน ทร์ และอี ก มากมาย อย่างไรก็ ต ามแม้ว่าช่ วงเวลาที่ รุ่งโรจน์ บ น
เส้นทางลูกหนังจะถดถอยลงตามกาลเวลา แต่สโมสรฯ ก็ยงั คงเข้าร่ วมในการแข่งขันหลายระดับชั้น
จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ต่ อ มาสโมสรฟุ ต บอลทหารอากาศ ได้เปลี่ ย นแปลงตราสั ญ ลัก ษณ์ และทํา การ
ปรั บ ปรุ งระบบการทํางานเข้าสู่ ค วามเป็ นมื ออาชี พ ตามกฎเกณฑ์ และระเบี ย บต่ า งๆที่ ส มาคม
ฟุตบอลแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ และสมาคมฟุตบอลแห่ งเอเชี ยได้กาํ หนดไว้ถึงการ
เป็ นนิ ติบุคคลอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เข้าสู่ มาตรฐานการแข่งขันอันเป็ นหนึ่ งเดียวกับนานาชาติ โดยได้
ร่ วมกับบริ ษทั แอร์ ฟอร์ ซ ยูไนเต็ด จํากัด เพื่อทําการ Re-Branding สู่ ชื่อ และภาพลักษณ์ ใหม่ภายใต้
ชื่ อ สโมสรฟุ ตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี หรื อ Air Force Central Football Club เพื่อเข้าสู่ การ
แข่งขันฟุตบอลตราบจนถึงปั จจุบนั (ตํานวนสโมสรฟุตบอลไทย, 2560)
ด้วยชื่อเสี ยงของสโมสรสร้างเรื่ องราวการแข่งขัน และสถิติต่าง ๆ จึงได้รับการบันทึกไว้ให้
เป็ นทีมฟุ ตบอลที่ น่าจับตามองในประวัติศาสตร์ ฟุตบอลอาชี พของประเทศไทย ทั้งนี้ นักวิจยั จึงมี
ความสนใจนําเรื่ องนี้ มาเป็ นประเด็นในการทําวิจยั โดยมุ่งที่ จะศึ กษาลักษณะพื้นฐานส่ วนบุ คคล
ปั จจัยทางการตลาด ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ
เซ็ นทรัล เอฟซี โดยศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์ของสโมสรสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล
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เอฟซี ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี ทั้งนี้เพื่อเป็ น
แนวทางสําหรับผูป้ ระกอบการค้าในการปรับปรุ งแก้ไขการดําเนิ นงานให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ดียิ่งขึ้น และเป็ นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับผูท้ ี่สนใจจะลงทุนธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับ
ฟุตบอล เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งของสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของผูท้ ี่ชื่นชอบ
สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
1.2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ทาํ นายการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของ
ผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชี พและด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูท้ ี่ชื่น
ชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
1.3.2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่
ทํานายการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูท้ ี่ชื่นชอบสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ชื่นชอบสโมสรทีมแอร์
ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี ใช้เวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึง พฤษภาคม 2561
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- ด้านเพศ
- ด้านอายุ
- ด้านสถานภาพสมรส
- ด้านระดับการศึกษา
- ด้านอาชีพ
- ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ ของสโมสร
ทีมแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
- ไม่ซ้ื อ
- ซื้ อ

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ผลวิจยั นี้ ทาํ ให้ทราบถึงลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องสโมสรฟุ ต บอลแอร์ ฟ อร์ ซ เซ็ น ทรั ล เอฟซี เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการวางแผน
การตลาดของสโมสรทีมแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี ในการแบ่งส่ วนการตลาดได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถเลือกกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ผลวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างกลยุทธ์ดา้ นการตลาดสําหรับการพัฒนา
ตลาดธุ รกิจกีฬาฟุตบอลของสโมสรทีมแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี ในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถปรับปรุ งแก้ไขการบริ การให้มีคุณภาพ
มากยิง่ ขึ้น
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แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) หมายถึ งลักษณะของประชากร ได้แก่ อายุ
เป็ นคุ ณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงไปตาม ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่
หรื อตามวัยของบุ คคล (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์, 2538, น. 41) เพศ เป็ นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่ ของบุ คคล
ตลอดจนพัฒนาการต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัยก็มีความแตกต่างกันด้วย สถานภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่ง
เพิ่มรายได้เป็ นหลักส่ งผลกระทบทางลบต่อคุ ณภาพชี วติ รวมทั้งชี วิตครอบครัว และความสัมพันธ์ของ
สมาชิ กที่ มีการเปลี่ยนแปลงไป ค่านิ ยมของคนส่ วนใหญ่มุ่งเน้นวัตถุ นิยม เลื อกที่จะให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวรองลงมา ผลพวงที่เกิดขึ้นทําให้ครอบครัวประสบปั ญหาทวีความรุ นแรงมากขึ้น (ภัสสร ลิมา
นนท์, 2541) ระดับการศึ กษา ที่ ได้รับจากสถาบันการศึ กษา และที่ ได้รับจากประสบการณ์ ของชี วิต
การศึ กษาบ่ งบอกถึ งความสามารถในการเลื อกรั บข่าวสาร และอัตราการรู ้ (ชุ ดาภาปุ ณณะหิ ตานนท์,
2541) อาชี พส่ งผลโดยตรงต่อความต้องการสิ้ นค้า และบริ การที่แตกต่างกัน การตัดสิ นใจว่าสิ่ งไหนคือ
ของใช้ที่มีความจําเป็ นก็แตกต่างกัน ข้าราชการจะซื้ อชุ ดทํางาน และสิ นค้าจําเป็ น ประธานกรรมการ
บริ ษ ทั และภรรยาจะซื้ อเสื้ อผ้าราคาสู ง หรื อตัว๋ เครื่ องบิ น ซึ่ งนักการตลาดจะศึ กษาว่าผลิ ตภัณฑ์ ของ
บริ ษ ัท มี บุ คคลในอาชี พไหนสนใจ เพื่ อที่ จะจัดกิ จกรรมทางการตลาดให้ สนองความต้องการให้
เหมาะสม และรายได้ต่อเดือน ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และครอบครัว รายได้ของบุคคลแสดงถึ งฐานะ
ทางเศรษฐกิจซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญแสดงถึงการมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง (ธี ระภัทร์ เอกผาชัย
สวัสดิ์, 2551)
แนวคิด และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาดหมายถึ ง กลยุทธ์ ทางธุ รกิ จประเภทหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค โดยจะครอบคลุ มประเด็นต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ องทางการ
จัดจําหน่ าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่ธุรกิ จต้องใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้ าหมาย (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และอมรศักดิ์ บุ ญเรื อง, 2546: 35) และเป็ นปั จจัยที่
สามารถควบคุมได้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อทําให้
กิจการอยูร่ อดหรื ออาจเรี ยกได้วา่ ส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ถูกใช้เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายพอใจและมีความสุ ขได้ (กุลวดีคูหะ โรจ
นานนท์, 2545: 16)
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แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึ ง ขั้นตอนในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์จากสองทางเลื อกขึ้นไป
ในกระบวนการซื้ อโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน (สนธยา คงฤทธิ์ , 2544: 118)
ได้ แก่ การรั บ รู ้ ถึ งปั ญ หา (Need Recognition) การค้นหาข้อมู ล (Information Search) การประเมิ นผล
ทางเลื อ ก (Evaluation Alternative Solution) การตั ด สิ นใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ด (Deciding on the
Appropriate Solution) และการประเมิ นผลภายหลังการซื้ อ (Post purchase evaluation) อย่างไรก็ตามการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ครบทั้ง 5 ขั้นตอนเสมอไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับรู ปแบบของสถานการณ์ ในการซื้ อขณะนั้น ๆ ของผูบ้ ริ โภคด้วย นอกจากนี้ ในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค บางครั้งยังมีความซับซ้อนที่จะต้องทําความเข้าใจ เนื่ องจากการซื้ อของครอบครัวนั้น อาจจะมี
บุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้ อมากมาย
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดปทุ มธานี อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ เคยดู หรื อชื่ นชอบ
สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี จํานวนทั้งสิ้ น 1,129,115 คน (www.stat.dopa.go.th, 2561) ซึ่ ง
ทราบจํานวนประชากรที่แน่ นอน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดของประชากร
(Yamane, 1977) ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อกเฉพาะแฟนฟุ ตบอล สโมสรฟุ ตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
Likert Scale 5 ระดับ การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Cronbach’s Alpha) โดยรวมมี ค่าตั้งแต่ 0.722 ขึ้นไป ซึ่ ง
ถือว่าแบบสอบถามมีความน่ าเชื่ อถือ การวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ แจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่ อใช้อธิ บายข้อมู ล และการวิเคราะห์ ข ้อมู ลสถิ ติ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่
Chi-Square และ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลปั จจัยส่ วนบุ คล ได้ดังนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
จํานวน 258 คน (ร้ อยละ 64.50) มีอายุอยู่ในช่ วง 26 – 35 ปี จํานวน 182 คน (ร้ อยละ 45.50) มี สถานภาพ
สมรส จํานวน 240 คน (ร้ อยละ 60.00) มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จํานวน 305 คน (ร้ อยละ76.25) มี
อาชี พพนักงานบริ ษ ัทเอกชน จํานวน 182 คน (ร้ อยละ 45.50) และมี รายได้ต่อเดื อนระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท จํานวน 173 คน (ร้ อยละ 43.25) ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.81) เรี ยงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านช่ องทางการ
จัดจําหน่ าย ด้านบุ คคล ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และ ด้านกระบวนการ ตามลําดับ และ ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อผลิ ตถัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ
เซ็ นทรั ล เอฟซี จํานวน 293 คน (ร้ อยละ 73.25) และไม่ซ้ื อผลิ ตถัณฑ์ ของสโมสรฟุ ตบอลแอร์ ฟอร์ ซ
เซ็นทรัล เอฟซี จํานวน 107 คน (ร้อยละ 26.75)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา
และด้านอาชี พ มี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล
เอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
ปั จจัยส่ วนประสม

OR

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Constant

-41.336

7.653

29.176

1

0.000*

0.000

ด้านผลิตภัณฑ์

2.261

0.654

11.946

1

0.001*

9.590

ด้านราคา

1.003

0.321

9.788

1

0.002*

2.727

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.010

0.823

13.380

1

0.000*

20.288

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

-1.416

0.435

10.575

1

0.001*

0.243

ด้านบุคคล

1.263

0.319

15.696

1

0.000*

3.537

ด้านลักษณะทางกายภาพ

1.547

0.316

23.950

1

0.000*

4.699

การตลาดบริ การ
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ด้านกระบวนการ
-2 Log likelihood = 205.125

2.977

0.413

51.850

Cox & Snell R2 = 0.477

Chi-Square = 259.480 Sig. = 0.000*

1

0.000*

19.628

Nagelkerke R2 = 0.695

Hosmer and Lemeshow = 10.977 Sig. = 0.203*

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์สโมสรฟุ ตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรั ล เอฟซี
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจการพยากรณ์
ร้อยละ 47.7
โดยเรี ย งลํา ดับ ได้ ดัง นี้ ด้ า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ยมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด (B = 3.010)
รองลงมา ด้านกระบวนการ (B = 2.977) ด้านผลิตภัณฑ์ (B = 2.261) ด้านลักษณะทางกายภาพ (B =
1.547) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (B = -1.416) ด้านบุคคล (B = 1.263) และด้านราคา (B = 1.003)
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านสถานภาพ แสดงออกถึงความชื่ นชอบแบบเฉพาะตัวของครอบครัว โดย
จะมีการเริ่ มต้นจากสมาชิก คนใดคนหนึ่ งของครอบครัวและจะส่ งต่ออิทธิ พลนั้น ๆ ทําให้เกิดการคล้อง
ตาม (Aonkarn & Udomprasert, 2010) ด้านระดับการศึ กษา ผู ท้ ี่ มี การศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี จะมี
กิจกรรมหรื อความชื่นชอบให้เลือกต่างจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าหรื อสู งกว่า ทําให้เกิดการริ เริ่ มใน
การชื่ นชอบที มฟุ ตบอลหรื อเกิ ดจากชักชวนจากเพื่ อนในระดับเดี ยวกันนอกจากจะทําให้ บุ คคลมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึ กษายังทําให้เกิ ดความแตกต่างทางทัศนคติ ค่านิ ยม และคุ ณธรรม ความคิ ด
พฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย เนื่ องจาก กี ฬาฟุ ตบอลนั้น
เป็ นกี ฬาที่นิยมกับเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง (ธนิ น ไตรรักษ์, 2554) และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พ
พนักงานบริ ษ ทั เอกชน เนื่ องจากพนักงานเอกชน จะบางบริ ษทั สามารถแต่งกายได้อย่างอิ สระ อี กทั้ง
ผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอลส่ วนใหญ่จะเป็ นเครื่ องแต่งกาย โดยเครื่ องแต่งกายด้วยชุ ดฟุตบอลนั้นเป็ น
ชุดที่ใส่ สบายและรู ้สึกร้อนหรื ออึดอัด อีกทั้งผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี นั้น มี
ลวดลายที่ตรงกับที่กลุ่มพนักงานเอกชนชื่ นชอบ (ธี ระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์ , 2551) นอกจากนี้ ส่วนใหญ่
มีอายุอยูใ่ นช่วง 26 – 35 ปี เนื่ องจาก อายุ 26 - 35 ปี นั้น เป็ นช่วงอายุที่กาํ ลังค้นหาสิ่ งที่ชื่นชอบ เนื่ องจาก
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เป็ นช่วงอายุที่เข้าสู่ วยั ทํางาน โดยนําเงินที่ได้จากนํ้าพักนํ้าแรงมาซื้ อผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบมากกว่า เก็บไว้
ใช้ในครอบครัวหรื ออนาคต
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ สามารถอภิปรายผลตามค่ านํา้ หนักได้ ดังนี้
1) ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ส โมสรฟุ ตบอลแอร์
ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี มากที่ สุ ด เนื่ องจาก ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ าย แสดงถึ งความสะดวกในการเดินทางหรื อการติ ดต่อสั่งซื้ อ หากสิ นค้าใดที่คน้ หาได้อย่าง
และหาซื้ อได้ลาํ บาก ก็จะทําให้การตัดสิ นใจซื้ อลดลง เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า สถานที่ จดั
จําหน่ า ยสามารถเดิ น ทางมาได้ส ะดวกและมี ก ารจัดสิ น ค้า เป็ นหมวดหมู่ เลื อ กซื้ อ ได้ส ะดวก มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด แสดงให้เห็นถึง ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี นั้นสามารถ
หาซื้ อได้ง่ายจากสถานที่จดั จําหน่าย อีกทั้งยังเดินทางได้ดว้ ยสะดวก เมื่อถึงสถานที่จดั จําหน่ายแล้ว
สามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้จากการจัดสิ นค้าไว้เป็ นกลุ่ม ๆ ทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด ซึ่ ง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริ ศรา เหลื องสฤษดิ์ มนัส ไพฑู รย์เจริ ญลาภ และ ณัฐวุฒิ
โรจน์ นิรุตติ กุล (2555) ที่ ว่าปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ ายมี ผลต่ อความพึ งพอใจ เพราะเพิ่ ม
ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภค นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงผูท้ ี่เพิง่ เคยใช้บริ การเป็ นครั้งแรก
2) ด้านกระบวนการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล
เอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในจัง หวัดปทุ ม ธานี รองลงมา เนื่ อ งจาก กระบวนการให้ บ ริ ก ารนั้น ทําให้
ผูบ้ ริ โภคไม่เสี ยเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าและการชําระเงิ น ทําให้เกิดความพึงพอใจและตัดสิ นใจ
ซื้ อได้รวดเร็ ว เมื่อพิจารณาจาค่าเฉลี่ยพบว่า พนักงานมีการอธิ บายรายละเอียดสิ นค้าได้อย่างชัดเจน
มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การที่พนักงานนั้นให้รายละเอียดสิ นค้า ทําให้เกิดการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บอกถึ งจุดดี จุดเด่นของผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการ
เปรี ยบเทียบและตัดสิ นใจซื้ อได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชานนท์ อัน
สมศรี (2556) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นการเลื อ กซื้ อรองเท้ า กี ฬ าแบดมิ น ตัน ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการมีความสําคัญในระดับมาก โดยให้ความสําคัญใน
เรื่ องความหลากหลายของวิธีการชําระเงินเป็ นสําคัญ เช่น การชําระเงินผ่านเครดิตการ์ ด
3) ด้านผลิ ตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล
เอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการนําเสนอขายแก่ผูบ้ ริ โภค
ซึ่ งเป็ นแกนกลางของทางธุ รกิ จ เมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ยพบว่า สิ น ค้าสามารถปรั บ เปลี่ ยนและ
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ออกแบบ ได้ตามความต้องการของลู กค้า เช่ น เสื้ อบอลสามารถสกรี นชื่ อและเบอร์ ได้ตามความ
ต้องการของลู กค้า มี ค่าเฉลี่ ยมากที่สุด เนื่ องจาก การออกแบบ ที่สวยงามสะดุ ดตา ทําให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถตัดสิ นใจซื้ อจากความชื่ นชอบส่ วนตัวได้ โดยเฉลี่ ยโลโก้ของ สโมสรฟุ ตบอล หรื อเบอร์
หมายเลขนั ก ฟุ ต บอลที่ ชื่ น ชอบ ผู ้บ ริ โ ภคก็ จ ะตัด สิ น ใจซื้ อ ได้โ ดยไม่ เกิ ด ความลัง เลสงสั ย ซึ่ ง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของปารมี พัฒนดุ ล (2559) ที่ ว่าผูบ้ ริ โภคที่ มีลกั ษณะส่ วนบุ คคล
แตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ การตั้ง ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม แต่ ผู ้บ ริ โ ภคมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ทาํ ให้มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สําคัญกับการตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์
4) ด้านลักษณะทางกายภาพส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ
เซ็ น ทรั ล เอฟซี ของผู บ้ ริ โภคในจัง หวัด ปทุ ม ธานี หั วใจสํ า คัญ ของสโมสรฟุ ต บอลแอร์ ฟ อร์ ซ
เซ็ น ทรั ล เอฟซี คื อ สั ญ ลัก ษณ์ ข องที ม ฟุ ต บอล โดยสอดคล้อ งกับ การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที่ พ บว่า
สัญลักษณ์ตราสิ นค้าของสโมสรทีมฟุตบอล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจาก สัญลักษณ์ของทีมฟุตบอล
แอร์ ฟ อร์ ซ เซ็ น ทรั ล เอฟซี นั้น เข้า ไปอยู่ใ นหั วใจของผู บ้ ริ โภคที่ เป็ นแฟนบอล ทํา ให้ เมื่ อ พบ
ผลิตถัณฑ์ของทีมฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี ก็จะทําให้เกิดความภูมิใจหรื อประสบการณ์ที่
แชร์ ร่วมกันระหว่างนักแข่งกับผูช้ ม ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วนันทร หอวงศ์รัตนะ
(2553) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ผูผ้ ลิตสิ นค้าแฟชัน่ ของไทยควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ ที่ชดั เจนเพื่อให้ผูบ้ ริ โภค
รู ้จกั จดจําตราสิ นค้าได้ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ น้ นั ควรเลื อกใช้วสั ดุที่มีคุณภาพ
ทนทานต่อการใช้งาน เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความจงรักภักดี ต่อสิ นค้า (Brand Royalty) และเกิ ดการ
บอกต่ อทําให้เกิ ดการบริ โภคตามกัน ของผูบ้ ริ โภครายอื่ น ๆ อี ก ทั้ง ผูบ้ ริ โภคให้ ค วามสําคัญ กับ
รู ปลักษณ์ของสิ นค้าที่มีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ เลือกบริ โภคสิ นค้าจากวัสดุที่มี
คุณภาพทนทานต่อการใช้งาน และเลือกจากตราสิ นค้า ตามลําดับ
5) ด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ
เซ็นทรัล เอฟซี ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี น้อยกว่า ไม่ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
แอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี เนื่ องจาก การส่ งเสริ มการตลาดของสโมสรฟุตบอล ส่ วนใหญ่เน้นการ
จําหน่ ายตัว๋ ฟุตบอล เป็ นหลัก เพื่อให้เกิ ดการเข้าชมการแข่งขันในสนามฟุตบอล หรื อไม่ก็ส่งเสริ ม
ให้ มี ก ารดู ถ่ า ยทอดสดผ่า นทางโทรทัศ น์ โดยไม่ ไ ด้ค ํา นึ ง ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องทางสโมสร โดย
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่พบว่า ได้รับข้อมูลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ น ใบปลิว นิ ตยสาร มี
ความสวยงามเด่น สะดุ ดตา มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา
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เจริ ญคงธรรม (2548) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ของลู กค้าซี เมนต์ไทยโฮมมาร์ ท ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยพบว่าปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สู ง คื อ ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดโปรโมชัน่ ลดราคาสิ นค้า
6) ด้านบุคคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด ปทุ ม ธานี ซึ่ งเป็ นหัวใจสํ าคัญ ของการส่ งมอบบริ ก าร เมื่ อ พิ จารณาจาก
ค่าเฉลี่ ยพบว่า พนักงานให้บริ การอย่างเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด แสดงให้เห็ นถึ ง การเอาใจใส่
ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี ให้เปรี ยบเสมือนดูแลแฟน
คลับฟุตบอล โดยเข้าใจความต้องการนั้น จะยิ่งส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้อง
กับ งานวิจยั ของ อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล และดลยา จาตุ รงคกุล (2550) กล่ าวว่า ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมี 4 ประการ ไดแก้ ข้อมูลข่าวสารการที่ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การนั้น จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อสิ นค้า ราคา และลักษณะ
ต่างๆ จากแหล่ งข้อมูลข่าวสารที่ สําคัญ แบ่งเป็ น 2 แหล่ ง คื อการโฆษณาการค้าโดยผ่านสื่ อต่างๆ
และแหล่งจากสังคม เช่ น ครอบครัว เพื่อนฝูงและผูค้ ุ น้ เคย ที่มีการพูดคุ ยหรื อบอกต่อกัน เป็ นต้น
ปั จจัยต่อมา ได้แก่ สังคมและกลุ่ มสั งคม ประกอบด้วย วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ชั้นของสั งคม
กลุ่มอ้างอิง และครอบครัว เป็ นต้น ส่ วนปั จจัยหนึ่งที่เป็ นแรงผลักดันทางด้านจิตวิทยานั้น ได้แก่การ
รับรู ้แรงจูงใจการเรี ยนรู ้ บุคลิกภาพ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นตัวผลักดันให้เกิด
ความต้องการการเลือกซื้อและการตัดสิ นใจซื้อรวมถึงนิสัยในการซื้อและความจงภักดีในตราสิ นค้า
7) ด้านราคาส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็นทรัล เอฟซี
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี เนื่ องจาก เป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภคที่ใช้ในการเลื อกซื้ อสิ นค้า อีก
ทั้งยังเป็ นต้นทุนของทางผูป้ ระกอบการในการเสนอราคาแก่ผบู ้ ริ โภค เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่า
ราคาถูกกว่าสโมสรอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคนั้นให้ความใส่ ใจกับเรื่ องราคา เมื่อ
เปรี ยบราคาแล้ว เล็งเห็ นว่า ราคาของผลิ ตภัณฑ์สโมสรฟุ ตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี มีราคา
เหมาะสมกว่าสโมสรอื่ น ๆ จึ งเกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็ น
ระดับความรู ้สึกของลูกค้าที่มีผลจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
หรื อการทํางานของผลิตภัณฑ์ กับความคาดหวังของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ตามผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล การคาดหวังของ
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บุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู ้ในอดีตของผูซ้ ้ือ นักการตลาดและฝ่ ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพิม่ (Value Added)
การสร้ างคุ ณค่าเพิ่มเกิ ดจาการผลิ ต (Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing) รวมทั้งมี การ
ทํางานร่ วมกันกับฝ่ ายต่างๆ โดยจัดหลักการสร้ างคุ ณภาพรวม (Total Quality) คุ ณค่าเกิดจากความ
แตกต่ างทางการแข่ งขัน (Competitive differentiation) คุ ณ ค่ าที่ ม อบให้ก ับ ลู ก ค้าจะต้องมากกว่า
ต้นทุนของลูกค้า (Cost) ต้นทุนของลูกค้าส่ วนใหญ่ก็คือราคาสิ นค้า (Price) นัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปั จจัยส่ วนบุ ค คล ผูผ้ ลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ส โมสร ควรมี ก ารออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ให้ก ับ กลุ่ ม
ครอบครัว โดยให้สินค้านั้นมีขนาดต่างกันตามช่วงวัยหรื อสมาชิ กในครอบครัว โดยใช้มาตรฐาน
ระดับ สากลในการกําหนดขนาดของสิ นค้า และทําการแข่ งขันกระชิ บ มิ ตรหรื อแลกเปลี่ ยนการ
ฝึ กอบรมนักฟุตบอลทําให้ ชื่ อของสโมสรนั้นเข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคได้ นอกจากนี้ ควรรักษา
ฐานแฟนบอลที่เป็ นผูช้ าย โดยมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเพศชาย ที่หลากหลายมากกว่าเพศ
หญิ ง และ ควรเข้าใจพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ 26-35 ปี เนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ เข้าสู่ วยั ทํางาน
การขายสิ นค้าต่าง ๆ ต้องเข้าถึ งได้อย่างสะดวก ยิ่งในโลกยุค ปั จจุ บ นั สามารถใช้เครื อข่ ายสั งคม
ออนไลน์ อินเตอร์ เน็ตต่าง ๆ ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างง่ายดาย
2) ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ผูป้ ระกอบการหรื อผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอล
แอร์ ฟ อร์ ซ เซ็ นทรั ล เอฟซี ควรให้ค วามสําคัญ กับ สถานที่ จดั จําหน่ าย โดยการเน้นทําเลที่ ตอ้ งที่
สามารถเดิ นทางมาได้สะดวกและมี การจัดสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่ของสิ นค้า ให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ อได้
สะดวก และควรมีการชี้แจ้งพนักงานให้สามารถอธิ บายรายละเอียดสิ นค้าให้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ควรให้ความสําคัญกับ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้ส อดคล้องกับความต้องการของลู กค้า และให้
ความสํ า คั ญ กั บ สั ญ ลั ก ษณ์ ตราสิ นค้ า ของสโมสรที ม ฟุ ต บอล อี ก ทั้ งควรเน้ น การโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ จ ะจําหน่ า ยในแต่ ล ะนัด การแข่ ง ขัน ของสโมสร เพื่ อ ทํา ให้
ผูบ้ ริ โภค สามารถวางแผนหรื อตัดสิ นใจเลือกซื้ อได้ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามควรมีการฝึ กอบรม
พนักงาน ให้มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และควรรักษาระดับราคาของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์
สโมสร ให้มีราคาที่ถูกกว่าหรื อตํ่ากว่าเล็กน้อยเพื่อลดการลังเลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเมื่อทําการ
เปรี ยบเทียบ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรทําการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ภาพลักษณ์หรื อคุณค่าตรา
สิ นค้า ที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแอร์ ฟอร์ ซ เซ็ นทรัล เอฟซี และควร
ทําการศึกษาผูบ้ ริ โภคในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อทําให้ผลการวิจยั ครอบคลุมและทําให้เข้าใจความแตกต่าง
เชิ งพื้นที่ นอกจากนี้ ควรทําการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ เชิ งหรื อสัมภาษณ์ กลุ่ม เพื่อ
เข้าถึ ง อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของผู บ้ ริ โภคในการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ส โมสรฟุ ต บอลแอร์ ฟ อร์ ซ
เซ็นทรัล เอฟซี
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตันของผู้บริ โภค ในพื้นทีจ่ ังหวัดกรุ งเทพมหานคร
FACTORS AFFECTING CONSUMERS' DECISION TO BUY ICHITAN BRANDED
BEVERAGES IN THE AREA OF BANGKOK
ชุ ติมา อินทรัตน์
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
รุจาภา แพ่ งเกษร
คณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่
จัง หวัด กรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม ตั วอย่ างในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ในเขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม และทําการ
วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิ วเตอร์ SPSS ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล สถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล คื อ สถิ ติ เชิ งพรรณนา สถิ ติ ที่ ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐานและหาความสั มพันธ์ คื อ
Independent Sample t-test, One-way Analysis of Variance และ Multiple Regression Analysis (MRA)
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ของการวิจยั นี้ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่าง 31-40 ปี
สถานภาพโสด, การศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี , รายได้ 10,001 – 20,000 บาท และเป็ นพนักงานบริ ษ ทั /
รับจ้าง จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัยด้านส่ วประสมทางการตลาด 4Ps
ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ส่ วนผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่างมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มอิชิตนั และพบว่าปั จจัยส่ วนผสมตลาด 4Ps มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่ องดื่มอิชิตนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps, การตัดสิ นใจซื้อ, ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
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Abstract
The study was a survey whose purpose was to study the relationship between personal
factor and 4Ps marketing mix factors, both of which affecting consumers' decision to buy Ichitan
branded beverages in the area of Bangkok. The sample group consisted of 400 people who lived
in the area of Bangkok. The instrument for data collection was questionnaire. SPSS was used for
data Analysis. The statistics used for data analysis were descriptive ones and the statistics for
hypotheses testing and finding the relationship consisted of Independent Sample T-test, One-Way
Analysis of Variance, and Multiple Regression Analysis (MRA)
The research found that Most of the samples of this research were female, age between
31-40 years old, single status, low-bachelor's degree, income 10,001 - 20,000 baht. They were
private sector employees. From data Analysis respondents, 4Ps marketing mix factors, product,
price, distribution channels and promotion had the high level of overall mean. As for the
hypothesis testing, it was found that the personal factors of the sample have an effect on the
decision marketing of Ichitan drinks. 4Ps marketing mix factors were significantly related to the
decision to marketing of Ichitan drinks at the level of 0.05
Key words: 4Ps Marketing Mix Factors, Decision Making, Ichitan, In Bangkok Province
บทนํา
จากการศึกษาของศูนย์วิจยั กสิ กรไทยประมาณการภาพรวมตลาดเครื่ องดื่มพร้อมดื่มปี พ.ศ.
2559 ว่าจะมีมูลค่าอยูท่ ี่ 225,000-230,000 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นปริ มาณ 8,500-8,600 ล้านลิ ตรโดยมี
มูลค่าตลาดลดลง 3.2–5.3% แต่ปริ มาณการขายมากขึ้น 1.0-2.2% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งเป็ น
ผลมาจากการทําการตลาดของร้านค้าปลีก เพื่อกระตุน้ ยอดขายเครื่ องดื่มพร้อมดื่มในสถานการณ์ ที่
สภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทําให้ผบู ้ ริ โภคต้องเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตเป็ น
หลัก ซึ่ งส่ งผลต่อมู ลค่าตลาดชาพร้ อมดื่ มลดลง (ตลาดเครื่ องดื่ มพร้ อมดื่ มปี 2559 หดตัวเชิ งมู ลค่า
ตามภาวะกาลังซื้อ แต่ปริ มาณยังขยายตัว, 2559)
ปั จจุบนั มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มไทยก็เป็ นไปตามการประมาณการ คือ มูลค่า
ตลาดเครื่ องดื่ มพร้ อมดื่ ม ปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาท และมูลค่าตลาดของ
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เครื่ องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มมีมูลค่าประมาณ 1.57 หมื่นล้านบาท ซึ่ งลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 มา 3.9%
และมีปริ มาณการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคที่ลดลงจาก ปี 2558 มา 1.7% โดยผูเ้ ล่นในตลาดเครื่ องดื่มชา
เขียวที่เป็ นคู่แข่งขันรายใหญ่สองเจ้า คือ โออิชิ และอิชิตนั ซึ่ งแม้วา่ มูลค่าตลาดจะลดลง แต่วา่ โออิชิ
มี มู ล ค่ าการเติ บ โตที่ สู งขึ้ น 10.1% จึ ง ทําให้ โออิ ชิ มี ส่ วนแบ่ งตลาดเครื่ องดื่ ม ชารวม เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
43.6% ส่ งผลทําให้ส่วนแบ่งตลาดเครื่ องดื่มชารวมของ อิชิตนั ลดลงมาอยูท่ ี่ 41.1% แต่หากพิจารณา
เฉพาะตลาดชาเขี ยวพร้ อมดื่ มอย่างเดี ยวนั้น จะมีส่วนแบ่งการตลาดของโออิ ชิ และอิชิตนั เท่ากับ
36.1% และ 27.7% ตามลําดับ (matemate, 2559)
เครื่ องดื่มตราอิชิตนั เข้ามาสู่ การแข่งขันทางการตลาด ซึ่ งเป็ นการกนะตุน้ ให้การแข่งขันทาง
การตลาดชาเขี ยวกลับมารุ นแรงและการแข่งขันทางการตลาดที่มีอตั ราการเติบโตโดยทัว่ ไปของ
ตลาดชาเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปกติเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 และผลิตภัณฑ์อิชิตนั ได้วางเป้ าหมาย
เพียงเป็ นแบรนด์ที่ติด 1 ใน 3 ของตลาดเครื่ องดื่มภายใน 3 ปี และการกลับมาสู่ ตลาดการแข่งขันชา
เขียวพร้อมดื่ม
ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ จึงทําให้ผเู ้ ล่นในตลาดต้องนํากลยุทธ์การตลาดมาใช้ เพื่อกระตุน้ การ
ซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพิ่ม ขึ้ น อาทิ การทําการตลาดให้ผูบ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งสิ น ค้าได้ม ากขึ้ น ช่ อง
ทางการจัด จํา หน่ า ยที่ ม ากขึ้ น สิ น ค้า ที่ มี ค วามแปลกใหม่ น่ าสนใจมากขึ้ น จึ ง ทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภคมี
ทางเลื อกในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้ามากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยเหตุ ผลที่ กล่ าวมาข้างต้น ผูผ้ ลิตเครื่ องดื่ มชา
เขียวพร้อมดื่มควรต้องศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการเลือกซื้อชาเขียว
ยีห่ อ้ อิชิตนั ภายใต้กลยุทธ์การตลาด 4Ps ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ จึงทําให้ผเู ้ ล่นในตลาดต้องนํากลยุทธ์
การตลาดมาใช้เพื่อกระตุน้ การซื้อของผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้านส่ วนบุ ค คลในการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ตราอิ ชิ ตนั ในเขตพื้ น ที่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Psในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิ
ตัน ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัย ทางด้า นบุ ค คลที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ตราอิ ชิ ต ัน ของ
ผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัย ทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps มี ค วามสั ม พันธ์ ต่ อการตัดสิ น ตัดสิ น ใจซื้ อ
เครื่ องดื่มตราอิชิตนั ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
1.1 ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัย ทางด้านบุ ค คล ซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึ กษา อาชี พ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps ซึ่ งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
1.2 ตัวแปรตาม
ศึ ก ษาการตั ด สิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ตราอิ ชิ ต ั น ของผู ้บ ริ โภค ในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร
2. ขอบเขตประชากร
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตระยะเวลา
ช่วงเวลาการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ด้ านบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ

การตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตัน
ของผู้บริ โภค ในพืน้ ทีจ่ ังหวัด
กรุ งเทพมหานคร

- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ด้ านส่ วนประสมการตลาด 4Ps
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- สถานที่/ช่องทางการจัดจําหน่าย
- การส่ งเสริ มการตลาด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. เพื่อทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อให้ ผูป้ ระกอบการผลิ ตเครื่ องดื่ ม พร้ อมดื่ ม นําผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒ นาและ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต และการทําการตลาดกับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้สามารถตอบสนองการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้อย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
ของกิจการได้
3. เพื่ อเป็ นแนวทางให้ก ับ ผูท้ ี่ ส นใจศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
ตราอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
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แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับการตัดสิ นใจ
การเลือกจากทางเลือกหรื อตัวเลือกที่มีอยู่ แต่การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการ ไม่ใช่เป็ นการ
กระทําที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตรงกันข้าม กระบวนการตัดสิ นใจเกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมหรื อปั จจัย
รอบข้างในภาวะที่ผูบ้ ริ โภคกําลังอยูใ่ นขั้นตอนของการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ ซื้ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไปหรื อเป็ นการ
“บริ โภค” (consume) สิ นค้าและบริ การ Hanna &Wozniak, (2001) ได้แบ่งกระบวนการตัดสิ นใจไว้
ซึ่ งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่
1. การตระหนักรู ้ปัญหา (Problem Recognition)
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search)
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
4. การเลือกซื้ อ (Choice Selection)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาด 4Ps
ส่ วนประสมการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จาํ หน่าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่ ธุ ร กิ จ สามารถควบคุ ม ได้ ต้อ งใช้ ร่ ว มกัน ทั้ง 4 อย่า ง
วัตถุ ป ระสงค์ที่ ใช้เพื่ อสนองความต้องการของลู ก ค้า ให้ ลู ก ค้าเกิ ดความพึ งพอใจ และส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคคํานึงก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
ข้ อมูลทัว่ ไปของเครื่ องดื่มตราอิชิตัน
เครื่ องดื่ มตราอิชิตนั เป็ นผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั อิชิตนั กรุ๊ ป จํากัด ซึ่ งก่อตั้งโดย ตัน ภาสกร
นที และนําผลิ ตภัณ ฑ์ชาเขี ยวพร้ อมดื่ มภายใต้ชื่อ “อิ ชิตนั ” เข้ามาสู่ การแข่งขันทางการตลาด เมื่ อ
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 (วิกิ พีเดี ย, 2555, 15 สิ งหาคม) ซึ่ งเป็ นการกนะตุ น้ ให้การแข่งขันทาง
การตลาดชาเขี ยวกลับมารุ นแรงและการแข่งขันทางการตลาดที่มีอตั ราการเติบโตโดยทัว่ ไปของ
ตลาดชาเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปกติเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 20 และผลิตภัณฑ์อิชิตนั ได้วางเป้ าหมาย
เพียงเป็ นแบรนด์ที่ติด 1 ใน 3 ของตลาดเครื่ องดื่มภายใน 3 ปี อิชิตนั มีการวางตําแหน่งกลยุทธ์ความ
แตกต่างไว้วา่ เป็ นชาเขียวออร์ แกนิ คกรี นที 100% เพื่อตอบรับกับสุ ขภาพและเทรนด์ออร์ แกนิ ค ซึ่ ง
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เป็ นการระบุจุดขายที่เป็ นเอกลักษณ์ใหห้กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนและแตกต่าง
จากเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่กาํ ลังแข่งขันกันอยูป่ ั จจุบนั และสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
แนวคิดเกีย่ วกับบุคคล
บุ ค คล เป็ นปั จจัย ที่ นิ ย มนํามาใช้ศึ ก ษากัน มากที่ สุ ดในการแบ่ งส่ วนการตลาดตามกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อ
ชาติ นํามาวางแผนกําหนดกลยุทธ์สร้างความต้องการหรื อจูงใจ ให้ผบู ้ ริ โภคอยากใช้ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่นาํ เสนอ เพื่อให้เข้าถึ งและตรงกับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงมากที่สุด เพราะจะทําให้นกั การ
ตลาดนั้นสามารถประเมินขนาดของตลาดเป้ าหมายได้ตามสัดส่ วนที่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เหมือนดาว วาสุ เทพรังสรรค์ (2559) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ชาเขียวยี่ห้อโออิชิและอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร งานวิจยั นี้ มีสมมติฐานเกี่ ยวกับ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ (เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) และปั จจัยด้านกล
ยุท ธ์ ก ารตลาด 4Ps ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ปั จจัยด้านราคา (Price) ปั จจัย ด้านช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย (Place) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยตั้งสมมติฐานว่าปั จจัย
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อชาเขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่ามีปัจจัยด้านกลยุทธ์การตลาด 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อชา
เขียวยี่ห้อโออิชิ และอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร คือ (1) ปั จจัยด้านราคา และความ
คุม้ ค่า เนื่องจากผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาถึงความคุม้ ค่า คุม้ ราคาในการเลือกซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวไม่วา่ จะ
เป็ นคุ ณค่า คุ ณประโยชน์ คุ ณภาพของวัตถุ ดิบ ที่นาํ มาผลิ ตเครื่ องดื่ ม อีกทั้งยังทําการเปรี ยบเที ยบ
ราคาของเครื่ องดื่ ม ที่ มี รสชาติ ที่ ค ล้ายคลึ งกัน และจะเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ ม ยี่ห้ อที่ มี ราคาตํ่ากว่าเพื่ อ
ประหยัด และคุ ้ม ค่า มากขึ้ น และ (2) ปั จ จัย ด้า นช่ องทางการจัด จําหน่ า ย และรสชาติ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคต้องการความสะดวกสบายในการหาซื้ อเครื่ องดื่มเพื่อบริ โภค ร้ านค้าจะต้องเข้าถึงได้ง่าย
สิ นค้าสามารถหาได้ง่าย มีการแสดงสิ นค้าอย่างชัดเจน ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการหาสิ นค้า อีกทั้งยังต้อง
มี เพี ยงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเครื่ องดื่ ม ชาเขี ยวที่ จาหน่ ายจะต้องเป็ นชาเขี ยวที่ มี
รสชาติที่อร่ อยอีกด้วย
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ปวีณา ด้วงคําจันทร์ (2555) ได้ทาํ การศึกษาสื่ อออนไลน์และปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวออแกนิค “อิชิตนั ” ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน ด้านความถี่ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวออแกนิ ค
“อิชิตนั ” ต่อสัปดาห์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นด้านสื่ ออนไลน์
และด้านปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยูใ่ นระดับตํ่ากับพฤติกรรม
การซื้อเครื่ องดื่มชาเขียวออแกนิค “อิชิตนั ” กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
พีร์นิธิ โชคธนพัธนันท์ (2559)ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวในเขต
บางเขน กรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 31-35 ปี มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-25,000
บาท พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขียว พบว่า ความถี่ ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเชี ยว 3-4
ครั้งต่อหนึ่ งสัปดาห์ ยี่ห้อที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อมากที่สุดคือโออิชิ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวที่
ร้ านสะดวกซื้ อ โดยบริ โภคแบบขวดมากกว่าแบบกล่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เพื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อชาเขียวจากยีห่ ้อมากที่สุด ด้านราคา
กลุ่มตัวอย่างเลื อกซื้ อชาเขียวที่มีราคาไม่แพงถ้าเปรี ยบเทียบกับคุ ณประโยชน์ที่ได้รับ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อชาเขียวที่มีจาํ หน่ายไม่ขาดตลาดและหาซื้อง่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดกลุ่ มตัวอย่างเลื อกซื้ อชาเขี ย วที่ มี ก ารโฆษณาอย่างสมํ่าเสมอ และกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี เพศ
แตกต่างกันให้ความสําคัญกับ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มชาเขี ยวแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 กลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้
แตกต่างกันให้ความสําคัญกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รวิกร สยามิภกั ดิ์ (2559) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อนํ้าแร่ บรรจุ
ขวด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อนํ้าแร่ บรรจุขวด ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้แก่ ปั จจัยด้านคุ ณภาพ
ของนํ้าแร่ ปั จจัยด้านบรรจุ ภณ
ั ฑ์และหาซื้ อได้ง่าย และปั จจัยด้านราคา ซึ่ งส่ งผลทางบวกต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้อ โดยปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดนั้นส่ งผลทางลบต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
อาจเป็ นเพราะการทํากิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดที่มากเกินไปทําให้ความน่ าเชื่ อถือของสิ นค้าลดลง
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการรับรู ้ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อนํ้าแร่ บรรจุขวด อาจ
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เป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคมองว่านํ้าแร่ ที่ วางจําหน่ ายนั้นมี ม าตรฐานและคุ ณ ประโยชน์ที่ เหมื อนกัน จึ ง
ไม่ ไ ด้ค ํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย นี้ เป็ นหลัก ในการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ในส่ ว นของปั จ จัย ด้า นลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ พบว่า ไม่วา่ จะเป็ นเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ล้วนส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อทั้งสิ้ น
มนัส ศุภรจิตพร (2555) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มประเภท
กาแฟคัว่ บดในเขตพื้ น ที่ นิ ค มอุ ตสาหกรรมเหมราชอี ส เทิ ร์น ซี บ อร์ ด จังหวัดระยอง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ ข องการวิจยั นี้ เป็ นเพศหญิ งอายุอยู่ในช่ วง 26-30 ปี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 30,001-40,000 บาท และ ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ผลิ ตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านพนักงานขาย,
ด้านการสร้ างและนําเสนอลัก ษณะทางกายภาพ และ ด้านกระบวนการ มี ค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ส่ วนผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่างมี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มประเภทกาแฟคัว่ บด และพบว่าปั จจัยส่ วนผสมตลาดบริ การมีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มประเภทกาแฟคัว่ บดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นโดย
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตําราและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั โดยผ่านการทดสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)
จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ การศึกษา รายได้ และอาชีพ ตอนที่ 2 ปั จจัยทางด้านส่ วน
ประสมการตลาด 4Ps ตัน ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) แสดงระดับการ
ให้ความสําคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ตอนที่ 3 การ
ตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องดื่ มอิชิตนั ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) แสดง
ระดับการให้ความสําคัญ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จํานวน 5 ข้อ ซึ่ ง
ได้ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อ โดยผ่านการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ได้ดาํ เนิ นการ
ทดสอบแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ชุ ด เพื่อทดสอบความเข้าใจ ความ
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ถู ก ต้อง ตลอดจนผูว้ ิจ ัย ได้ท าํ การหาค่ า ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ โดยใช้สู ตรสั ม ประสิ ท ธิ์ อัล ฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบ ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม มี
ค่า Alpha ไม่น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 ซึ่ งเชื่ อได้ว่าแบบสอบถามที่จดั ทําขึ้นมาเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั ที่สามารถเชื่อถือได้ (Nunnally, 1978)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจํานวนตัวอย่างแล้ว
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คื อ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วย ANOVA (T-test, F-test) และ Multiple Regression Analysis (MRA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป
จากการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลของประชากรในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ประชากรส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 241 คน (ร้ อยละ 60.25) มี อายุ 31-40 ปี จํานวน 117 คน
(ร้อยละ 29.25) มีสถานภาพโสด จํานวน 218 คน (ร้อยละ 54.50) มีการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี 243
คน (ร้ อ ยละ 60.75) มี ร ายได้ 10,000-20,000 บาท จํา นวน 157 คน (ร้ อ ยละ 39.25) และมี อ าชี พ
พนักงานบริ ษทั /รับจ้าง จํานวน 251 คน (ร้อยละ 62.75)
ข้ อมูลส่ วนประสมการตลาด 4Ps
จากการศึกษาข้อมูลส่ วนประสมการตลาด 4Ps แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยรวมมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ด้านช่ อง
ทางการจัดจําหน่ายอยูใ่ นระดับมาก (X ̅ = 3.87) เป็ นลําดับแรก รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับ
มาก (X ̅ = 3.85) ด้านราคาอยูใ่ นระดับมาก (X ̅ = 3.68) และด้านส่ งเสริ มทางการตลาดอยู่ในระดับ
มาก (X ̅ = 3.55)
ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยในการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตัน
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั แบ่งออกเป็ น 5
ส่ วน ได้แก่ ด้านการรับรู ้ ด้านการค้นหาข้อมู ล ด้านการประเมิ นทางเลื อก ด้านการตัดสิ นใจ และ
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยรวมมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับด้านการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (X ̅=
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3.69) เป็ นลําดับ แรก รองลงมาด้านพฤติ ก รรมหลัง การซื้ ออยู่ในระดับ มาก (X ̅ = 3.57) ด้านการ
ประเมินทางเลื อกอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.51) อยู่ในด้านการรับรู ้ ระดับมาก (X ̅ = 3.49) และด้าน
การค้นหาข้อมูลอยูใ่ นระดับมาก (X ̅ = 3.09)
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยทางด้านบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิชิ
ตันของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
เพศ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-Test พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ที่
ไม่ แตกต่ า งกัน , เพศที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผลต่ อ ปั จ จัย ด้านการค้น หาข้อ มู ล ที่ ไ ม่ แตกต่ า งกัน , เพศที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการประเมินทางเลือกที่ไม่แตกต่างกัน และเพศที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อายุ จากการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้ f-Test พบว่า อายุที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อปั จจัย ด้านการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่ไม่แตกต่างกัน, อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการค้นหาข้อมูลที่แตกต่าง
กัน, อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการประเมิ นทางเลื อกที่ แตกต่ างกัน, อายุที่แตกต่ างกัน
ส่ งผลต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้อที่แตกต่างกัน และอายุท่ีแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สถานภาพ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ f-Test พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ที่ไม่แตกต่างกัน, สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการค้นหาข้อมูล
ที่แตกต่างกัน, สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการประเมินทางเลื อกที่ ไม่แตกต่างกัน,
สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่ไม่แตกต่างกัน และ สถานภาพที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลือกซื้ อที่ไม่แตกต่างกัน จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั
ด้านการค้น หาข้อมู ล คู่ ที่ มี ค วามแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด มี ก ารตัดสิ นใจ
แตกต่างน้อยกว่า สถานภาพหย่าร้าง
การศึกษา จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ f-Test พบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ปั จจัยด้านการรับรู ้ ที่ไม่แตกต่างกัน, การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการค้นหาข้อมูลที่
แตกต่ างกัน, การศึ ก ษาที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยด้านการประเมิ น ทางเลื อกที่ ไม่ แตกต่างกัน ,
การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อที่ ไม่แตกต่างกัน และการศึกษาที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านพฤติกรรมหลังการซื้อที่ไม่แตกต่างกัน
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รายได้ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ f-Test พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัย
ด้านการรับรู ้ ที่แตกต่างกัน, รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน,
รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการประเมินทางเลือกที่ไม่แตกต่างกัน, รายได้ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อที่ไม่แตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัย
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อที่แตกต่างกัน
อาชี พ จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ f-Test พบว่า อาชี พที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัย
ด้านการรับรู ้ ที่แตกต่างกัน, อาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการค้นหาข้อมูลที่ แตกต่างกัน,
อาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านการประเมินทางเลื อกที่ไม่แตกต่างกัน, อาชี พที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อปั จจัยด้านการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อที่ ไม่แตกต่างกัน และอาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัย
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อที่แตกต่างกัน
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ดว้ ยวิธี Scheffe พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การ
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ด้านการค้นหาข้อมูล คู่ที่มีความแตกต่างกัน จํานวน 3 คู่ ได้แก่ อ ายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี มี การตัดสิ นใจแตกต่างมากกว่า อายุ 21-30 ปี , อายุ 15-20 ปี มี การตัดสิ นใจแตกต่าง
มากกว่า อายุ 31-40 ปี และอายุต่ าํ กว่า 20 ปี มี ก ารตัดสิ น ใจแตกต่างน้อยกว่า อายุม ากกว่า 41 ปี ,
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ด้านการค้นหาข้อมูล คู่ที่มี
ความแตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ สถานภาพโสด มีการตัดสิ นใจแตกต่างน้อยกว่า สถานภาพหย่า
ร้าง, ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ด้านการรับรู ้ คู่ที่มีความ
แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ และความสัมพันธ์ ระหว่างอาชี พกับการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิ ชิตนั
ด้านการรับรู ้ คู่ที่มีความแตกต่างกัน จํานวน 2 คู่
สมมติ ฐานที่ 2 ปั จจัย ทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่อการตัดสิ น
ตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 4Ps

B

Std.error

ค่าคงที่

0.448

0.120

ด้านผลิตภัณฑ์

0.195

0.039

0.210

5.042*

ด้านราคา

0.222

0.040

0.244

5.561*

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

-0.003

0.038

-0.003

-0.068

ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด

0.413

0.032

0.494

12.761*

β

t
3.721

R = .808 R2 = .653 SEE = .428 F = 85.873 Sig = 0.000*

*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสิ นตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิชิตนั ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยทางด้าน
ส่ วนประสมการตลาด 4Ps มี ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิชิตนั ในเขต
พื้ น ที่ จ ัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัย สํ า คัญ ที่ 0.05 และมี ต ัว แปรที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร มี 3 ตัวแปร ที่มีค่านัยสําคัญ
น้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ ม การตลาด โดยมี
ค่าสัมประสิ ทธ์ เท่ากับ 0.195, 0.222, 0.413 ตามลําดับจากผลการวิเคราะห์ ได้สมการดังนี้
Y = 0.448 + 0.195X2 + 0.222 X3 + 0.413 X4
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ของ
ผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

เพศ

อายุ

สถานภาพ

การศึกษา

รายได้

ตัวแปรตาม

สถิติ

Sig

ผลลัพธ์

การรับรู ้

t-Test

0.340

ไม่แตกต่าง

การค้นหาข้อมูล

t-Test

0.819

ไม่แตกต่าง

การประเมินทางเลือก

t-Test

0.063

ไม่แตกต่าง

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

t-Test

0.001*

แตกต่าง

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

t-Test

0.017*

แตกต่าง

การรับรู ้

F-Test

0.062

ไม่แตกต่าง

การค้นหาข้อมูล

F-Test

0.000*

แตกต่าง

การประเมินทางเลือก

F-Test

0.001*

แตกต่าง

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

F-Test

0.002*

แตกต่าง

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

F-Test

0.002*

แตกต่าง

การรับรู ้

F-Test

0.835

ไม่แตกต่าง

การค้นหาข้อมูล

F-Test

0.001*

แตกต่าง

การประเมินทางเลือก

F-Test

0.321

ไม่แตกต่าง

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

F-Test

0.604

ไม่แตกต่าง

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

F-Test

0.761

ไม่แตกต่าง

การรับรู ้

F-Test

0.945

ไม่แตกต่าง

การค้นหาข้อมูล

F-Test

0.031*

แตกต่าง

การประเมินทางเลือก

F-Test

0.169

ไม่แตกต่าง

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

F-Test

0.293

ไม่แตกต่าง

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

F-Test

0.589

ไม่แตกต่าง

การรับรู ้

F-Test

0.001*

แตกต่าง

การค้นหาข้อมูล

F-Test

0.000*

แตกต่าง

การประเมินทางเลือก

F-Test

0.164

ไม่แตกต่าง
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การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

F-Test

0.057

ไม่แตกต่าง

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

F-Test

0.025*

แตกต่าง

การรับรู ้

F-Test

0.008*

แตกต่าง

การค้นหาข้อมูล

F-Test

0.000*

แตกต่าง

การประเมินทางเลือก

F-Test

0.247

ไม่แตกต่าง

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

F-Test

0.425

ไม่แตกต่าง

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

F-Test

0.030*

แตกต่าง

การรับรู ้

MRA

0.000*

การค้นหาข้อมูล

MRA

0.000*

การประเมินทางเลือก

MRA

0.000*

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

MRA

0.000*

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

MRA

0.000*

การรับรู ้

MRA

0.000*

การค้นหาข้อมูล

MRA

0.000*

การประเมินทางเลือก

MRA

0.000*

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

MRA

0.000*

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

MRA

0.000*

การรับรู ้

MRA

0.000*

ด้านช่องทาง

การค้นหาข้อมูล

MRA

0.000*

การจัด

การประเมินทางเลือก

MRA

0.000*

จําหน่าย

การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ

MRA

0.000*

พฤติกรรมหลังการซื้ อ

MRA

0.000*

อาชีพ

ด้าน
ผลิตภัณฑ์

ด้านราคา

มีความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์

มีความสัมพันธ์

ที่มา : ผลการทดสอบสมมติฐาน
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่จงั หวัด
กรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่ งผูว้ จิ ยั นํามาอภิปรายผลดังนี้
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1. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้านส่ วนบุ ค คลในการตัดสิ น ใจซื้ อเครื่ องดื่ ม ตราอิ ชิ ตนั ในเขตพื้ น ที่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Psในการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิ
ตัน ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาพบว่าผู ต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 31-40 ปี
สถานภาพโสด การศึกตํ่ากว่าปริ ญญาตรี รายได้ 10,001 – 20,000 บาท เป็ นพนักงานบริ ษทั /รับจ้าง
ผลการวิเคราะห์ ข อ้ มู ลเกี่ ยวกับ ส่ วนประสมการตลาด 4Ps ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และด้ า นการส่ งเสริ ม ทางการตลาด ของผู ้บ ริ โ ภคในพื้ น ที่ จ ัง หวัด
กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีร์นิธิ โชคธนพัธนันท์ (2559)
ได้ทาํ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มชาเขียวในเขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 31-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่
เป็ นพนัก งานเอกชน มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 20,001-25,000 บาท พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อ
เครื่ องดื่มชาเขียว พบว่า ความถี่ในการซื้ อเครื่ องดื่มชาเชี ยว 3-4 ครั้งต่อหนึ่ งสัปดาห์ ยี่ห้อที่ผบู ้ ริ โภค
นิยมซื้ อมากที่สุดคือโออิชิ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวที่ร้านสะดวกซื้ อ โดยบริ โภคแบบขวด
มากกว่าแบบกล่อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องดื่มชาเขียวในเขต
บางเขน กรุ งเทพมหานครในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยทางด้านบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิชิตนั พบว่า เพศ
อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา รายได้ และอาชี พ มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ตราอิ ชิ ต ัน ของ
ผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศจิญญา สท้าน
ไตรภพ (2557) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ มีอิธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อดื่ มนํ้าสมุ นไพรบรรจุขวดของ
กลุ่มวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานคร กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
นํ้าดื่มสมุนไพรบรรจุขวดไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps ส่ งผลต่อการตัดสิ นตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิ
ตัน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ มนัส ศุภรจิตพร (2555) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ ม
ประเภทกาแฟคัว่ บดในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี บอร์ ด จังหวัดระยอง กล่าวว่า
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย,
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ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านพนักงานขาย, ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากการวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้
และอาชี พ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิชิตนั ในเขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร และ
ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่มตราอิชิตนั ในเขต
พื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องดื่ มตราอิชิตนั ใน
เขตพื้นที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด 4Ps ในการตัดสิ นตัดสิ นใจ
ซื้ อเครื่ องดื่ ม ตราอิ ชิ ตนั ในเขตพื้น ที่ จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร ดัง นั้น ผูป้ ระกอบการสามารถนํา
ผลงานวิ จ ัย นี้ ไปใช้ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ มี อ ยู่ เดิ ม แล้ ว ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันธุ รกิจได้อีกด้วย
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ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์
ของลูกค้ าในกลุ่มบริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
SERVICE QUALITY FACTORS AFFECTING PURCHASING DECISION OF
CUSTOMER’S SMILE CONTAINER INDUSTRY COMPANY GROUP
อัญชลี สุ จิตรประเสริฐ
นักศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกุล
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลู กค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอน
เทนเนอร์ อุ ตสาหกรรม จํากัด และ (2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยคุ ณภาพการให้บ ริ ก ารที่ ส่ งผลต่อกับ การ
ตัดสิ นใจซื้ อกล่ องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ของลู ก ค้าในกลุ่ม บริ ษ ทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือกลุ่มลูกค้าปั จจุบนั ที่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้ากล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
จากกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุ ตสาหกรรม จํากัด บริ ษทั แอล แอนด์ เอส-สไมล์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (สํานักงานใหญ่) และบริ ษทั แอล แอนด์ เอส-สไมล์ (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาแหลม
ฉบัง) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิ งอนุมาน
T-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 271 คน (ร้ อยละ
67.75) มีสถานภาพสมรส จํานวน 205 คน (ร้ อยละ 51.25) มี อายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวน187 คน
(ร้อยละ 46.75) มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 227 คน (ร้อยละ 56.75) และรายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นตํ่า กว่า หรื อ เท่ า กับ 15,000 บาท (ร้ อ ยละ 29.75) และปั จ จัย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ใน
ภาพรวมมาก เรี ยงอันดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการเอาใจใส่ ดูแล ด้านการให้ความมัน่ ใจด้าน
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ความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ และด้านความเป็ นรู ปธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า 1) ปั จจัย ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
ลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความน่าเชื่ อถื อ ด้าน
การตอบสนองต่อความต้องการ และด้านการให้ความมัน่ ใจสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด มีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ
57.5
คําสํ าคัญ : ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ, การตัดสิ นใจซื้ อ
ABSTRACT
The objective of this independent research was (1) to study to individual factors affecting
to purchasing decision of customer’s Smile Container Industry company groups and (2) to study
service quality factors affecting to purchasing decision of current customer in Smile Container
Industry Co., Ltd. L and S - Smile (Thailand) Co., Ltd. (Head office) and L and S - Smile
(Thailand) Co., Ltd. (Leam Chabang Branch) Researcher used a questionnaire as a tool collect
data from a sample group .The total number of 400 people. Data analysis, description statistics
used include the Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, and Liner statistical
inference T-test .F-test and Multiple Regression Analysis.
The research results showed characteristics of service respondent as follows 271 people
were female (67.75 percent), having married status 205 people (51.25 percent), aged between 2635 years 187 people (46.75 percent), graduated in bachelor’s degree 227 people (56.75) and the
average monthly income is lower or equal to 15,000 baht (29.75 percent). Quality of service
factors in the image included in high level in all aspect and sort ranked from high to low as follow
Empathy Assurance Reliability Responsibility and Tangible in high level.
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The hypothesis testing showed the following results: 1) Individual factors, included age,
education level and the highest average income per month affecting to purchasing decision of
customer’s Smile Container Industry company groups, the statistically significant differences
between the comparing groups was 0.05. 2) Service factors in Tangible Reliability Responsibility
and Assurance in relation to purchasing decision of customer’s Smile Container Industry
company groups. Significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a
predictability of 57.5 percent.
KEYWORDS: SERVICE QUALITY, PURCHASING DECISION
บทนํา
ในปั จจุ บ นั สภาวะการแข่ งขันทางธุ รกิ จที่ ท วีค วามรุ นแรงมากขึ้ นธุ รกิ จทุ ก ประเภทต้อง
ปรับตัวเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบในเชิงรุ กไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากเศรษฐกิจปั จจุบนั
มีการเติบโตและมีการพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้มีความหลากหลายมากขึ้นผูซ้ ้ื อจึงมีแนวโน้มที่จะ
เลื อกสิ นค้าที่ดีที่สุดแก่ตนเองและองค์กรให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ดแล้ว ปั จจุบนั การจําหน่ ายกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษมีโอกาสในการขยายฐานการผลิ ตทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบที่
เหมาะสมรวมถึ งการติ ดตามหรื อ เป็ นSupplierให้ ก ับ ผูป้ ระกอบการอุ ต สาหกรรมอาหารสิ น ค้า
อุ ป โภคและสิ นค้าอุ ตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทย แต่ด้วยภาวการณ์ แข่งขันในอุ ตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์มีการแข่งขันค่อนข้างสู งในกลุ่มผูป้ ระกอบการรายเล็ก (SME) เนื่ องจากการเข้ามาในธุ รกิจใช้
เงินลงทุนไม่สูงมาก การผลิ ตส่ วนใหญ่จะเป็ นการแปรรู ปกล่ องกระดาษลู กฟู ก ซึ่ งสิ นค้าที่ผลิ ตมี
คุ ณ ภาพไม่ สู งมากนัก สิ นค้าไม่ค่ อยมี ค วามแตกต่างกัน รวมทั้งการแข่ งขัน ด้านราคาสู ง สําหรั บ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ จะเป็ นผูผ้ ลิ ตตั้งแต่กระดาษคราฟท์ การขึ้ นรู ป กระดาษลู ก ฟู กและกล่อง
กระดาษการเข้าสู่ ธุรกิจของผูป้ ระกอบการรายใหญ่สามารถทําได้ยากกว่า เนื่ องจากมีขอ้ กีดกันด้าน
เงินลงทุน เครื่ องจักรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่นอ้ ยกว่า โดยผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่จะเน้นผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง เน้นความทนทานการออกแบบและการบริ การ (ศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย, 2556)
ด้วยสาเหตุน้ ี จึงทําให้ธุรกิจทางด้านกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่ งไม่
ว่าจะเป็ นองค์กรใดต่างก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี และปรับปรุ งด้านราคาเพื่อตอบสนองความ
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ต้องการของลูกค้าไม่แตกต่างกัน แต่ส่ิ งที่จะสร้างความแตกต่างกันก็คือ ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
จากการได้รับบริ การนั้นมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่องค์กรที่ทาํ ธุ รกิจด้านการสื่ อสารจะต้องคํานึ งถึงเพือ่ สร้างโอกาสการเจริ ญเติบโตทางธุ รกิจ
Parasuraman, Ziethaml & Berry (2013) กล่าวว่าการให้บริ การต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กบั ลูกค้า
งานบริ การที่ มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุ กครั้งต้องมีความถู กต้อง เหมาะสม และมี ความสมํ่าเสมอมี
พนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การและสามารถช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดกับลูกค้าด้วยความเต็มใจ เป็ น
สิ่ งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวังที่จะได้รับการบริ การดังจะเห็ นได้จากการวิจยั ในอดี ตพบว่าคุ ณภาพของ
งานบริ การส่ งผลในทางบวกต่อการรักษาฐานลูกค้าสามารถนําองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ ดังนั้นการทํา
ธุ รกิจต้องสามารถรับรู ้ ถึงการตัดสิ นใจของลู กค้าว่าจะตัดสิ นใจซื้ ออย่างไรและมีปัจจัยอะไรบ้างที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถนําข้อมูลมาเป็ นแนวทางเพื่อบริ ษทั สมาย คอนเทน
เนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด จะนําผลวิจยั นําไปปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นงานและเป็ นข้อมูลเบื้องต้น
สําหรับผูท้ ี่สนใจในการประกอบธุ รกิจประเภทนี้ดว้ ย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล่องบรรจุภณั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
2) เพื่ อศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารที่ มี ความสัม พันธ์ ต่อกับ การตัดสิ นใจซื้ อกล่ องบรรจุ
ภัณฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพสมรสและ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่ องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ของลู กค้าในกลุ่ ม
บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
2) ปั จจัยคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ป ธรรม ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมัน่ ใจและด้านการดูแลเอาใจใส่ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล่องบรรจุภณั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
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ขอบเขตในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษา เรื่ อง ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล่องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ของลู กค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด มี รายละเอียด
ขอบเขตงานวิจยั ดังนี้
1) ขอบเขตลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ บริ ษทั ในกลุ่มลู กค้าที่สั่งซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
ในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด 3 แห่ งด้วยกัน ได้แก่ 1) บริ ษทั สมาย คอน
เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ่) 2) บริ ษทั แอล แอนด์ เอส – สไมล์ (ประเทศไทย)
จํากัด (สํานักงานใหญ่) 3) บริ ษทั แอล แอนด์ เอส – สไมล์ (ประเทศไทย) จํากัด (สาขาแหลมฉบัง)
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั ลูกค้าที่เคยใช้บริ การและซื้ อ
สิ นค้ากล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด โดยการสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 400 คน
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัยตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1) ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรสและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2) ปั จจัยคุ ณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ความเป็ นรู ปธรรม ความน่ าเชื่ อถือ การตอบสนอง
การให้ความมัน่ ใจและการดูแลเอาใจใส่
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั
สมาย คอนเทน-เนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
3) ขอบเขตช่วงเวลา คือ เดือน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- สถานภาพ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสิ นใจซื้ อกล่ อง
บรรจุภัณฑ์ ของลูกค้ าในกลุ่ม

ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
(Service Quality )
- ความเป็ นรู ปธรรม (Tangible)
- ความน่าเชื่ อถือ (Reliability)
- การตอบสนอง (Responsibility)
- การให้ความมัน่ ใจ (Assurance)
- การดูแลเอาใจใส่ (Empathy)
(Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990)

บริษัทสมาย คอนเทนเนอร์
อุตสาหกรรม จํากัด

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั นี้ ทําให้ ท ราบแล้วและสามารถนําไปใช้ป ระโยชน์ใ นเรื่ องปั จจัย ลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ของลูกค้าที่ใช้บริ การและระดับคุณภาพในการให้บริ การของบริ ษทั สมาย คอนเทน
เนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
2) ผลการวิจยั นี้ ทาํ ให้ทราบแล้วและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่ องปั จจัยคุณภาพการ
ให้บริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์
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อุตสาหกรรม จํากัด เพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาการให้บริ การให้มีความเหมาะสมและเข้าความต้องการ
ของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเพิม่ มากขึ้น
3) ผลการวิจยั นี้ ท าํ ให้ท ราบแล้วและสามารถนําข้อมู ลที่ ได้รับ มาปรั บ ปรุ งแก้ไขเพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพคุ ณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม
จํากัด ต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2550) กล่ า วว่า เป็ นสิ่ งสํ า คัญ และเป็ นสถิ ติ ที่ ว ัด ได้ ข อง
ประชากรที่ช่วยกําหนดตลาดเป้ าหมาย อีกทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ตัวแปรทางประชากร
ที่สาํ คัญดังนี้
1) อายุ (Age) เป็ นส่ วนประกอบที่สําคัญ เนื่ องจากผลิ ตภัณฑ์ที่จะต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน ในหมู่นกั การตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัว
แปรด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างในการกําหนดกลยุทธ์การและแบ่งส่ วนตลาด เพื่อค้นหาความ
ต้องการในตลาดส่ วนเล็ก (Niche Market)
2) เพศ (Sex) เป็ นหนึ่ งในตัวแปรที่ ใช้แบ่งส่ วนการตลาดเช่ นกัน ซึ่ งนักการตลาดต้องการ
ศึกษาตัวแปรด้านเพศนี้ อย่างละเอียดและเข้าใจความแตกต่างของเพศ เนื่ องจากในปั จจุบนั ตัวแปร
ด้านเพศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริ โภค
3) ลัก ษณะครอบครั ว (Marital Status) ตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ลัก ษณะครอบครั ว เป็ น
เป้ าหมายที่สําคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดโดยมาตลอด และมีความสําคัญอย่างยิ่งขึ้น
ในส่ วนที่เกี่ยวกับผูบ้ ริ โภคนักการตลาดสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรื อนที่ใช้สินค้า
ใดสิ นค้าหนึ่ง นอกจากนี้ ยงั สนใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์ และโครงสร้างด้าน
สื่ อที่เกี่ยวข้องกับผูต้ ดั สิ นใจในครัวเรื อนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
4) รายได้การศึกษาและอาชี พ (Income, Education and Occupation) เป็ นส่ วนสําคัญในการ
กําหนดส่ วนของตลาด โดยทัว่ ไปนัก การตลาดจะสนใจผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้สู ง แต่ อย่างไรก็ ตาม
ครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ยจะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ แต่ปัญหาสําคัญในการแบ่งส่ วนการตลาด โดย
มี เกณฑ์ ร ายได้ อ ย่ า งเดี ย วก็ คื อ รายได้ จ ะเป็ นตัว ชี้ ความสามารถในการจ่ า ยสิ นค้า หรื อไม่ มี
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ความสามารถในการจ่ายสิ นค้าในขณะเดียวกันการเลือกซื้ อสิ นค้าที่แท้จริ งอาจถือเป็ นเกณฑ์รูปแบบ
การดํารงชีวติ รสนิยม อาชีพ การศึกษา เป็ นต้น
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการบริการ
เพ็ ญ ธิ ด า พงษ์ ธ านี (2552) กล่ า วว่า ความหมายของการบริ ก าร คื อ กระบวนการของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในการส่ งมอบการบริ การให้ผรู ้ ับบริ การโดยมีลกั ษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1) จับ ต้อ งไม่ ไ ด้ (Intangible) เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ล ัก ษณะทางกายภาพซึ่ งไม่ ส ามารถทราบ
ล่ ว งหน้า ได้ว่า ตนเองจะได้รับ บริ ก ารรู ป แบบใดเนื่ อ งจากการบริ ก ารในลัก ษณะนี้ เป็ นผลการ
ปฏิ บตั ิงาน (Performance) มากกว่าวัตถุ (Objects)ไม่สามารถสัมผัสหรื อเห็ นได้เหมื อนสิ นค้า การ
บริ การลักษณะนี้ ผูร้ ับบริ การจะอาศัยประสบการณ์ที่เคยได้รับบริ การมาเป็ นข้อมูลประกอบในการ
ตัดสิ นใจ ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจึงจําเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจให้ผรู ้ ับบริ การกล้าตัดสิ นใจซื้ อบริ การได้เร็ ว
ขึ้ น ได้แก่ (1) สถานที่ (Place) (2) บุ ค คล (People) (3) เครื่ องมื อ (Equipment) (4) วัส ดุ สื่ อสารสื่ อ
โฆษณาและเอกสารการโฆษณา (Communication) (5) สัญลักษณ์ตราสิ นค้าหรื อเครื่ องหมายการค้า
(Symbols) (6) ราคา (Price)
2) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริ การได้ (Inseparability) การบริ การเป็ นการผลิ ตและการ
บริ โภคในเวลาเดี ยวกัน ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การไม่สามารถให้บริ การผูร้ ับบริ การพร้ อมกันหลายรายในเวลา
เดียวกันได้ เนื่องจากลักษณะของตัวผูร้ ับบริ การไม่เหมือนกัน
3) ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริ การไม่แน่นอนนั้นขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การเป็ น
ใคร จะให้บริ การเมื่อใด ที่ไหนและอย่างไร ดังนั้นผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อขจัด
ปั ญ หาความไม่ แ น่ น อนนี้ 2 ขั้น ตอน ได้แ ก่ 1) ตรวจสอบ คัด เลื อ ก และฝึ กอบรมพนั ก งานที่
ให้ บ ริ ก าร 2) สร้ า งความพึ ง พอใจให้ ผู ้รั บ บริ ก ารโดยรั บ ฟั ง คํา แนะนํา และข้อ เสนอแนะของ
ผูร้ ั บ บริ ก ารจากการสํ ารวจข้อ มู ล และการเปรี ย บเที ย บเพื่ อ นํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ ไปแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
กระบวนการให้บริ การดีข้ ึน
4) ไม่สามารถเก็บ ไว้ได้ (Perish Ability) การบริ การที่ ไม่สามารถเก็บไว้ได้ถึงมี กาํ ลังการ
ผลิตที่ไม่ใช้บางเวลา และบริ การไม่มีสินค้าคงคลัง ถ้าความต้องการของผูร้ ับบริ การมีสมํ่าเสมอ การ
ให้บริ การก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ ลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะทําให้เกิ ดปั ญหา การบริ การที่
ไม่ทนั หรื อไม่มีผรู ้ ับบริ การ
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพการให้ บริการ
Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ตั ว แบ บ และวิ ธี ก ารป ระเมิ น คุ ณ ภาพ การ
ให้บริ การหรื อ SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็ น 5 มิติหลักประกอบด้วย
มิติที่ 1 ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
ให้เห็นถึงสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้
ในการติดต่อสื่ อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้ผูร้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล
ห่วงใยและความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การ บริ การที่ถูกนําเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทําให้ผรู ้ ับบริ การ
รับรู ้ถึงการให้บริ การนั้น ๆ ได้ชดั เจนขึ้น
มิติที่ 2 ความเชื่ อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึ ง ความสามารถในการให้บริ การให้
ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผล
ออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของบริ การ ความสมํ่าเสมอนี้จะทําให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้น
มีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่
จะให้บริ การโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับ บริ การได้อย่างทันท่ วงทีผูร้ ับบริ การ
สามารถเข้ารับบริ การได้ง่ายและได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้องกระจายการ
ให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึงรวดเร็ ว
มิติที่ 4 การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่ อมัน่ ให้เกิ ดขึ้น กับ ผูร้ ั บ บริ ก าร ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารจะต้องแสดงถึ งทัก ษะความรู ้ ค วามสามารถในการ
ให้บริ การและตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การด้วยความสุ ภาพนุ่มนวลมีกริ ยามารยาทที่ดี
ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
มิติที่ 5 การรู ้ จกั และเข้าใจลู กค้า (Empathy) หมายถึ ง ความสามารถในการดู แลเอาใจใส่
ผูร้ ับบริ การตามความต้องการที่แตกต่างของผูร้ ับบริ การแต่ละคน
แนวคิดและทฤษฏีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2552, น.157) กระบวนการหรื อ ขั้น ตอนการตัดสิ น ใจซื้ อ (Buyer’ s
Decision Process) เป็ นลําดับ ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วยการรั บ รู ้
ปั ญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้ อ
ซึ่ งโมเดลอย่างง่ายในการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคนั้นอธิ บายรายละเอียดได้ดงั นี้
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1) การรั บ รู ้ ปั ญ หา (Problem Recognition) การที่ ผู บ้ ริ โภครู ้ จกั ปั ญ หา ซึ่ งหมายถึ ง ทราบ
ความจําเป็ นและความต้องการในสิ น ค้างานของนัก การตลาดในขั้น นี้ ก็ คื อจัดสิ่ ง กระตุ ้นความ
ต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางจําหน่ายหรื อการส่ งเริ มทางการตลาดเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
ต้องการในสิ นค้า
2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ปัญหานั้น คือเกิดความต้องการ
ในขั้นที่ 1 แล้วก็จะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แหล่งบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนคนรู ้จกั
และแหล่งการค้า ได้แก่ สื่ อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนใน
ขั้นนี้ คือ พยายามจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ผา่ นแหล่งการค้าและแหล่งบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ทัว่ ถึง
3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลมาแล้วจาก
ขั้นที่สอง ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความเข้าใจและประเมิ นผลทางเลื อกต่างๆ หลักเกณฑ์ที่พิจารณาคือ (1)
คุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ เช่ น รู ป ร่ าง ขนาด อายุก ารใช้ง าน เหล่ า นี้ เป็ นต้น (2) การให้ น้ ํา หนัก
ความสําคัญ สําหรับคุ ณสมบัติของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ราคาเหมาะสม คุ ณภาพสู ง (3) ความเชื่ อถื อใน
ตราสิ น ค้า หรื อภาพพจน์ จะมี อิท ธิ พ ลในการเลื อกตัดสิ น ใจ (4) ทัศ นคติ ใ นการเลื อกตราสิ น ค้า
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลื อกผลิ ตภัณฑ์ที่ชอบมากที่สุด และปฏิเสธที่จะไม่ซ้ื อสิ นค้าที่ตนเองไม่มีความ
พอใจที่จะซื้ อ
4) การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) จาการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นที่ 3 จะช่วยให้
ผูบ้ ริ โภคกําหนดความพอใจระหว่างผลิ ตภัณ ฑ์ ต่างๆ ที่ เป็ นทางเลื อกโดยทัว่ ๆ ไป ผูบ้ ริ โภคจะ
ตัดสิ นใจซื้อผลิภณั ฑ์ที่ตนชอบที่สุดและปั จจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและ
การตัดสิ นใจซื้ อ 3 ประการ คือ หลังจาการประเมินทางเลือกก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้ อและเกิดการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ จะต้อ งพิ จ ารณา 3 ประการ คื อ 1) ทัศ นคติ ข องบุ ค คลอื่ น 2) ปั จ จัย สถานการณ์ ที่
คาดคะเนไว้ผูบ้ ริ โภคจะคาดคะเนปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 3) ปั จจัยสถานการณ์ ที่ไม่คาดคะเนไว้
ขณะที่ผบู ้ ริ โภคกําลังตัดสิ นใจซื้อ
5) พฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ (Post Purchase Behavior) เป็ นความรู ้ สึ ก พอใจหรื อ ไม่ พ อใจ
หลังจากมี การซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ไปใช้แล้ว ความรู ้ สึก นี้ ข้ ึ นอยู่กบั คุ ณสมบัติข องผลิ ตภัณ ฑ์และความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภค ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความคาดหวังตรงตามคาดหวัง ก็
จะเกิ ดผลทางบวก คื อผูบ้ ริ โภคมี ค วามพึ งพอใจและมี แนวโน้ม ที่ จะซื้ อซํ้าและถ้าผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ มี
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คุณสมบัติไม่ตรงตามต้องการหรื อตํ่ากว่าที่คาดหวังย่อมเกิดผลในทางลบนัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคไม่พอใจ
และมีแนวโน้มที่จะไม่ซ้ือซํ้าค่อนข้างสู ง
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คื อ พนักงานบริ ษทั ลู กค้าที่
เคยใช้บริ การและซื้อสิ นค้ากล่องบรรจุภณั ฑ์จากกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
3 แห่ ง ได้แก่ 1) บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด (สํานักงานใหญ่) 2) บริ ษทั แอล
แอนด์ เอส – สไมล์ (ประเทศไทย) จํากัด (สํานัก งานใหญ่ ) 3) บริ ษ ัท แอล แอนด์ เอส – สไมล์
(ประเทศไทย) จํากัด (สาขาแหลมฉบัง) โดยกลุ่มตัวอย่างและการสุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั ลู กค้าที่เคยใช้บริ การและซื้ อสิ นค้ากล่องบรรจุภณ
ั ฑ์จากกลุ่มบริ ษทั สมาย
คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 400 โดยผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เพือ่ ให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการทําวิจยั
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ของผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้ อ
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด มีท้งั หมด 5 ข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามแบบปลายปิ ด โดยให้
ผูต้ อบแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) ตามข้อมูลที่เป็ นจริ ง
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ (Service Quality) ของกลุ่ม
บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 30 ชุ ด เป็ นแบบสอบถามลักษณะเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประเมิ นค่า (Rating Scale) ครอบคลุ มปั จจัยที่สําคัญในการประเมิ นคุ ณภาพทั้งหมด 5
ด้าน (1) ด้านความเป็ นรู ปธรรม (2) ด้านความน่าเชื่อถือ (3) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ (4)
ด้านการให้ความมัน่ ใจ และ (5) ด้านการดูแลเอาใจใส่
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัดสิ น ใจซื้ อกล่ องบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ข องลู ก ค้าที่ มี ต่อการ
ให้บริ การของในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ซึ่ งเป็ นคําถามเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประเมินค่า (Rating Scale)
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การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลดังนี้
1) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เสนอแนะเพิ่ม เติ ม เพื่ อนําไปปรั บ ปรุ งแบบสอบถามให้ความเหมาะสม หลังจากทําการปรับ ปรุ ง
แก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว
2) จากการดํา เนิ น การผู ้วิ จ ัย ได้ นํ า แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่ อ ทํา การ
ตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือวัด (Reliability) จํานวน 30 ชุ ด ไปทดสอบกลุ่มเป้ าหมายกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาค่าคุ ณภาพของเครื่ องมื อและตรวจสอบว่าคําถามสามารถสื่ อความหมายตรงตาม
ความต้องการ จากนั้นนําข้อมูลที่ได้รับมาทําการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ต่าง ๆ จากลู กค้าที่ เคยใช้บ ริ ก ารและซื้ อสิ นค้ากล่ อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ได้ดาํ เนินการแจกแบบสอบถาม
ตั้งแต่ในช่วงเดือน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1) แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นการรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตัว เองผู ้วิ จ ัย ได้
ดําเนิ นการเก็บ ข้อมู ล โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง
จํานวน 400 ชุด
2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือการค้นคว้าข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมและ
อ้างอิงได้จาก หนังสื อ วารสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและข้อมูล
จากอินเตอร์ เน็ต
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ นดังนี้
1) การวิเคราะห์สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น
ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยทํา เป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ
ดังนี้
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2.1) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างกันระหว่างปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ดา้ น
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลู กค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด แตกต่างกันใช้
การวิเคราะห์ ค่าสถิ ติแบบ Independent Sample: t-test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว
(One-way analysis of Variance (ANOVA): F-test กรณี ที่ พ บความแตกต่ า งจะทํา การตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ตามวิธี Least Significant Difference (LSD)
2.2) เพื่อทดสอบสมมติฐานหาค่าความสัมพันธ์ของปั จจัยคุณภาพในการให้บริ การแล้วนํา
ผลไปวิเคราะห์ เพื่ อหาทิ ศทางของความสั ม พัน ธ์ข องปั จจัยด้านคุ ณ ภาพในการให้บ ริ การ 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้
ความมัน่ ใจ ด้านการดู แลเอาใจใส่ ที่ มีความสั ม พันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่ องของลู ก ค้าในกลุ่ ม
บริ ษ ทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุ ตสาหกรรม จํากัด สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คื อการวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํา นวน 271 คน (ร้ อ ยละ 67.75) มี
สถานภาพสมรส จํานวน 205 คน (ร้ อยละ 51.25) มี อายุระหว่าง 26-35 ปี จํานวน 187 คน (ร้ อยละ
46.75) มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 227 คน (ร้อยละ 56.75) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 29.75)
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
แสดงผลการทดลองค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยสมมติฐานของปั จจัยด้านคุณภาพการให้บริ การ
โดยรวมที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
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ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ
(Constant)

b

Std.
Error

0.624 0.157

t

Sig.

Tolerance VIF

3.971 0.000*

1) ด้านความเป็ นรู ปธรรม(X1)

0.107 0.036 0.127 2.950 0.003*

0.581

1.721

2) ด้านความน่าเชื่อถือ (X2)

0.194 0.053 0.189 3.653 0.000*

0.403

2.481

0.162 0.056 0.159 2.865 0.004*

0.349

2.869

4) ด้านการให้ความมัน่ ใจ(X4)

0.355 0.057 0.382 6.244 0.000*

0.289

3.458

5) ด้านการดูแลเอาใจใส่ (X5)

0.029 0.047 0.032 0.619 0.536

0.415

2.407

3) ด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการ(X3)

R = 0.758

= 0.575 Adj.

= 0.569 SEE = 0.329 F= 106.424 Sig = 0.000*

*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พบว่า ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การ ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรม, ด้านความน่าเชื่อถือ, ด้าน
การตอบสนองต่อความต้องการ และด้านการให้ความเชื่ อมัน่ มีผลต่อความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจ
ซื้ อกล่องบรรจุภณั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด
อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คุณอยูใ่ นระดับสู ง มีอาํ นาจ
การพยากรณ์ได้ร้อยละ 57.5 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.329
วัดความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอน
เทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด โดยเรี ยงลําดับค่านํ้าหนักจากมากไปหาน้อย คือ (1) ด้านการให้ความ
มัน่ ใจ รองลงมา (2) ด้านความน่าเชื่อถือ (3) ด้านการตอบสนองความต้องการ และน้อยที่สุดคือ (4)
ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า ผูต้ อบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณั ฑ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการออกแบบตามคําร้องขออยูใ่ นระดับ
มากที่สุด รองลงมา คื อการจัดส่ งสิ นค้าและปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดได้อย่างดี อยู่ในระดับมาก และ
น้อยที่สุด ความพึงพอใจกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรื อการแก้ปัญหาคืออยูใ่ นระดับมาก
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อภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปการอภิปรายผลการวิจัย
สมมติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
กล่องบรรจุภณั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ที่แตกต่างกัน ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลให้การ
ตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลู กค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ปั จจัยคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อความสัมพันธ์การตัดสิ นใจซื้ อกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ที่แตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านความน่ าเชื่ อถือ ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าในกลุ่มบริ ษทั
สมาย คอนเทนเนอร์ อุ ต สาหกรรม จํากัด ที่ แตกต่างกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 57.5
โดยปั จจัยคุณภาพการให้บริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของลูกค้าใน
กลุ่มบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด โดยเรี ยงลําดับค่านํ้าหนักจากมากไปหาน้อย
คื อ (1) ด้านการให้ ค วามมัน่ ใจ รองลงมา (2) ด้านความน่ าเชื่ อ ถื อ (3) ด้า นการตอบสนองความ
ต้องการและน้อยที่สุดคือ (4) ด้านความเป็ นรู ปธรรม
ผูว้ ิจยั อภิปรายเพิ่มเติมในด้านการดูแลเอาใจใส่ ในประเด็นสําคัญของตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 2 ข้อ
ได้แก่ พนักงานบริ ษทั ฯ พูดจาอ่อนน้อมตอบคําถามได้ชัดเจน และพนักงานให้บริ การอย่างเป็ น
กันเอง ทั้งนี้ เนื่ องจากในการให้บริ การที่ดีแล้วการพูดตอบคําถามของพนักงานขายและพนักงาน
บริ การลูกค้าก็มีส่วนอย่างยิง่ ในการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจในการติดต่อสื่ อสาร
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
1.1) อายุ ควรกําหนดกลยุทธ์การสื่ อสารเกี่ยวกับอรรถประโยชน์ของกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของ
บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุ ตสาหกรรม จํากัด ให้สอดคล้องคับช่ วงอายุลูกค้า เนื่ องจากมีผลต่อ
คุณภาพการให้บริ การที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังช่วยให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจกับกับการบริ การนั้น ๆ ที่ช่วย
อํานวยความสะดวกเรื่ องข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการซื้อ
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1.2) ระดับการศึกษา ควรเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันกัน เนื่ องจาก
การเลื อกใช้กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ของลู กค้านั้น มี
มุมมองที่แตกต่างกันในการเลือกใช้ ดังนั้นควรมีการบริ การที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดย
ผูท้ ี่ ยงั ไม่ มีค วามรู ้ ความเข้าใจในการซื้ อควรมี ก ารให้คาํ ปรึ ก ษาแนะนําหรื อทําเป็ นภาพประกอบ
เกี่ยวกับประโยชน์ในการเลือกใช้กล่องบรรจุภณั ฑ์ภายในองค์กรและผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
1.3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ควรมีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าที่มีรายได้แตกต่างกันอย่างเสมอภาพ แต่
การให้บริ การนั้น ๆ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นควรเข้าใจถึ งลักษณะที่แตกต่างของรายได้ ความพึงพอใจ
ต่าง ๆ เช่ น ลู ก ค้าประจําที่ มีรายได้สู ง ๆ อาจจะทําการจัดระบบเกี่ ยวกับลู กค้าสั ม พันธ์ เพื่ อทําให้
กระบวนการบริ การแก่ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น ส่ วนลูกค้าที่มีรายน้อย ๆ ควรเสนอแนะรายให้
สอดคล้องกับความต้องการนั้น
2) ปัจจัยคุณภาพการให้ บริการ
2.1) ด้านการให้ความมัน่ ใจ ควรปรั บปรุ ง ความสามารถในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิ ด
ขึ้นกับผูร้ ั บบริ การ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องแสดงถึ งทักษะความรู ้ ความสามารถในการให้บ ริ การและ
ตอบสนองความต้องการของผู ร้ ั บ บริ ก ารด้วยความสุ ภ าพ นุ่ ม นวล มี ก ริ ย ามารยาทที่ ดี ใช้ก าร
ติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพและให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีที่สุด
2.2) ด้านความน่ าเชื่ อถื อ ควรปรับปรุ ง ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญาที่
ให้ไว้กบั ผูร้ ับบริ การ บริ การที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิ ม
ในทุ ก จุ ด ของบริ ก าร ความสมํ่า เสมอนี้ จะทํา ให้ ผู ร้ ั บ บริ ก ารรู ้ สึ ก ว่า บริ ก ารที่ ไ ด้รับ นั้น มี ค วาม
น่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
2.3) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการต่อลูกค้า ควรปรับปรุ งความพร้ อมและความเต็ม
ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก าร โดยสามารถตอบสนองความต้อ งการของผู ้รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที
ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้อง
กระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึงรวดเร็ ว
2.4) ด้านความเป็ นรู ปธรรม ควรปรับปรุ งเพื่อให้มีคุณภาพการให้บริ การที่ดีย่ิงขึ้น โดยมุ่ง
ปรั บ ปรุ งแก้ไขในเรื่ องของให้ เห็ นถึ งสิ่ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุ ค ลากร
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารและสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้
ผูร้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การ บริ การที่ถูกนําเสนอออกมา
เป็ นรู ปธรรมจะทําให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้ถึงการให้บริ การนั้น ๆ ได้ชดั เจนขึ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอื่นประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ ลูกค้ากลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริ การของพนักงาน บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จํากัด ต่อไปในอนาคต
2) สิ่ งที่บริ ษทั ควรให้ความสําคัญและคํานึ งถึ งคือ เน้นการพัฒนาศักยภาพให้กบั พนักงาน
ให้มากขึ้น อาจใช้การฝึ กอบรมทักษะ ความรู ้ที่จาํ เป็ น และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้พนักงานสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กบั งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยหรื อ
พนักงานที่รับเขาทํางานใหม่เพื่อจะสามารถทําให้คุณภาพในการบริ การของพนักงาน
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อร้ านอาหารมดดําของผู้บริโภคทีศ่ ูนย์
อาหารอาคาร 6 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
MARKETING MIX FACTOR INFLUENCING PURCHASE DICISIONS OF MOD DAM
IN CANTEEN AT RANGSIT UNIVERSITY
ศุพชั รา ผิวอ่ อน และศุภจิรา ศรีมีธรรม
นักศึกษาคณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้าปลีก มหาวิทยาลัยรังสิ ต
วีรศักดิ์ ประเสริ ฐชู วงศ์
อาจารย์ประจําสาขาการตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมค้าปลีก คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารร้านมดดํา
ศู น ย์อาหารอาคาร 6 ของนักศึ ก ษาของมหาวิท ยาลัย รั งสิ ต และเพื่ อศึ ก ษาว่าปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารร้ านมดดําที่ศูนย์อาหารอาคาร 6 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จากการกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต ทําการสํารวจ
ด้วยเครื่ องมือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์สถิ ติ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
ค่าความถี่ ค่าความน่ าเชื่ อถื อ ทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way
ANOVA)
ทางด้านพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคร้ านอาหารมดดํา จากผลการวิเคราะห์ แบบสํารวจทําให้
ทราบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคมักเข้ามาใช้บริ การร้ านอาหารมดดําในช่ วงเวลา 11.00 – 12.00น. ความถี่ใน
การเข้ามาใช้บริ การต่อสัปดาห์ จํานวน 1 – 2 ครั้งต่ออาทิตย์ เสี ยค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 61 – 80
บาท โดยมีกลุ่มเพื่อนสนิทเป็ นแหล่งอ้างอิงในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารมดดํา
ผลการศึ กษาพบว่าผูบ้ ริ โภคร้ านอาหารมดดําส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21 ปี มี รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อนน้อยกว่า 15,000 บาท ระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด และด้านราคา อยู่ใ นระดับ มาก ตามลําดับ
ทางด้านผลิ ตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ผูบ้ ริ โภคที่มีความแตกต่างกันทางด้านประชากรศาสตร์
ไม่ได้มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารร้านมดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต แต่
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารร้านมดดํา
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คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, ศูนย์อาหารอาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the factors that affect the decision to buy food
at Mod Dam Restaurant, Canteen in Building 6 of Rangsit University students. And to study
whether the marketing mix factors are related to the decision to buy Mod Dam food at the
Building 6 food center of Rangsit University students. From a sample of 400 people in Rangsit
University Conducted a survey with a questionnaire to collect data, analyze statistics, mean,
standard deviation, percentage, frequency, reliability, t-test and One-way ANOVA
On the behavior of consumers, Mod Dam restaurant based on the survey analysis, it is
known that consumer groups often come to use the Mod Dam restaurant service during 11.00 12.00 hrs.Frequency of entering the service per week is 1 - 2 times per week.Cost per time is
approximately 61 - 80 baht, with a group of close friends as a reference source for deciding to use
the ant black restaurant.
The results of the study showed that the majority of consumers of the Mod Dam
restaurant were female, 21 years old, with an average monthly income of less than 15,000 baht.
The level of opinion about marketing mix Place, Promotion and Price are at a high level. The
product level is moderate. Consumers with different demographic characteristics do not affect the
decision to buy Mod Dam food at the Building 6 food center of Rangsit University students. But
the marketing mix factors have an effect on the decision to buy food at Mod Dam restaurant.
Keywords: Marketing mix factors, Food Center, Building 6 at Rangsit University
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บทนํา
ปั จจุ บ นั ทั้งภายในมหาวิท ยาลัยรั งสิ ตและรอบบริ เวณมหาวิท ยาลัยมี ป ริ ม าณร้ านอาหาร
จํานวนมากที่ เกิ ดขึ้นมา และร้ านอาหารเหล่านั้นต่างก็มีกลุ่ม เป้ าหมายเป็ นนักศึ กษามหาวิท ยาลัย
รังสิ ตเหมื อนๆกันทําให้การแข่งขันตรงจุดนี้ ค่อนข้างสู ง โดยล่าสุ ดทางมหาวิทยาลัยรั งสิ ตได้เปิ ด
ศูนย์อาหารแห่ งใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา เป็ นศูนย์อาหารอาคาร 6 มีจาํ นวนร้านอาหารในปั จจุบนั ทั้งหมด
19 ร้าน และจากการทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้บริ การศูนย์อาหารแห่ งนี้ จํานวน
30 ตัวอย่าง ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาทําให้เราเลื อกร้ านมดดํา เบอร์ 13 ที่เป็ นร้ านหนึ่ งที่ต้ งั อยู่ใน
ศูนย์อาหารแห่งนี้มาทําการวิจยั ต่อ
โดยร้านอาหารมดดําเป็ นร้านอาหารเกี่ยวกับอาหารประเภทหมูและไก่ มีเมนู โดยประมาณ
6 รายการ 1) ข้าวไก่ต๋ ุน 2) ข้าวหมูต๋ ุน 3) ข้าวหมูแดง 4) ข้าวหมูกรอบ 5) ข้าวขาหมู และ6) ข้าวไก่
อบซอส ราคาค่าอาหารจะอยูท่ ี่ประมาณ 40 – 50 บาท ตําแหน่งของร้านตั้งอยูท่ างฝั่งขวาของบันได
กลางศูนย์อาหาร
ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ นว่าการที่ ร้านอาหารภายในศูนย์อาหารอาคาร 6 ของมหาวิทยาลัยรั งสิ ตมี
ความหลากหลายทางตัวเลื อกให้กลุ่มผูบ้ ริ โภค ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใดเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารร้ านมดดําของผูบ้ ริ โภค โดยข้อมูลที่ได้จาการวิจยั จะสามารถนํามา
ปรับใช้ประโยชน์ให้กบั ร้านอาหารมดดําในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ การออกแบบ 4Ps พัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดออกมาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารร้ านมดดําศู นย์อาหารอาคาร 6
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตทางด้านประชากรศาสตร์
2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารร้ านมดดําศู นย์อาหารอาคาร 6
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตทางด้านพฤติกรรมศาสตร์
3) เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีค วามสั มพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
อาหารร้านมดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
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สมมติฐานของการวิจัย
1) ปั จ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ อ ัน ได้แ ก่ ความถี่ ใ นการใช้ บ ริ ก าร เวลาในการใช้ บ ริ ก าร
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การและแหล่งอ้างอิงในการใช้ประกอบการตัดสิ นใจใช้บริ การ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารร้านมดดําที่ศูนย์อาหารอาคาร 6 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รังสิ ต
2) ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดอันได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จําหน่ายและด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารร้านมดดําที่
ศูนย์อาหารอาคาร 6 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
3) ปั จจัยประชากรศาสตร์ อนั ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่ แตกต่างกันส่ งผล
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารร้านมดดําที่ศูนย์อาหารอาคาร 6ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นักศึ กษาทั้งหมดของมหาวิท ยาลัยรั งสิ ตเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
อาหารร้านมดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2.ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาอยู่ใ นช่ ว งเวลาตั้ง แต่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ถึ ง 24 มี น าคม พ.ศ. 2562 เป็ น
ระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์
-ความถี่ในการใช้บริ การ
-ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
-ค่าใช้จ่ายในการบริ การ
-แหล่งอ้างอิงในประกอบการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ

ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
-ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจซื้ ออาหารร้านมดดําที่
ศูนย์อาหารตึก6 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลวิจ ัย นี้ สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางให้ ก ับ ร้ า นมดดํา ที่ ศู น ย์อ าหารอาคาร 6 ของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตในการพัฒนาและปรับปรุ งเครื่ องมือทางการตลาดให้เสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้
มีประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การมากยิ่งขึ้น และสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งกันทางการค้าให้
เหนือกว่าของคู่แข่งที่มีอยูใ่ นอาคาร 6 ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์กบั ร้านมดดําที่ ศูนย์อาหารอาคาร 6 ทําให้ทราบถึงลักษณะ
ความต้องการของผูท้ ี่ ม าใช้บ ริ ก ารศู น ย์อ าหารมหาวิท ยาลัย รั งสิ ต เพื่ อเป็ นแนวทางในการเลื อ ก
กลุ่มเป้ าหมายและวางตําแหน่ งทางการค้าของตนเองอย่างชัดเจน ส่ งผลให้สามารถทําการสื่ อสาร
และสร้างผลิตภัณฑ์ไปถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ชดั เจน
3) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจยั รวมถึ งเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่
สนใจศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคต่อไป
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกีย่ วกับพฤติกรรมศาสตร์
(ศรี ว รรณ จัน ทรวงศ์. 2548: 2) พฤติ ก รรม หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อปฏิ กิ ริย าต่ า ง ๆ ของ
สิ่ งมีชีวิต ซึ่ งอาจรู ้ได้โดยการสังเกตหรื อ การใช้เครื่ องมือช่วยวัดพฤติกรรมรวมไปถึงการตอบสนอง
ทางกล้ามเนื้อและการท างานของต่อมต่าง ๆ ในร่ างกายอีกด้วย
(เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคนอื่น ๆ. 2552: 2)พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลที่
เป็ นรู ปธรรม สามารถมองเห็นได้เช่ น การกระท า การตอบโต้กบั สิ่ งแวดล้อม และกิ จกรรมภายใน
จิตใจที่ เป็ นนามธรรม เช่ น ความคิ ด ความรู ้ สึก เป็ นต้น ประกอบกันแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม
(เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคนอื่น ๆ. 2552: 2)
(ประสิ ทธิ์ ทองอุ่น. 2542: 4-6) พฤติ กรรม หมายถึ ง กิ ริยา อาการ บทบาท ลี ลา ท่าที การ
ประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ การกระท าที่ แสดงออกให้ป รากฏสั ม ผัส ได้ด้วยประสาททางใดทางหนึ่ งของ
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่ งสามารถวัดได้ ด้วยเครื่ องมือ
(จรรจา สุ วรรณทัต) กล่ าวว่า เป็ นการสังเกตเป็ นระยะเวลานาน แล้วเก็บรวบรวมข้อมู ล
ทดลอง และสรุ ปผลออกมาเพื่อพยายามอธิ บายพฤติกรรมต่างๆของสัตว์ เพื่อนําประโยช์นมาใช้ไม่
มากก็น้อย จึ งมี การศึ กษาพฤติ กรรมในหลายแง่มุม ได้แก่ ศึ กษาในแง่ระบบนิ เวศ วิวฒั นาการใน
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หลายแง่มุม ได้แก่ ศึกษาในแง่ระบบนิ เวศ วิวฒั นาการ อนุ กรมวิธาน พันธุ กรรม สรี รวิทยา และแง่
จิตวิทยา
เกีย่ วกับประชากรศาสตร์
1.ด้ า นเพศ (ภัท รนิ ษ ฐ์ ฉายสุ ว รรณคี รี ) กล่ า วว่า นั ก การตลาดควรพิ จ ารณาตัว แปรนี้
เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของตัวแปรด้านเพศ จากการที่สตรี ที่ทาํ งานนอกบ้านมากขึ้น
อาจจะส่ งผลให้สตรี เป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่ควรพิจารณา เนื่ องจากสตรี จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในการซื้ อและ
มีอาํ นาจซื้อมากกว่า
2. ด้ านอายุ (วิจิตร,2538) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ อาหาร
ที่ร้านมดดํา ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการทดสอบสมมุติฐานพบว่าอายุไม่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อที่ร้านอาหารมดดํามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.รายได้ (ชารวี บุตรบํารุ ง) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อติกรรมการเลือกซื้ ออาหารที่ร้านมดดํา
ของผูบ้ ริ โภคที่ศูนย์อาหารอาคาร6 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการทดสอบพี่ทานพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารที่ร้านมดดําอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
เกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
1. ผลิต ภัณฑ์ (Products)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)ต้องมีคุณภาพและรู ป แบบดี ไซน์ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตสิ นค้าอื่นๆ หรื อในแนวทางการประกอบธุ รกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อ
บริ การที่ผซู ้ ้ื อไปเพื่อใช้ในการผลิต การให้บริ การ หรื อดําเนินงานของกิจการ
2.ราคา (Pricing) (ชี วรรณ เจริ ญสุ ข 2547) มูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่วดั ออกมาเป็ นตัว
เงิ น การกําหนดรามีความสําคัญต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถกําหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจ
ชอบ การพิจารณาราคาจะต้องกําหนดต้นทุนการผลิต สภาพการแข่งขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของ
คู่ แ ข่ ง ขัน ดั ง นั้ นกิ จ การจะต้ อ งเลื อ กกลยุ ท ธ์ ที่ เหมาะสมในการกํา กํา หนดราคาสิ นค้ า และ
บริ การ ประเด็นสําคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสิ นค้าที่ระบุในรายการหรื อราคาที่
ระบุ (List Price) ราคาที่ ให้ส่ วนลด (Discounts) ราคาที่ มี ส่วนยอมให้ (Allowances) ราคาที่ มี ช่วง
ระยะเวลาที่การชําระเงิ น (Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้สินเชื่ อ

(Credit Terms)

(ณัฐ อิ รนพไพบู ลย์ 2554)ต้องเหมาะสมกับตําแหน่ งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้ างกําไรใน
อัตราที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจํานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูล
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ค่าที่ผซู ้ ้ื อทําการแลกเปลี่ ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิ ตภัณฑ์สินค้าหรื อ
บริ การหรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)
3.ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)(ภูดินนั ท์ อดิทิพยางกูร 2555) ช่องทางการจัดจําหน่ายที่
เกี่ ย วข้องกับ หน่ วยเศรษฐกิ จต่างๆ ที่ มี ส่ วนร่ วมในกระบวนการนําพาสิ น ค้าจากผูผ้ ลิ ต ไปสู่ มื อ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสม มีความ สําคัญต่อกําไรของหน่วย
ธุ รกิ จ รวมทั้งมีผลกระทบต่อการกําหนดส่ วนผสมทางการตลาดที่เกี่ ยวข้องอื่นๆเช่ น การตั้งราคา
การโฆษณา เกรดสิ นค้า
4.การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)(ชานนท์ รุ่ งเรื อง 2555)เป็ นกิจกรรมติดต่อสื่ อสารไป
ยังตลาดเป้ าหมายเพื่อเป็ นการให้คามรู ้ ชักจูง หรื อเป็ นการเตือน ความจําเป็ นของตลาดเป้ าหมายที่มี
ต่อตราสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์สินคาหรื อบริ การ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย(ชี วรรณ เจริ ญสุ ข
2547)เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การความคิด ต่อบุคคล
โดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อ
ความรู ้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นักศึ กษาทั้งหมดของมหาวิท ยาลัยรั งสิ ตเป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
อาหารร้ านมดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิ ต คํานวณกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั จาก
สู ต รที่ ไ ม่ ท ราบจํา นวนประชากร จึ ง ทํา การหาขนาดกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยใช้สู ต รของ William G
Cochran (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550)
n

=

P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั จะสุ่ ม
Z = ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนดไว้ มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
e = สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0.05
n

=

= 387 คน
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้ คือ 387ตัวอย่าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึง
เพิม่ กลุ่มตัวอย่างอีก 13ตัวอย่าง รวมทั้งหมด400ตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1)ด้านผลิตภัณฑ์

3.40

0.884

ปานกลาง

2)ด้านราคา

3.63

0.873

มาก

3)ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

3.82

0.840

มาก

4)ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

3.73

0.890

มาก

3.73

0.890

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารร้านมดดําที่ศูนย์อาหารอาคาร6 ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ ย อยู่ในระดับ มาก ( = 3.73, S.D. = 0.89) เมื่ อพิ จารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากจํานวน 3 ข้อ โดยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย, ด้านราคา, ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดโดยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งที่ สุดอยู่ที่ ( = 3.82, S.D.=0.84) และระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์โดยมีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุดอยูท่ ี่ ( =3.40, S.D.=0.884)
ตารางที่ 2 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ระดับความคิดเห็น

ด้านผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1)ร้านค้ามีอาหารที่ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหาร

3.42

0.833

มาก

2)ร้านค้ามีอาหารที่มีรสชาติอร่ อย

3.53

0.843

มาก

3)ร้านค้ามีอาหารที่มีความหลากหลาย

3.36

0.944

ปานกลาง
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4)ร้านค้ามีอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

3.51

0.819

มาก

5)ร้านค้ามีอาหารที่มีความแปลกใหม่และความแตกต่าง

3.28

0.944

ปานกลาง

6)ร้านค้ามีการจัดตกแต่งอาหารได้อย่างความสวยงาม

3.29

0.884

ปานกลาง

3.40

0.884

ปานกลาง

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อร้ านอาหารมดดําที่ศูนย์อาหารอาคาร 6 ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =3.40, S.D. = 0.884) เมื่อทําการพิจารณารายข้อพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ระดับมาก 3
ข้อ ได้แก่ ร้ านค้ามีอาหารที่มีรสชาติ อร่ อย,ใช้วตั ถุ ดิบที่มีคุณภาพในการประกอบอาหาร,อาหารที่
สะอาด ถู กหลักอนามัย มีระดับคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด ( = 3.53, S.D. = 0.843) และระดับปานกลาง
จํานวน 3 ข้อ ได้แก่ ร้านค้ามีอาหารที่มีความหลากหลา,มีความแปลกใหม่และความแตกต่างมีความ
แปลกใหม่และความแตกต่าง,มี การจัดตกแต่งอาหารได้อย่างความสวยงาม มีคะแนนเฉลี่ ย ( =
0.36, S.D. = 0.884)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ด้านราคา (Price)
ระดับความคิดเห็น

ด้านราคา

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1)ร้านค้ามีราคาเหมาะสมกับปริ มาณของอาหาร

3.70

0.908

มาก

2)ร้านค้ามีราคาเหมาะสมกับรสชาติอาหาร

3.60

0.870

มาก

3)ร้านค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ

3.60

0.838

มาก

3.63

0.873

มาก

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อร้ านอาหารมดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 ด้านราคาทั้งหมด โดยภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยร้ านค้ามี
ราคาเหมาะสมกับปริ มาณของอาหาร,รสชาติอาหาร,คุ ณภาพวัตถุ ดิบ มีคะแนนเฉลี่ยสู งที่สุด (x ̅=
3.70, S.D. = 0.908)
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ตารางที่ 4 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ระดับความคิดเห็น

ด้านช่องทางการจัดหน่าย

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1)ร้านค้ามีที่ต้ งั ที่หาได้ง่าย

3.92

0.875

มาก

2)ร้านค้าสามารถรับคําสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ ว

3.79

0.841

มาก

3)ร้านค้าสามารถจัดอาหารให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว

3.74

0.792

มาก

3.82

0.840

มาก

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของร้านอาหารมดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.82, S.D. = 0.840) โดยเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ทุกข้ออยูใ่ นระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ร้านค้ามีที่ตง่ั ที่หาได้ง่าย,สามารถรับคําสั่งซื้ อได้อย่างรวดเร็ ว,
สามารถจัดอาหารให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว มีคะแนนเฉลี่ย ( =3.92, S.D. = 0.875)
ตารางที่ 5 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ระดับความคิดเห็น

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

1)ร้านค้ามีชื่อป้ ายร้านแสดงอย่างชัดเจน

3.91

0.878

มาก

2)ร้านค้ามีเมนู อาหารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

3.83

0.884

มาก

3)ร้านค้ามีพนักงานขายพร้อมให้บริ การตลอดเวลา

3.77

0.850

มาก

4)ร้านค้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป

3.42

0.875

มาก

3.73

0.890

มาก

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ น ใจซื้ อร้ านอาหารมดดําศู น ย์อาหารอาคาร 6 ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =3.73, S.D. = 0.890) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า การตอบ
แบบสอบถามของผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ร้านค้ามีชื่อป้ ายร้านแสดงอย่าง
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ชัดเจน,มี เมนู อาหารแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจน,พนักงานขายพร้ อมให้บริ การตลอดเวลา,มีชื่อเสี ยง
เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปโดยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ( =3.91, S.D. = 0.878)
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการตัดสิ นใจ
ซื้อร้านอาหารมดดําของผูบ้ ริ โภคที่ศูนย์อาหารอาคาร 6 ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
การตัดสิ นใจซื้ ออาหารร้านมดดํา
การตัดสิ นใจซื้ อ
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับ

3.60

.856

มาก

3.60

.856

มาก

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็ นของการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
มดดําศูนย์อาหารอาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่าการตัดสิ นใจซื้ อ มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.60, S.D. = 0.856)
ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
เพศ

t-test

0.877

ไม่สอดคล้อง

อายุ

F-test

0.812

ไม่สอดคล้อง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

F-test

0.364

ไม่สอดคล้อง

ความถี่

F-test

0.026*

สอดคล้อง

ช่วงเวลา

F-test

0.056

ไม่สอดคล้อง

ค่าใช้จ่าย

F-test

0.189

ไม่สอดคล้อง

อ้างอิง

F-test

0.802

ไม่สอดคล้อง

ด้านผลิตภัณฑ์

MRA

0.119

ไม่สอดคล้อง

ด้านราคา

MRA

0.000*

สอดคล้อง

สมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้ านพฤติกรรมศาสตร์

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย

MRA

0.034*

สอดคล้อง

ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ตารางที่ 8 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ร้านค้ามีอาหารที่ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภาพในการ

MRA

0.037*

สอดคล้อง

ร้านค้ามีอาหารรสชาติอร่ อย

MRA

0.823

ไม่สอดคล้อง

ร้านค้ามีอาหารที่มีความหลากหลาย

MRA

0.664

ไม่สอดคล้อง

ร้านค้ามีอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย

MRA

0.000*

สอดคล้อง

MRA

0.709

ไม่สอดคล้อง

MRA

0.016*

สอดคล้อง

ประกอบอาหาร

ร้านค้ามีอาหารที่มีความแปลกใหม่และความ
แตกต่าง
ร้านค้ามีการจัดตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม
ตารางที่ 9 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านราคา
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ปัจจัยด้ านราคา
ร้านค้ามีราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณของ
อาหาร
ร้านค้ามีราคาที่เหมาะสมกับรสชาติอาหาร
ร้านค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพวัตถุดิบ
ของอาหาร

391

MRA

0.003*

สอดคล้อง

MRA

0.006*

สอดคล้อง

MRA

0.119

ไม่สอดคล้อง
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ตารางที่ 10 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ร้านค้ามีที่ต้ งั ที่หาได้ง่าย

MRA

0.137

ไม่สอดคล้อง

ร้านค้าสามารถรับคําสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ ว

MRA

0.011*

สอดคล้อง

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ร้านค้าสามารถจัดอาหารให้ลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ ว

ตารางที่ 11 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ตัวแปรอิสระ

สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ

ค่านัยสําคัญ

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ร้านค้ามีช่ื อป้ ายร้านแสดงอย่างชัดเจน

MRA

0.001*

สอดคล้อง

ร้านค้ามีเมนูอาหารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

MRA

0.724

ไม่สอดคล้อง

MRA

0.007*

สอดคล้อง

MRA

0.000*

สอดคล้อง

ร้านค้ามีพนักงานขายพร้อมให้บริ การ
ตลอดเวลา
ร้านค้ามีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป
บทสรุ ป

จาการทดสอบสมมติ ฐานสรุ ป ได้ผลว่า เพศ อายุ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ที่ เป็ นปั จจัย
ทางด้านประชากรศาสตร์ ไม่ มีส่ วนในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารร้ านมดดํา แต่ปั จจัยทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์ อย่างความถี่ ในการใช้บริ การทีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารร้าน
มดดํา แต่ช่วงเวลา ค่าใช้จ่าย และแหล่งอ้างอิ งไม่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารร้ านมดดํา
สุ ดท้ายทางด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสิ นเลือกซื้ ออาหาร
ร้ านมดดํา แต่ดา้ นราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด มี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารร้านมดดํา
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ด้านผลิตภัณฑ์ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารร้านมดดําจากการดูวา่ ร้านค้าใช้วตั ถุดิบที่มี
คุ ณ ภาพในการประกอบอาหาร สะอาดถู ก หลัก อนามัย และการตกแต่ ง จานอาหารที่ ส วยงาม
ผูบ้ ริ โภคที่รับประทานอาหารร้านมดดํา ไม่ได้คาํ นึ งถึ งรสชาติอาหาร ความหลากหลายของอาหาร
และความแปลกใหม่แตกต่างของอาหาร
ด้านราคาจากการทดสอบสมมติฐานผูบ้ ริ โภคพิจารณาว่าราคาเหมาะสมกับปริ มาณอาหาร
และรสชาติ อาหารก่อนตัดสิ นใจเลื อกซื้ ออาหารร้ านมดดํา แต่ไม่คาํ นึ งถึ งเรื่ องราคาเหมาะสมกับ
วัตถุดิบที่นาํ มาประกอบอาหาร
ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารร้ านมดดําเป็ นเรื่ อง
ร้านค้าสามารถรับคําสั่งซื้อและจัดอาหารให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ทางด้านที่ต้ งั ของร้านค้ามดดํา ไม่
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออาหารร้านมดดํา
ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดป้ ายชื่ อร้านค้าที่แสดงอย่างชัดเจน ร้านมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
ทัว่ ไปและการมี พนักงานขายพร้ อมให้บริ การตลอดเวลาเป็ นปั จจัยตัวที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารร้านมดดํา โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีเมนู อาหารแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เพราะเป็ นตัวที่ไม่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ออาหารร้านมดดํา
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ลักษณะการเรี ยนรู้ ด้วยการชี้นําตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Characteristics of Self-directed Learning of Thai Undergraduate Students,
Rangsit University
พัชร์ หทัย จารุทวีผลนุกูล
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กฤษฎา มูฮัมหมัด
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับของลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต และ (2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประชากรที่
ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งเป็ นชั้นภูมิ และเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามรวมรวบข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติเชิ งอนุ ม าน ได้แก่ t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยั
พบว่า ลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
การมีปณิ ธานตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศและอายุที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง ด้านการมีปณิ ธานตนเองแตกต่างกันที่นยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และด้านคณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง
ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง, นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวไทย
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Abstract
The objective of this research is (1) to study the level of self-directed learning of Thai
undergraduate students at Rangsit University and (2) to compare the characteristics of selfdirected learning of the students. The group of subjects of this research was 400 Thai
undergraduate students at Rangsit University, assigned by stratified random sampling and
purposive sampling methods. Questionnaires were used to collect all the data, which were
analyzed by descriptive statistical devices: frequency, percentage, mean, standard deviation; and
inferential statistic devices: t-test, One-way ANOVA. The results showed the overall and aspects
level of self-directed learning was considered high, except for self-determination was considered
highest. With the difference of personal factors included gender and age, and this significantly
affected self-directed learning self-determination at the statistical level of 0.05. And the difference
of faculty of education significantly affected self-directed learning and aspect at the statistical
level of 0.05.
Keywords: Self-directed Learning, Thai Undergraduate Students
บทนํา
การศึ กษาเป็ นกระบวนการที่ สํ าคัญยิ่งในการพัฒนาคนหรื อทรั พยากรมนุ ษย์ให้ มี คุ ณภาพ
สามารถที่ จะปรั บตัวให้ รู้เท่ าทันกับการเปลี่ ยนแปลงต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นสั งคมปั จจุ บ ัน ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 ได้ระบุถึงยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตอย่างยัง่ ยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ,
2559) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560- 2564 มีหนึ่ งในหลักการ
สําคัญ โดยยึด “คนเป็ นศู นย์กลางการพัฒนา” มุ่ งสร้ างคุ ณภาพชี วิตและสุ ขภาวะที่ ดีสําหรั บคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็ นคนที่สมบูรณ์มีวินยั ใฝ่ รู ้ มีความรู ้ มีทกั ษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศั นคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริ ยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2560) ขณะเดี ยวกัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ระบุ ว่าการศึ กษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อความเจริ ญงอกงามของบุ คคลและสั งคม โดยยึดหลักว่า
ผู ้เรี ยนทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่ าผู ้เรี ยนมี ค วามสํ าคัญ ที่ สุ ด
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(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2559) ดังนั้น การพัฒนาคนให้ สามารถมี คุ ณภาพชี วิตและสุ ขภาวะที่ ดี ใฝ่ รู ้
สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้จึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับคนทุกช่วงวัยในสังคม
ทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองนั้น เป็ นสิ่ งที่สามารถพัฒนาได้ตามกระบวนการทางจิตวิทยา
ของมนุ ษย์ เมื่อเติบโตขึ้นจะพัฒนาตนเองไปสู่ ความเป็ นอิสระ มีความเป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น สามารถ
ดําเนิ นชี วิตได้ด้วยตนเองและชี้ นําตนเองได้ การเรี ยนรู ้ ด้วยการนําตนเองจะเข้มข้นขึ้ นเมื่ ออยู่ในวัย
ผูใ้ หญ่ (Knowles, 1975) และถ้าสามารถพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ด้วยการนําตนเองให้สูงขึ้ น และ
ต่ อเนื่ องตลอดเวลา จะทําให้ คนเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ ร้ างองค์ความรู ้ ตลอดเวลา การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นบุคลิกลักษณะที่มีอยูใ่ นบุคคลทุกคน อาจแตกต่างกันในระดับมากหรื อน้อย
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ การเรี ยนรู ้ของบุคคลนั้น และสามารถช่วยเหลื อสนับสนุ นให้บุคคลเพิ่มศักยภาพ
ในการเรี ยนรู ้ ด้วยการนําตนเองได้ (Brockett and Hiemstra, 1991) ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองที่ เกิ ดจาก
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคน จะเป็ นความรู ้ที่ถาวร เพราะเป็ นการขวนขวายและค้นคว้าของผูเ้ รี ยนที่ติดตัว
ผูเ้ รี ยนไป โดยการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองเป็ นวิธีที่เหมาะสมกับการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบนั (มณี อาภานันทิกุล, รุ จิเรศ ธนู รักษ์ และยุวดี ฦาชา, 2551) และการเรี ยนรู ้จากสถาบันการศึกษานั้น ผูเ้ รี ยนก็ไม่อาจ
ศึกษาหาความรู ้ ไปครบถ้วนในระบบห้องเรี ยน และโอกาสทางการศึกษาในระบบก็ไม่ได้เกิ ดขึ้นได้กบั
ทุกคน ดังนั้น มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สําคัญที่จะส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและ
นอกห้องเรี ยน ส่ งเสริ มให้มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ผูว้ ิจยั จึงให้ความสนใจที่ ศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ทั้งนี้ เนื่ องจากมหาวิทยาลัยรังสิ ตเป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่ งเดี ยวที่ ได้รับการ
จัดให้อยู่ในระดับ“ดี มาก” ในกลุ่มสถาบันที่ เน้นการผลิ ตบัณฑิ ต โดยมี จุดมุ่งหมายสําคัญคือ การผลิ ต
บัณฑิ ตในสาขาวิชาที่ ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่ งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเป็ นสําคัญ รวมถึงวิชาชี พอิสระที่สามารถสร้างงานของตนเอง
ได้ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีความตั้งใจ ใฝ่ รู ้ และมีความกระตือรื อร้นในการศึกษา ด้วยตนเองอย่างจริ งจัง
ซึ่ งจะเป็ นพื้ นฐานสํ าคัญของชี วิต และในปั จจุ บ ันเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาตรี 94 หลักสู ตร ระดับ
ปริ ญญาโท 37 หลักสู ตร ประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ต 1 หลักสู ตร และระดับปริ ญญาเอก 9 หลักสู ตร รวม
141 หลักสู ตร (มหาวิทยาลัยรั งสิ ต, 2560ก; 2560ข) อีกทั้งยังมี การนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
เรี ยนการสอนมากขึ้นกว่าในอดีต ทําให้นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้มากขึ้น ทั้งนี้ นกั ศึกษาต้อง
มีคุณสมบัติในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างมากเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ได้ดี
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ และคณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งเน้นเรื่ อง ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งกําหนดขอบเขตการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรั งสิ ต จํานวน
25,577 คน (ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนในปี การศึกษา 2560 ณ วันที่ 5 กันยายน 2560, สํานักงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2560) โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยพิจารณาจาก
จํานวนประชากรและขนาดกลุ่ มตัวอย่าง ตามตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 608609) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และกําหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้ อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเพื่อ
การวิจยั จํานวน 379 คน ที่ ประชากร 25,577 คน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เพิ่มขนาดกลุ่ มตัวอย่างเป็ น 400 คนเพื่อ
เพิ่ มความเที่ ยงตรงของข้อมู ลการวิ จยั โดยผู ว้ ิจ ัยเลื อกใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่ าจะเป็ น
(Probability sampling) ด้ วยวิ ธี เลื อกตัวอย่างแบบแบ่ งเป็ นชั้ นภู มิ (Stratified Random Sampling) แบ่ ง
ประชากรตามคณะที่ศึกษา 28 คณะ อันได้แก่ (1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (2) คณะเภสัชศาสตร์ (3) คณะ
พยาบาลศาสตร์ (4) คณะรั งสี เทคนิ ค (5) คณะเทคนิ คการแพทย์ (6) คณะกายภาพบําบัด (7) วิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก (8) คณะวิทยาศาสตร์ (9) คณะทัศนมาตรศาสตร์ (10) คณะนวัตกรรมเกษตร
(11) คณะเทคโนโลยี อาหาร (12) วิ ท ยาลัยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (13) วิ ท ยาลั ย
วิศวกรรมศาสตร์ (14) คณะศิลปะและการออกแบบ (15) คณะดิจิทลั อาร์ ต (16) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(17) คณะบริ หารธุ รกิจ (18) คณะบัญชี (19) คณะศิลปศาสตร์ และ (20) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (21) วิทยาลัย
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การท่ องเที่ ยวและการบริ การ (22) คณะเศรษฐศาสตร์ (23) คณะนิ ติ ศาสตร์ (24) วิทยาลัยดนตรี (25)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (26) คณะรัฐศาสตร์ (27) สถาบันการบิน และ (28) คณะวิศวกรรมชี วการแพทย์
(คู่มือการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2560-2561, ธันวาคม 2560) หลังจากนั้น ผูว้ ิจยั เลื อกการ
สุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อให้ การเก็ บข้อมู ลตรงกลุ่ มผู ้ที่ จะเป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่างในการทําวิจยั โดยผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามต้องเป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
รังสิ ตที่ศึกษาในคณะต่าง ๆ ตามจํานวนที่กาํ หนดไว้จนกระทัง่ ได้จาํ นวนตัวอย่างครบ 400 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรทีศ่ ึกษา
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ และ (3) คณะที่ศึกษา
2) ตัวแปรตาม คือ ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ได้แก่ (1) ด้านรักการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต (2)
ด้านการมีปณิ ธานตนเอง (3) ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา (4) ด้าน
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (5) ด้านการวางแผนการเรี ยน (6) ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ และ (7)
ด้านการรู ้จกั ตนเอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง ผูว้ ิจยั จึงนําแนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. คณะที่ศึกษา

ลักษณะการเรี ยนรู้ ด้วยการชี้นําตนเอง
1. ด้านรักการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2. ด้านการมีปณิ ธานตนเอง
3. ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหา
4. ด้านมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์
5. ด้านการวางแผนการเรี ยน
6. ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่
7. ด้านการรู ้จกั ตนเอง
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผลการวิ จ ัยสามารถใช้ เป็ นข้อมู ลประกอบการพิ จารณากําหนดแนวทางในการพัฒ นา
หลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับวิธีการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของนักศึกษาปริ ญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
2. ข้อมู ลที่ ได้จากผลการวิจยั สามารถเป็ นแหล่งข้อมู ลแก่ผูส้ นใจ เรื่ องลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ย
การนําตนเองโดยนําไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู ้ของตนเอง พัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปัจจัยส่ วนบุคคล
อดุ ลย์ จาตุรงคกุล (2551) กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึ งอายุ เพศ วงจรชี วิตของ
ครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็ นต้น ลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญต่อนักการตลาดเพราะมันเกี่ยวพันกับ
อุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลาย การเปลี่ ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ ช้ ี ให้เห็ นถึ งการเกิดขึ้น
ของตลาดใหม่ และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรื อลดความสําคัญลง ขณะเดียวกัน คํานาย อภิปรัชญาสกุล
(2556) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
1) อายุและวงจรชี วิต (Age and Life Cycle) โดยคนจะมี รสนิ ยม และซื้ อสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่ างกันไปในแต่ ละช่ วงอายุ เช่ น เสื้ อผ้า อาหาร กิ จกรรมยามว่าง จะมี ความสั มพันธ์ กบั อายุ และ
ลําดับขั้นของวงจรชีวิต
2) อาชี พ (Occupation) ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พที่แตกต่างกัน จะมีความต้องการในการใช้สินค้าหรื อ
บริ การที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น นักการตลาดต้องสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ
ของบุคคลที่อยูใ่ นแต่ละสาขาอาชีพได้
3) สถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumstances) การเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค
นั้นมี ความเกี่ ยวข้องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งหมายรวมถึ ง รายได้ เงิ นออม สิ นทรั พย์ หนี้ สิ น
อํานาจในการกูย้ มื
4) รู ปแบบการดําเนิ นชี วิต (Lifestyle) ในแต่ละบุคคลจะมีรูปแบบการดําเนิ นชี วิตที่แตกต่างกัน
แม้จะมีอาชี พ ชนชั้นทางสังคม หรื อมาจากวัฒนธรรมย่อยที่ แตกต่างกันก็ตาม โดยรู ปแบบการดําเนิ น
ชีวติ จะวัดจากกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ
5) บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง โดยบุคลิกภาพ หมายถึง รู ปแบบของพฤติกรรมหรื อ
อุ ปนิ สั ยของคนแต่ ละคนที่ สะท้อนความเป็ นตัวตนของบุ คคลนั้น ๆ ส่ วนแนวความคิ ดของตนเอง
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หมายถึ ง ความรู ้ สึกนึ กคิดที่ บุคคลมี ต่อตนเอง และบุ คลิ กภาพ คือสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการเกิ ดพฤติ กรรม
โดยแต่ละคนจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป
ขณะที่ กิติมา สุ รสนธิ (2541) กล่าวว่า คุ ณลักษณะของแต่ละบุคคลเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของ
แต่ ละบุ ค คล โดยคุ ณ ลักษณะประชากร แบ่ งออกเป็ น เพศ (Sex) อายุ (Age) การศึ กษา (Education)
สถานภาพการสมรสทางสั งคม และเศรษฐกิ จ (Socio-Economic Status) และศาสนา (Religion) การนับ
ถือศาสนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติ ค่านิยม และวิถีชีวติ ที่แตกต่างกันของแต่ละคน
นอกจากนี้ Wambui et al. (2013) กล่าวว่า ความหลากหลายทัว่ ไปในหมู่ประชากร ได้แก่ อายุ
ชนชั้น เชื้ อชาติ เพศ ความสามารถทางร่ างกายและจิตใจ เชื้ อชาติ ซึ่ งเป็ นปั จจัยทางประชากรศาสตร์ อีก
ทั้ง Gibson (2005) ยังกล่าวว่า ผูเ้ รี ยนจะมีอายุที่แตกต่างกันจะมีการเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยน สนใจ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ แตกต่างกัน หรื อการเรี ยนรู ้ เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไป
ด้วย ความสามารถ ประสบการณ์ ความชอบหรื อรู ปแบบ
ทั้งนี้ สําหรับการศึกษาเรื่ องลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ผูว้ ิจยั ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการนําตนเองของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยศึกษาเฉพาะด้านเพศ อายุ และคณะที่ศึกษา
ลักษณะการเรี ยนรู้ ด้วยการนําตนเอง
ลักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการนําตนเอง มาจากภาษาอังกฤษว่า Self-directed Learning ใช้คาํ ย่อว่า
“SDL” เป็ นคําที่ Knowles (1975) ผูร้ ิ เริ่ มใช้คาํ นี้ เป็ นครั้งแรก ได้บญั ญัติข้ ึนในปี ค.ศ.1975 และยังเป็ นคํา
ที่นิยมใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั โดยได้ให้ความหมายของการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองว่า เป็ นกระบวนการที่
บุคคลใช้ในการสร้ างความต้องการในการเรี ยนรู ้ การตั้งจุ ดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ การทํากิ จกรรมเพื่ อ
ค้นหาความรู ้ เช่ นการค้นคว้าเอกสารและแหล่งความรู ้ต่าง ๆ การพบปะบุคคล การเลือกและการกําหนด
แผนการเรี ยนรู ้ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมส่ วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ซึ่ งอาจจะได้รับหรื อ
ไม่ได้รับความช่ วยเหลื อจากผูอ้ ื่น ส่ วนนักวิชาการอีกท่าน คื อ Skager (1978) ให้ความหมายการเรี ยนรู ้
ด้วยการนําตนเอง ว่าเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้และประสบการณ์การเรี ยน ตลอดจนความสามารถในการ
วางแผนปฏิบตั ิ และการประเมินผลของกิจกรรมการเรี ยน ทั้งในลักษณะที่เป็ นเฉพาะบุคคลและในฐานะ
ที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มการเรี ยนที่ร่วมมือกัน ขณะเดียวกัน Boud (1982) กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนํา
ตนเองไม่ได้หมายถึ งการเรี ยนคนเดียวโดยไม่มีช้ นั เรี ยน ผูส้ อน และเพื่อนเรี ยน แต่การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนําตนเองควรเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ที่จะทํางานกับเพื่อน ครู และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้อง โดยวิธีการ
เรี ยนรู ้ด้วยการนําตนเองขึ้ นอยู่กบั ภูมิหลังความรู ้ เดิ มและทักษะของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนที่ มีการนําตนเองใน
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ระดับเดี ยวกันอาจมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันในการทํางานชิ้นเดี ยวกัน นอกจากนี้ นักวิชาการ Griffin
(1983) ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง เป็ นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง โดยมี เป้ าหมายไปสู่ การพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู ้ ของตน และความสามารถในการวางแผน
ปฏิบตั ิการ และการประเมินผลการเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคล และอีกหนึ่ งมุมมองของ Brookfield (1984) ได้ให้
ความหมายการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองว่าหมายถึง การเป็ นตัวของตัวเอง ควบคุมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มี
ความเป็ นอิสระ โดยอาศัยความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกน้อยที่สุด
1) ด้านรักการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต หมายถึง การเป็ นผูเ้ รี ยนกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ รักและ
ทุ่มเทต่อการเรี ยนรู ้ ให้ความสําคัญกับการศึกษาต่อเนื่ องตลอดชี วิต โดยไม่ยอ่ ท้อกับความผิดพลาดและ
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้น (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2546); วรนุ ช แหยมแสง (2554); Skager (1978); Guglielmino (1978);
Cropley (1997))
2) ด้านการมี ปณิ ธานตนเอง หมายถึ ง การเป็ นผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจจริ งที่จะเรี ยนรู ้ให้สําเร็ จตาม
เป้ าหมายที่วางไว้ เพื่อตนเองและครอบครัว โดยมองโลกในแง่ดี ตระหนักตนเอง มี วินยั และมุ่งมัน่ ใน
การเรี ยน (วรนุช แหยมแสง (2554); Skager (1978); Guglielmino (1978))
3) ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหา หมายถึ ง การที่ ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ี ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะพื้นฐาน คื อ การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การจํา ระบบการคิ ด จินตนาการในการ
เรี ยนรู ้ และแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (สุ ว ฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ (2546); วรนุ ช แหยมแสง (2554);
Guglielmino (1978))
4) ด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนมีจิตใจมัน่ คงและตอบสนองด้วยการกระทํา
อย่างสร้ างสรรค์ โดยรู ้ จกั ให้ก าํ ลังใจตนเอง มองโลกในแง่ดี มี ความรั บผิดชอบต่อตนเองได้ดี และมี
ความอดทนต่ออุปสรรคต่าง ๆ (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2546); วรนุช แหยมแสง (2554); Guglielmino (1978))
5) ด้านการวางแผนการเรี ยน หมายถึ ง ได้แก่ การที่ ผูเ้ รี ยนให้ความสําคัญกับการวางแผนการ
เรี ยนอย่างจริ งจัง รู ้ จ ักจัดลําดับความสํ าคัญ ศึ กษาวิ ธี การเรี ยน และแบ่ งเวลาในการเรี ยนรู ้ ได้อย่าง
เหมาะสม (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2546); วรนุช แหยมแสง (2554); Skager (1978))
6) ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ หมายถึ ง การที่ ผูเ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ ๆ โดยมี ความกระตื อรื อร้ น
อดทน เปิ ดใจรับโอกาสที่ จะเรี ยนรู ้ ริ เริ่ มด้วยการคิดสร้ างสรรค์ สามารถสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ได้
ด้วยตนเอง มีความยืดหยุน่ และประเมินตนเองเสมอ (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2546); วรนุ ช แหยมแสง (2554);
Guglielmino (1978); Skager (1978))
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7) ด้านการรู ้จกั ตนเอง หมายถึง การที่ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ตนเองทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน สามารถประเมิน
ตนเองได้อย่างยุติธรรม อีกทั้งมีความพยายามและความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้ รู ้จกั ยืดหยุน่ และอดทน
เพื่ อเป้ าหมายความสํ าเร็ จทางการเรี ยน (สุ วฒั น์ วัฒนวงศ์ (2546); วรนุ ช แหยมแสง (2554); Skager
(1978))
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ัยครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จ ัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ การสํ ารวจ (Survey)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต รวม 28 คณะ จํานวน
25,577 คน (สํานักงานทะเบี ยน มหาวิทยาลัยรั งสิ ต, 2560) กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Krejcie and Morgan (1970) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 379 คน เพื่อสํารองข้อมูลเท่ากับร้อยละ 5 หรื อ
เท่ากับ 19 ตัวอย่าง ได้จาํ นวนเท่ากับ 398 คน ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างขึ้นเป็ น 400 คน เนื่ องจากขนาด
ตัวอย่างที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อมูลการวิจยั หรื อเข้าใกล้ขนาดประชากร ในการวิจยั ครั้งนี้
ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) แบ่ งเป็ นชั้ น ภู มิ (Stratified Random
Sampling) โดยคํานึ งถึ งความแตกต่างของประชากรตามคณะที่ ศึกษา 28 คณะ และวิธีการสุ่ มแบบไม่
อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) โดยการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อปรับ
สั ดส่ วนของแต่ ละครั้ งเพื่ อใช้การเปรี ยบเที ยบ โดยใช้การแจกแบบสอบถามกับผูต้ ดั สิ นใจเข้ามาใช้
บริ การโดยตรง เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ทําการทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
มีค่ามากกว่า 0.7 และค่าความเชื่ อมัน่ Cronbach’s Alpha โดยมีค่า ตั้งแต่ 0.910 ถึง 0.979 สถิ ติที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ ข ้อมู ลและทดสอบสมมติ ฐานแบ่ งออกเป็ น การวิ เคราะห์ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) และการวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แก่ (1) การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนํ า เสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช้ อธิ บายข้อมู ล
เบื้ องต้นเกี่ ยวกับกลุ่ มตัวอย่าง (2) การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ในการ
ทดสอบสมมติ ฐาน ที่ ต้ งั ไว้ โดยมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมื อทางสถิ ติ Independent
Sample : t-Test, One-way analysis of Variance ได้แก่ F-test, Welch ทดสอบเปรี ยบเที ยบรายคู่แบบ LSD,
Games-Howell ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขค่าความแปรปรวน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 222
คน (ร้ อยละ 44.50) มีอายุอยู่ระหว่าง 19-21 ปี จํานวน 292 คน (ร้ อยละ 73.00) และศึ กษาอยู่ในวิทยาลัย
นิเทศศาสตร์ จํานวน 63 คน (ร้อยละ 15.75)
ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อ
ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.90) โดยในแต่ละด้านสามารถ
เรี ยงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ ด้านการมี ปณิ ธานตนเองมีค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด ( X = 4.26) ด้านรักการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิ ต ( X = 4.15) ด้านการรู ้ จ ักตนเอง ( X = 3.92) ด้านมี วุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ ( X = 3.89) ด้านใฝ่
เรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ ( X = 3.84) ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และการแก้ไขปั ญหา ( X = 3.70) และด้านการ
วางแผนการเรี ยน ( X = 3.51)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านเพศที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นาํ ตนเองใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการมี
ปณิ ธานตนเองแตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิ งมี ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการ
ชี้นาํ ตนเอง ด้านการมีปณิ ธานตนเองมากกว่าเพศชาย
2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเองใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการมี
ปณิ ธานตนเองแตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 19-21 ปี มี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง ด้านการมีปณิ ธานตนเองมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุอยู่
ระหว่าง 22-24 ปี ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านคณะที่ ศึกษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นํา
ตนเองในภาพรวมแตกต่างกันที่ นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และเมื่ อทดสอบเป็ นรายด้านพบว่า มี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเองแตกต่างกัน มากกว่าหนึ่งด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านคณะที่ ศึกษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการ
ชี้ นาํ ตนเอง ด้านรักการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตแตกต่างกันที่ นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึ กษาที่
ศึกษาอยูใ่ นคณะเทคโนโลยีอาหาร มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง ด้านรักการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต
มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยูใ่ นคณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรี ที่
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3.2) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านคณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ชี้นาํ ตนเอง ด้านการมีปณิ ธานตนเองแตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษา
อยูใ่ นคณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอาหาร คณะบัญชี และคณะรัฐศาสตร์ มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การชี้ นําตนเอง ด้านการมี ปณิ ธานตนเอง มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยดนตรี ที่
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง
ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และการแก้ไขปั ญหาแตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดย
นักศึกษาศึกษาที่ศึกษาอยูใ่ นคณะศิลปะและการออกแบบ มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง ด้าน
ทักษะที่ จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้ และการแก้ไขปั ญหา มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ในคณะศิลป
ศาสตร์ ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านคณะที่ศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการ
ชี้ นาํ ตนเอง ด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ แตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาศึกษา
ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะและ
การออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะบัญชี วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ มี ล ักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นํา
ตนเอง ด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยดนตรี ที่นยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5) ปั จจัยส่ วนบุ คคล ด้านคณะที่ ศึกษาที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการ
ชี้นาํ ตนเอง ด้านการวางแผนการเรี ยนแตกต่างกันที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาศึกษาที่
ศึกษาอยู่ใน (1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มี ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเอง
ด้านการวางแผนการเรี ยน มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ในคณะกายภาพบําบัด คณะดิ จิท ลั
อาร์ ต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรี ที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (2) คณะกายภาพบําบัด มี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง ด้านการวางแผนการเรี ยน มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปะและการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์
ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้
ด้วยการชี้ นําตนเอง ด้านการวางแผนการเรี ยน มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ศึกษาอยู่ใน คณะดิ จิท ลั
อาร์ ต คณะศิลปศาสตร์ ที่นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 (4) ) คณะศิลปะและการออกแบบ มีลกั ษณะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง ด้านการวางแผนการเรี ยน มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ศึกษาอยูใ่ นคณะ
ดิจิทลั อาร์ ต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยดนตรี ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การอภิปรายผล
ผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การชี้ นาํ ตนเองในภาพรวมไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ แต่ในรายด้าน พบว่า ด้านการมี ปณิ ธาน
ตนเองมี ความแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยเพศหญิ งมี ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการ
ชี้ นําตนเอง ด้านการมี ปณิ ธานตนเองมากกว่าเพศชาย เนื่ องจากเพศหญิ งมี ล ักษณะในการเรี ยนรู ้ ที่
ค่อนข้างละเอี ยดอ่อนกว่าเพศชาย โดยลักษณะของเพศหญิ งมี ลกั ษณะที่ เรี ยบร้ อย มี ความละเอียดลออ
ใส่ ใจสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ส่ วนเพศชายนั้น จะมี ลกั ษณะที่ ใจร้ อน ว่องไว มี เพื่อนจํานวนมาก ส่ งผลให้มี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง ด้านการมีปณิ ธานตนเองน้อยกว่าเพศหญิง เนื่องจากถูกชักจูงหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิพวิทย์ ชื่ นนิ ยม (2555) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ลักษณะ
การเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต” ผลการวิจยั พบว่า
นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุ สิตที่มีเพศต่างกันมีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง
ด้านมโนภาพต่อตนเองว่าเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของแสงเดือน เจริ ญฉิ มและคณะ (2555) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ แบบนําตนเองของนิ สิ ตฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู คณะศึ กษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ” ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยการเรี ยนรู ้แบบนําตนเองของนิสิตเพศชายและเพศ
หญิ ง มีการเรี ยนรู ้ แบบนําตนเองไม่แตกต่างกันที่ ระดับนัยสําคัญ .05 เนื่ องจาก นิ สิตวิชาชี พครู น้ นั เป็ น
มุ่งเน้นศึกษาอย่างลึกซึ้ งเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชี พทางการศึกษาทําให้เพศชายและเพศหญิง
มีการเรี ยนรู ้แบบนําตนเองไม่แตกต่างกัน และงานวิจยั ของ กชกร จอมขันเงิน (2555) ทําการศึกษาวิจยั
เรื่ อง “ความพร้อมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของบุคลากรสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด
จันทบุ รีและหน่ วยงานในสั งกัด” ผลการวิจยั พบว่า บุ คลากรสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นด้านมโนคติของตนเองในด้านการ
เป็ นผูเ้ รี ยนที่ มีประสิ ทธิ ภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เนื่ องจาก แตกต่างกัน
ในบริ บทของการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษากับเรี ยนรู ้ในการทํางาน
ผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุ พบว่า ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การชี้ นาํ ตนเองในภาพรวมไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และเมื่อทดสอบเป็ นรายด้านพบว่า ด้าน
การมีปณิ ธานตนเองแตกต่างกัน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้ เนื่ องจาก อายุของนักศึกษานั้นเป็ นช่วง
วัยที่กาํ ลังจะก้าวเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ทําให้มีปณิ ธานที่แรงกล้าเพื่อจะสําเร็ จการศึกษาที่มีคุณภาพเป็ นที่
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ต้องการของตลาดแรงงานในสายอาชี พที่ ตนเองต้องการ เมื่อพิจารณาจากผลการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 19-21 ปี มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง ด้านการ
มีปณิ ธานตนเองมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุอยู่ระหว่าง 22-24 ปี แสดงให้เห็ นว่า นักศึกษาที่ มี
อายุ น้อยหรื อพึ่ งเข้าสู่ ร้ ั วมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ มี ปณิ ธานมากกว่านักศึ กษาที่ มี อายุมากขึ้ น เนื่ องจาก
ประสบการณ์ ในการเรี ยนบ้างครั้ งทําให้ เกิ ดความรู ้ สึ กท้อแท้หรื อมี ระดับการเรี ยนที่ ยากขึ้ นเมื่ อถึ ง
ช่วงเวลาเรี ยนในวิชาเอกที่ตนเองต้องการทําให้แรงปณิ ธานลดลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวิทย์ ชื่ น
นิ ยม (2555) ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุ สิต” ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุ สิตที่มีอายุต่างกัน
มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเอง ด้านการรักการเรี ยนรู ้ และด้านความสามารถใช้ทกั ษะการศึกษา
หาความรู ้ และทักษะการแก้ปั ญหา แตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กชกร จอมขันเงิ น (2555) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ความพร้ อมในการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองของ
บุคลากรสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด” พบว่าบุคลากร
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในสังกัด ที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นในภาพรวมและด้านมโนคติของตนเองในด้านการเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิ ภาพแตกต่างกัน
3) ผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านคณะที่ศึกษา พบว่า ลักษณะการ
เรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นําตนเองในภาพรวมแตกต่ างกัน สอดคล้องกับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก ความ
แตกต่ างของศาสตร์ แต่ละสาขาวิชาทําให้ ล ักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นําตนเองในภาพรวมมี ความ
แตกต่างกันอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากผลการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ พบว่า วิทยาลัยดนตรี มีลกั ษณะการ
เรี ยนรู ้ ด้ วยการชี้ นํ าตนเอง ในภาพรวมน้ อยกว่า วิ ท ยาลัยแพทยศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิ ลปะและการออกแบบ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะบัญชี
วิ ทยาลัยนิ เทศศาสตร์ และวิ ทยาลัยการท่ องเที่ ยวและการบริ การ เนื่ องจากวิ ทยาลัยดนตรี น้ ั นเป็ น
สาขาวิชาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และการฝึ กฝนมากกว่าการอ่านหนังสื อตําราเรี ยน ทําให้ในภาพรวมมี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นาํ ตนเองน้อยกว่าคณะอื่ น ๆ และเมื่ อทดสอบความแตกต่างเป็ นรายด้าน
พบว่า มี 5 ด้านที่ มีความแตกต่างกันโดย (1) ด้านรักการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตมีความแตกต่างกัน เนื่ องจาก
บางสาขาวิชามีลกั ษณะการแข่งขันที่แตกต่างกัน ทําให้บางสาขาวิชาจําเป็ นต้องมุ่งศึกษาและเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้ างหนทางที่ แตกต่างในการแข่งขันที่ รุนแรงโดยเฉพาะสาขามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (2) ด้านการมีปณิ ธานตนเองมีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นถึงปณิ ธานของตนเองที่มี
ต่อคณะที่ศึกษาซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คาดหวังต่อจากการศึกษาเพื่อต่อยอดการพัฒนาตนเองในสายอาชี พในด้าน
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ความชํานาญและความสําเร็ จที่พึงประสงค์หลังสําเร็ จการศึกษา (3) ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และ
การแก้ไขปั ญหามี ความแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นด้านที่ สําคัญมากและมี ความแตกต่างอย่างมากในการหา
หนทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธี การที่ แตกต่างกัน แต่มี จุดเริ่ มต้นการแก้ไขปั ญหาจากความคิ ดและ
วิเคราะห์ เหมื อน ๆ กัน เพื่ อทําให้ มี ความสามารถในการเลื อกเครื่ องมื อหรื อกลยุทธ์ ที่ สามารถแก้ไข
ปั ญหานั้นได้อย่างตรงจุด (4) ด้านมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความแตกต่างกัน เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ชี้ นาํ ตนเองนั้น ต้องใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์ สู ง โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ ใช้สู ตรทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากมี ความซับซ้อนและเข้าใจได้ยากต้องอาศัยความใจเย็นในการเรี ยนรู ้ ส่ วนในสาย
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ น้ ันมี วุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ แบบศิ ลปิ นเพื่ อทําให้ การเรี ยนรู ้ น้ ันเกิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์แนวคิดหรื อแนวทางใหม่ ๆ และ (5) ด้านการวางแผนการเรี ยนมี ความแตกต่างกัน
การวางแผนทางการเรี ยนนั้นเป็ นสิ่ งสํ าคัญ เมื่ อนักศึ กษาเข้ามาศึ กษาในรั้ วมหาวิทยาลัยนั้นจะมี การ
แนะนําหรื อปฐมนิ เทศเพื่อทําให้เกิ ดความเข้าใจในสาขาวิชาของตน ขั้นตอนต่าง ๆ ในการลงทะเบียน
เรี ยนและวิชาที่ หลักของแต่ สาขา อี กทั้งยังมี วิชาเสรี ที่ นักศึ กษานั้นสามารถเลื อกเรี ยนได้ตามความ
ต้องการของนักศึกษา ทําให้แผนการเรี ยนนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญและแตกต่างกันต่อการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ
ตัวเอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพวิทย์ ชื่นนิ ยม (2555) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ลักษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ย
การนําตนเองของนักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิ ต” พบว่า นักศึ กษาปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตที่มีคณะที่ศึกษาต่างกัน ด้านการเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนนักศึกษาที่มีคณะที่ศึกษาแตกต่างกัน มีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
นํ าตนเอง โดยภาพรวมและด้ านอื่ น ๆ ได้ แก่ ด้ านมโนภาพต่ อ ตนเองในด้ านว่ าเป็ นผู ้เรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ กับด้านความคิดริ เริ่ มและอิสระในการเรี ยนรู ้ กับด้านในการเรี ยนของตนเองกับด้านการ
รักการเรี ยนรู ้ กบั ด้านความคิดสร้างสรรค์ กับด้านการมองอนาคตในแง่ดี และด้านความสามารถในการ
ใช้ทกั ษะการศึกษาหาความรู ้และทักษะในการแก้ปัญหา แต่แตกต่างจากงานวิจยั ของ จารุ ณี คงเมือง,
จารุ วรรณ สกุลคู และอัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2556) ทําการศึกษาเรื่ อง “คุ ณลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนํา
ตนเองของนั กศึ กษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิ ท ยาลัยรามคําแหง”
ผลการวิจยั พบว่า นักศึ กษาที่ เรี ยนสาขาวิชาต่างกัน มีคุณลักษณะการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการนําตนเองโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากแตกต่างกันที่ระดับของบริ บท ซึ่ งงานวิจยั ในครั้งนี้ศึกษาระดับคณะ
แต่งานวิจยั ของจารุ ณีและคณะศึกษาระดับสาขา
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ข้ อเสนอแนะ
ระดับของลักษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นําตนเองของนั กศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี ชาวไทย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1) ด้ านการมี ป ณิ ธานตนเอง ซึ่ งพบว่านั กศึ กษาส่ วนใหญ่ มี ความมุ่ งมั่น ในการเรี ยนเพื่ อ
ครอบครัว ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยรังสิ ตควรเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ
ครอบครัวของนักศึ กษา โดยการเปิ ดโอกาสให้มี การแสดงผลงานต่าง ๆ ที่ นักศึ กษาในแต่ละสาขาให้
ผูป้ กครองของนักศึกษา ได้มีโอกาสได้พบปะกันแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นต่อผลงานของนักศึกษาหรื อ
ทําเครื อข่ายสั งคมออนไลน์ เพื่ อแสดงผลงานของนักศึ กษาในแต่ละสาขาวิชาร่ วมกัน เพื่ อสร้ างแรง
บันดาลใจให้กบั นักศึกษาต่าง ๆ ได้ผลิตผลงานที่เกิดจากการเรี ยนรู ้มุ่งมัน่ สร้างสรรค์เป็ นที่ภาคภูมิใจให้
แต่ ครอบครั ว ซึ่ งจะสะท้อนให้ เห็ นถึ งปณิ ธานขั้นต้นที่ นักศึ กษาต่ าง ๆ มาศึ กษาเพื่ อเป็ นที่ พ่ ึ งของ
ครอบครัวของแต่ละคน อีกทั้งสามารถผลิ ตทรัพยากรมนุ ษย์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ซึ่ ง
จะพบว่า เพศ อายุ และคณะที่แตกต่างกันยังส่ งผลต่อปณิ ธานที่แตกต่างกัน ดังนั้น แนวทางแก้ไขที่วา่ มา
ข้างต้นนั้นจะช่วยลดความแตกต่างของลักษณะส่ วนบุคคลให้มีเป้ าหมายที่ไม่แตกต่างกันได้
2) ด้านรักการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ควรมี การมอบหมายงานหรื อการบ้านต่าง ๆ ให้นักศึ กษาได้
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างการค้นคว้าข้อมูลทําให้เกิดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้และ
สามารถใช้ได้จริ งในอาชี พที่ปรารถนา โดยจากข้อเสนอแนะของนักศึกษานั้นทําให้เห็ นว่าควรเปิ ดกว้าง
ให้มีการเรี ยนรู ้จากข้างนอกสถานที่ เช่น การใช้ Internet โซเซี ยลมีเดีย การหาข้อมูล การหาข้อมูลจากรุ่ นพี่
หรื อเพื่ อนที่ รู้หรื อเก่ ง แหล่งข้อมู ลที่ สามารถอ้างอิ งและเก็บไว้ทบทวนได้ ดังนั้นควรสร้ างห้องเรี ยน
ออนไลน์เสมือนจริ งไว้ให้น้ ันศึกษาได้กลับมาทบทวนหรื อทําแบบฝึ กหัดได้อยู่สมํ่าเสมอ เช่ น Google
Classroom หรื อเครื อข่ายของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง เป็ นต้น
3) ด้านการรู ้ จกั ตนเอง ควรมีกิจกรรมในการสร้ างแรงเสริ มทางบวกของแต่ละคนในการอบรม
บรรยายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของภายในคณะโดยมีการเชิ ญวิทยากรที่ประสบความสําเร็ จในสายอาชีพนั้น ๆ
มีเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการรู ้ ตนเองหรื อมี แบบอย่างในการพัฒนาตนเองในทิ ศทางที่ ตอ้ งการได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ควรมีการออกแบบแผนปฏิบตั ิในการจัดสรรเวลา เช่น Schedule หรื อปฏิทิน เวลาที่
จําเป็ นต่อการบริ หารตนเองในการเรี ยนสมํ่าเสมอ เพื่อทําให้เกิดความเคยชิ นในการบริ หารจัดการเวลา
ของตนเอง
4) ด้านมี วุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ ควรเพิ่ มวุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ ในการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองของ
นักศึกษา เนื่ องจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองนั้น นักศึกษาจะพบกับปั ญหาต่าง ๆ ในการเรี ยนรู ้ ดังนั้นชัว่ โมง
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ของอาจารย์ประจําสาขาวิชาต่าง ๆ เป็ นสิ่ งสําคัญที่ ช่วยแนะนําบอกกล่าวและให้กาํ ลังใจนักศึ กษาได้
อย่างใกล้ชิด
5) ด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ซึ่ งการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมของสิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ต่าง ๆ เป็ นสิ่ งสําคัญอย่างมาก ดังนั้น ควรผลักดันให้นกั ศึกษาแต่ละคนมีการค้นคว้าสิ่ งต่าง ๆ ข่าวสาร
หรื อผลงานที่ประสบความสําเร็ จในแต่ละสาขาเพิ่มกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการใฝ่ เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ
รอบตัว เพื่อสร้ างทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีค่าสําหรับประเทศชาติอีกทั้งยังสร้ างชื่ อเสี ยงให้แก่มหาวิทยาลัย
และตัวของนักศึกษาเอง โดยกําหนดให้อาจารย์ประจําสาขาสามารถให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาที่
เกิ ดไอเดี ยที่ สร้ างสรรค์ และเปิ ดโอกาสให้ นักศึ กษานั้ นสามารถผลิ ตผลงานนั้ น ๆ ได้ออกมาจาก
แนวความคิดที่สนใจ โดยการเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อมอบทุนในการค้นคว้าสิ่ งนั้น ๆ ให้เป็ นจริ ง
จะทําให้นกั ศึกษานั้นเกิดความมัน่ ใจในการใฝ่ เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่อย่างเป็ นรู ปธรรม
6) ด้านทักษะที่จาํ เป็ นในการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา ซึ่ งควรจัดทํากิจกรรมบูรณาการแบบกลุ่ม
ให้มีส่วนร่ วมกันระหว่างสาขาต่าง ๆ เพื่อสามารถสร้ างทักษะอันพึ่งประสงค์ในการแก้ไขปั ญหาได้จริ ง
เช่ น ประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ในสังคมที่ เกิ ดขึ้น ให้นกั ศึกษาได้ออกแบบแผนแบบบูรณาการในการแก้ไข
ปั ญหาจําลองต่ าง ๆ นั้น โดยมี ผู เ้ ชี่ ยวชาญหรื อผู ท้ ี่ มี ความรู ้ ความสามารถมาให้ ค าํ แนะนําและติ ชม
ประเด็ นต่าง ๆ นั้น ๆ ของนักศึ กษา นอกจากนี้ ควรเสริ มสร้ างให้มี การจัดระเบี ยบความรู ้ ด้วยการจด
บันทึกเรื่ องราวต่าง ๆ รอบตัวที่เกิ ดขึ้น เช่น การหาข่าวสาร การอ่านหนังสื อ การทบทวนบทเรี ยนต่าง ๆ
ให้เป็ นระบบ ซึ่ งในทางการศึกษาในแต่ละสาขานั้นต้องสามารถทดสอบ ประมวลผลได้ เช่ น การสอบ
ประมวลความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนรู ้ตลอดหลักสู ตร เป็ นต้น
7) ด้านการวางแผนการเรี ยน ควรสร้างแบบแผนในการเรี ยนรู ้ในแต่ละหลักสู ตรให้มีมาตรฐาน
ร่ วมกัน โดยแบ่งแผนการเรี ยนต่าง ๆ ให้มีหลายรู ปแบบ เพื่อให้นกั ศึกษานั้นสามารถเลือกกลุ่มเรี ยนหรื อ
การจัดลําดับแผนได้ดว้ ยตนเองจากตารางที่กาํ หนด ทําให้เกิ ดความหลากหลายและการจัดการบริ หาร
นักศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ เช่น นักศึกษาที่ชอบเรี ยนช่วงเช้ากับช่วงบ่าย หรื อความยากง่ายของวิชาต่าง ๆ
เป็ นต้น อีกทั้งยังทําให้นกั ศึกษาที่มีพฤติกรรม ทัศนคติที่คล้าย ๆ กันได้มีปฏิ สัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ร่วมกันได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ควรต้องชี้แนะให้เกิดการทบทวนบทเรี ยน
ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ งเดือน เพื่อทําให้นกั ศึกษาได้เตรี ยมตัวและมุ่งเน้นทบทวนบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
อย่างจริ งจัง ไม่ให้เกิดการเตรี ยมตัวที่กระชั้นชิ ดจนขาดความพร้อมในการสอบ
ข้อเสนอแนะจากผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันส่ งผลต่อลักษณะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเองของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ตแตกต่างกัน
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1) ด้านเพศ มหาวิทยาลัยควรเข้าใจลักษณะที่ แตกต่างกันด้านเพศ ซึ่ งปณิ ธานของแต่ละเพศมี
ความแตกต่างกันตามลักษณะพื้ นฐาน ดังนั้นการชี้ นําให้เกิ ดแรงบันดาลใจในแต่ละเพศ ควรสร้ างตน
แบบของนักศึ กษาแต่ละรุ่ นที่ เป็ นแบบอย่างที่ ดี เช่ น เดื อนและดาวคณะ ประธานรุ่ น เป็ นต้น เพื่อลด
ความเลื่ อมลํ้าของค่านิ ยมทางด้านหน้าตาและเป็ นความสามารถ แต่เป็ นบุ คคลต้นแบบที่ มี มูลค่าและ
สามารถชี้นาํ นักศึกษาในแต่ละเพศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) ด้านอายุ ควรรั กษาระบบรุ่ นพี่ รุ่ นน้ องของแต่ ละสาขาให้ มี ความสั ม พันธ์ ที่ แน่ นแฟ้ น
สามารถเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั รุ่ นน้องได้อยูส่ มํ่าเสมอ และแก้ไขปั ญหาในการเรี ยนรู ้ได้ อีกทั้งรุ่ นพี่จะต้อง
เป็ นต้นแบบที่ดีให้แก่รุ่นน้อง เพื่อจุดประกายไฟแห่ งการเรี ยนรู ้ของรุ่ นพี่ ที่กาํ ลังจะสําเร็ จการศึกษาทํา
ให้สามารถผ่านพ้นกับอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรี ยนได้อย่างภาคภูมิใจ
3) ด้านคณะที่ ศึกษามี ลกั ษณะการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นาํ ตนแตกต่างกันนั้น สามารถพัฒนา และ
ปรับปรุ งได้โดยการกําหนดพันธกิ จของแต่ละคณะในด้านการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการชี้ นาํ ตนเองเพิ่มเติ ม หรื อ
การออกแบบแผนวิชาที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเอง โดยในปั จจุบนั หลายสาขาวิชาได้มีการเพิ่ม
การค้นคว้าอิสระเป็ นวิชาหลักที่ใช้ในการสําเร็ จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายเพื่อทําให้เกิดองค์
ความรู ้เฉพาะบุคคล ดังนั้นควรรักษาและส่ งเสริ มให้เกิดการวิจยั เฉพาะบุคคลและสามารถต่อยอดความรู ้
เดิ มที่ ได้รั บจากการศึ กษา อี กทั้งยังพัฒนาศักยภาพด้านการเรี ยนรู ้ ด้วยการชี้ นําตนเองได้อย่างเป็ น
รู ปธรรมและตอบสนองนโยบายของประเทศได้อีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งนี้มีขอ้ จํากัดด้านประเภทของการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ด้วยวิธีการสํารวจ
ดังนั้นการวิจยั ในครั้ งต่อไปควรทําการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลเชิ งลึ กเกี่ ยวกับลักษณะการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเองของนักศึกษาในแต่ละคณะหรื อประเภทของสาขาวิชาที่จาํ แนกได้ตามศาสตร์
ทางการศึกษาอย่างลึกซึ้ งเพื่อลดความแตกต่างของข้อมูลเชิ งปริ มาณที่ไม่สามารถสรุ ปผลได้อย่างชัดเจน
และควรศึกษาปั จจัยบุคคลตามชั้นปี ที่ศึกษา ซึ่ งอาจมีลกั ษณะการเรี ยนรู ้ดว้ ยการชี้นาํ ตนเองที่แตกต่างกัน
อีกทั้งในข้อจํากัดด้านประชากร ศึกษาเฉพาะนักศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยรังสิ ตเท่านั้น ซึ่ งหากเป็ น
ชาวต่างชาติจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันกับชาวไทย ซึ่ งจะทําให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างเชื้ อชาติ
ทําให้ได้ผลที่น่าสนใจและสามารถสร้างตนแบบร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลื นของแบบจําลองปั จจัยเชิ ง
สาเหตุและปั จจัยเชิ งสาเหตุของระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบ
สารสนเทศของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ กลุ่ม
ธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยที่ลงทะเบียนร่ วมกับ Startup Ecosystem ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย จํานวน 650 บริ ษทั โดยสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 248 บริ ษทั การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์ แบบจําลองสมการ
โครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า แบบจําลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ พิจารณาจากค่า
Chi-square เท่ากับ 35.889 มี ค่า p-value เท่ากับ 0.056 และเกณฑ์อื่น ได้แก่ GFI มี ค่าเท่ ากับ 0.976 AGFI
มีค่าเท่ากับ 0.922 CFI มีค่าเท่ากับ 0.995 และ RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.045 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกค่า โดยปั จจัย
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ที่ มี อิทธิ พลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมู ล
ขนาดใหญ่ พบว่า คุ ณภาพของข้อมู ล คุ ณภาพของระบบ คุ ณภาพของการให้ บริ การ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งานระบบของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมู ลขนาดใหญ่ โดย
อ้อมผ่าน การใช้ระบบ BI &A และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานมีอิทธิ พล
ต่อผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งานระบบของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
อ้อมผ่าน การใช้ระบบ BI &A
คําสํ าคัญ: ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะ, ข้อมูลขนาดใหญ่, ความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศ
Abstract
This research aimed to examine to test the goodness of fit of the causal model and to
study causal factors of business intelligence and analytics influencing information system success
of Thai startups in big data age. The population of this research was 650 companies that register
with Start-up Ecosystem of SET Thailand. The sample was selected based on a purposive
sampling. A questionnaire was used as a tool to collect data from a sample of 248 companies.
Data were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and
standard deviation, and structural equation modeling.
The research found that, the model has correlatives with the empirical data, considering
from Chi-square = 35.889, p-value = 0.056 and other index such as GFI = 0.976 and AGFI =
0.922. CFI = 0.995 and RMSEA = 0.045. The factor influencing information system success of
Thai startups in big data age, it found that information quality, system quality, service quality
influencing net benefits from information system use of Thai startups in big data age, which
indirect effect towards BI&A use and user satisfaction. And user satisfaction influencing net benefits
from information system use of Thai startups in big data age, which indirect effect toward BI&A
use.
Key words: Business Intelligence, Big Data, Information System Success
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บทนํา
สองทศวรรษที่ผา่ นมาระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะ (BI) เป็ นคําที่ใช้ในการกล่าวถึงเทคโนโลยีและ
ข้อมูลซึ่ งเป็ นปรัชญาทางการจัดการและระบบสารสนเทศที่สําคัญที่ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยสนับสนุ น
การตัด สิ น ใจและเป็ นประโยชน์ ในการรวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์ และการส่ ง ข้อ มู ล ทํา ให้
ผูจ้ ดั การระดับ สู ง สามารถติ ด ตามระดับ ของประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจัด การคู่ ค ้ารวมไปถึ ง
พฤติ กรรมของลู กค้าได้ (Rikhardsson & Yigitbasioglu, 2018) โดยในอดี ตระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะถู ก
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลภายในของบริ ษทั โดยไม่คาํ นึกถึงข้อมูลที่มี
ประโยชน์อย่างข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรื อข้อมูลภายนอกบริ ษทั (Llave, 2018) ดังนั้นหลายองค์กร
จําเป็ นต้องสร้ างข้อมู ลที่ ไม่มีโครงสร้ างที่ มีค่าในการสนับ สนุ นการปรับปรุ งองค์กร ทําให้ระบบ
ธุ รกิจอัจฉริ ยะกลายเป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญของการศึกษาสําหรับทั้งนักวิชาการและผูด้ ูแลระบบ (Chen,
Chiang, & Storey, 2012; Gastaldi et al., 2018)
ต่อมาทัว่ โลกให้ความสําคัญกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างมาก ทําให้เป็ นแนวคิดนี้
มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารอย่างนัยสําคัญ จากการใช้ขอ้ มูลที่มีโครงสร้ าง เช่ น
ข้อมูลแผนกต่าง ๆ ภายในขององค์กร และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลภายนอกจากสื่ อสังคม
ออนไลน์ รู ป ภาพ วิดี โ อ ข้อ ความ ตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง เป็ นต้น (Miloslavskaya & Tolstoy, 2016) โดย
ข้อมูลเหล่านั้นมีลกั ษณะที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ ปริ มาณ (Volume) ความเร็ วในการเปลี่ยนแปลง
(Velocity) ความหลากหลาย (Variety) และความถูกต้องของข้อมูล (Veracity) นอกจากนี้ยงั นํามาซึ่ ง
คุ ณ ค่ า (Value) ที่ เป็ นประโยชน์ ในการนํา มาใช้ไ ด้จริ ง (Papanagnou & Matthews-Amune, 2018;
Reid, 2018) เพื่ อใช้เป็ นประโยชน์ ในการเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการวิเคราะห์ ด้วยระบบ
ธุ รกิจอัจฉริ ยะ (Liang & Liu, 2018) เป็ นวิวฒั นาการของเทคนิคการแสดงผลของข้อมูล ได้แก่ ระบบ
สนั บ สนุ น การตัด สิ นใจ (Decision Support System) ระบบสารสนเทศ (Information Systems)
(Delen & Zolbanin, 2018) ที่ ช่วยให้องค์กรธุ รกิ จสามารถวิเคราะห์และเข้าถึ งข้อมูลจากการแปลง
ข้อมูลเชิงลึ ก เพื่อให้การตัดสิ นใจได้รวดเร็ วและแม่นยํามากยิ่งขึ้น (Gupta, Kar, Baabdullah, & AlKhowaiter, 2018)
อย่างไรก็ตามการเชื่ อมโยงข้อมูลกับการบริ หารจัดการเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล การแสดงผล
และการพยากรณ์ (Liang & Liu, 2018) ถูกเรี ยกว่า ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ (Business
Intelligence and Analytics: BI&A) ซึ่ งมี นัก วิ จยั จํา นวนมากในช่ ว งปี 2008-2017 กล่ าวว่า ระบบ
ดังกล่าวสามารถช่ วยในการปรับปรุ งการพยากรณ์ และประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จ อีกทั้งยัง
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เป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จจากการใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะ (Gaardboe & Svarre, 2018) โดยกรอบ
แนวคิดของความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิ จ (Information System Success: ISS)
จะเกี่ ย วข้อ งกับ ทัก ษะในการบริ ห ารจัด การโครงการ การสนับ สนุ น และบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ ง
องค์ประกอบของความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิ จ ประกอบไปด้วย คุ ณภาพของ
ข้ อ มู ล (Information Quality) คุ ณ ภาพของระบบ (system quality) คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ การ
(Service Quality) ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ง านระบบ (Use) และความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง าน (User
Satisfaction) เพื่อช่ วยเพิ่มผลประโยชน์สุทธิ ของการใช้งานระบบ (Net Benefits) (Ram, Zhang, &
Koronios, 2016)
นอกจากนี้องค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่ที่มีการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ คือ บริ ษทั ธุ รกิจออนไลน์และ
สตาร์ ทอัพ (Llave, 2018) โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งมีการนํามาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการกําหนดโมเดล
ทางธุ รกิ จและเป็ นระบบข้อมูลสารสนเทศสําหรับผูบ้ ริ หาร (Executive Information Systems: EIS)
(Silahtaroğlu & Alayoglu, 2016) จากข้อมูลข้างต้นที่ กล่าวมาจึงสนใจศึกษา “ปั จจัยเชิ งสาเหตุของ

ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ย ะและการวิเคราะห์ ผ ลต่ อความสํา เร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิ จ
สตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่” ซึ่ งจะทําให้ธุรกิจสตาร์ ทอัพในประเทศไทยเล็งเห็น
ถึงประโยชน์จากการลงทุนสร้างระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะที่ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็ จในการใช้
ระบบสารสนเทศของธุ รกิจและสามารถใช้ขอ้ มูลเพื่อให้องค์กรโตเติบได้อย่างรวดเร็ วในเวลาอันสั้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลื นของแบบจําลองปั จจัยเชิ งสาเหตุของระบบธุ รกิจ
อัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศ
ไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่
2) เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุของระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ผลต่อความสําเร็ จใน
การใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั ชิ้ น นี้ มุ่งเน้นศึ ก ษาประชากรในกลุ่ ม ธุ รกิ จสตาร์ ท อัพ ประเทศไทยที่ ลงทะเบี ย น
ร่ วมกับ Startup Ecosystem ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํานวน 650 บริ ษทั โดยกําหนด
ขนาดตัวอย่างจากสู ตร Yamane (1973) ได้จาํ นวนตัวอย่างทั้งหมด 248 บริ ษ ทั โดยใช้วิธี ก ารสุ่ ม
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ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดลักษณะธุ รกิ จที่
ใช้ร ะบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะในการดํา เนิ น การบริ ห ารจัด การด้า นข้อ มู ล ขององค์ก ร ผ่ า นการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยใช้เวลาในการดําเนิ นการวิจยั ทั้งหมด 5 เดื อน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ผลการวิ จ ัย นี้ เป็ นประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ธุ ร กิ จ สตาร์ ท อัพ ประเทศไทยในการพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบสารสนเทศให้ มี คุ ณ ภาพทั้ง ด้า นข้อ มู ล ระบบ และการบริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ระดับ
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะ ให้สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ความเป็ นไปได้
ในอนาคตได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
2) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยให้เล็งถึ งความจําเป็ นใน
การใช้งานระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะที่ ช่วยทําให้ผูบ้ ริ หารเกิดความพึงพอใจในการใช้งานจากการช่ วย
สนับสนุนการตัดสิ นใจให้ในการดําเนินธุ รกิจประสบความสําเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ผลการวิจยั นี้ เป็ นประโยชน์ ให้ แก่ ผูท้ ี่ ส นใจศึ ก ษา ค้นคว้า การใช้ระบบเทคโนโลยีที่
อํานวยความสะดวกในการดําเนิ นธุ รกิ จในยุคข้อมู ลขนาดใหญ่ให้ป ระสบความสําเร็ จต่อไปใน
อนาคต
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ ผล
ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ ผลเป็ นเครื่ องมือสําหรับการจัดการโครงสร้างและ
การจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อสร้างแบบจําลองที่ มีหลายมิติที่เป็ นตัวแทน
ของการวิเคราะห์และตัวบ่งชี้ประสิ ทธิ ภาพหลักขององค์กร จากคํานวณผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
ปรับแต่งข้อมูลอย่างง่ายให้แก่ผูใ้ ช้งานผ่านแดชบอร์ ด (Dashboard) (Aufaure, Chiky, Curé, Khrouf,
& Kepeklian, 2016) โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และการแสดงผลของข้อมูลเพื่อลดจํานวนข้อมูลและ
เวลาในการสื บค้นข้อมูล ที่สามารถอํานวยความสะดวกในการแสดงภาพ (Virtualization) และการ
ประมวลผล (Processor) ที่มีความแม่นยําจากการทํารายงานผล อีกทั้งยังเพิ่มรายละเอียดของผลลัพธ์
ที่ได้รับจากการวิเคราะห์แบบเจาะลึก (Schwartz, Silver, Antoline, & Brodmann, 2017) ซึ่ งรู ปแบบ
การใช้งานระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะถู กอธิ บายภายใต้ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ (Decision System
418

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

Support) และระบบสารสนเทศ (Information System) (Arnott, Lizama, & Song, 2017) ที่ นาํ มาซึ่ ง
การกําหนดกลุยทธ์ โครงสร้าง ขนาด สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี ด้านงาน และลักษณะส่ วนบุคคล ของ
องค์กร (Hong & Kim, 2002) ที่ถูกสนับสนุนด้วยทฤษฎีความจํากัดของเหตุผล (Limited Rationality
Theory) และทฤษฎีความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive Theory) (Rouibah & Ould-ali, 2002)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับข้ อมูลขนาดใหญ่
ข้อมู ลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็ นชุ ดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่ งรวมถึ ง
ลักษณะของข้อมู ลที่ ความหลากหลาย ทั้งแบบมี โครงสร้ างและไม่ มี โครงสร้ าง ในอดี ตระบบธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะแบบดั้งเดิ มไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มต่อในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Oussous, Benjelloun,
Ait Lahcen, & Belfkih, 2018) สาเหตุ มาจากการวิเคราะห์ ข อ้ มู ลขนาดใหญ่ น้ ันต้องใช้ทรั พยากรและ
โครงสร้ างพื้ นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ทําให้ ในปั จจุ บ นั มี การพัฒนาระบบธุ รกิ จ
อัจฉริ ยะที่สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่และประมวลผลได้ท้ งั แบบออนไลน์และออฟไลน์ จากการ
นํามาบู รณาการข้อมู ลและการเรี ยนรู ้ ของจักรกล (Machine Learning) (Yacchirema, Sarabia-Jácome,
Palau, & Esteve, 2018) ดังนั้นทําให้องค์กรสมัยใหม่สนใจที่จะรวบรวมข้อมูลและแปลข้อมูลเป็ น
ผลลัพ ธ์ ที่ สํ า คัญ ในการตัด สิ นใจในด้า นต่ า ง ๆ (Jimenez-Marquez, Gonzalez-Carrasco, LopezCuadrado, & Ruiz-Mezcua, 2019)
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ องกับความสํ าเร็จในการใช้ ระบบสารสนเทศ
Gaardboe & Svarre (2018) ได้ระบุถึงปั จจัยแห่งความสําเร็ จในด้านเทคโนโลยีระบบธุ รกิ จ
คือ คุ ณภาพของระบบ (System Quality) คุ ณภาพของข้อมูล (Information Quality) คุ ณภาพของการ
ให้ บ ริ การ (Service Quality) ส่ งผลทางตรงต่ อการใช้ งาน (Use) ความพึ งพอใจของผู ้ใช้ งาน (User
Satisfaction) และส่ งผลทางอ้อมต่ อประโยชน์ สุ ทธิ จากการใช้ งาน (Net Benefits) ภายใต้แบบจําลอง
ความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศ (Information System Success) ของ DeLone and McLean (2016)
ซึ่ งได้อธิ บายว่า หากผูใ้ ช้เห็นถึงคุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของข้อมูล (Information
Quality) คุณภาพของการให้บริ การ (Service Quality) มากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ส่ งผลต่อการใช้งานมากเท่านั้น
นอกจากนี้ หากส่ งผลต่อประโยชน์ สุ ทธิ จากการใช้งาน (Net Benefits) มากขึ้นจะทําให้เกิ ดการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจสู งขึ้นตาม โดยใช้การวัดและประเมินผลทางอ้อมจากการความ
คิดเห็ นและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน (Saarinen, 1996) และถู กนําไปใช้ในการศึ กษาความสําเร็ จใน
การใช้ระบบสารสนเทศอย่างแพร่ หลาย (Whyte, Bytheway, & Edwards, 1997) บนพื้นฐานปรัชญา
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และวิธีการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีที่ มีความยืดหยุ่นและละเอี ยดอ่อน และการพัฒนาต้นแบบที่
รวดเร็ วและเหมาะสม (Salmeron & Herrero, 2005)
กรอบแนวคิดการวิจัย

คุณภาพของข้ อมูล

การใช้ ระบบ
BI &A

ผลประโยชน์สทุ ธิ
จากการใช้ งานระบบ

คุณภาพของระบบ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งาน
คุณภาพของการให้ บริ การ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล และนํามาวิเคราะห์ ผลด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อใช้อธิ บายข้อมู ล และการวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งอนุ มาน
(Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ แบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling:
SEM) ประกอบไปด้วย แบบจําลองการวัด (Measurement Model) แต่ละองค์ประกอบด้วยการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ งยื นยื น (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และแบบจําลองโครงสร้ าง (Structural
Model) ด้วยการวิเคราะห์ เส้ นทาง (Path Analysis) เพื่ อทดสอบอิ ทธิ พลระหว่างตัวแปรในแบบจําลอง
สมการโครงสร้าง
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ประชากรและขนาดตัวอย่ าง
ประชากรในกลุ่มธุ รกิ จสตาร์ ทอัพประเทศไทยที่ ลงทะเบี ยนร่ วมกับ Startup Ecosystem
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย จํานวน 650 บริ ษ ัท โดยกําหนดขนาดตัวอย่า งจากสู ต ร
Yamane (1973) ได้จาํ นวนตัวอย่างทั้งหมด 248 บริ ษทั โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดลักษณะธุ รกิ จที่ใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะใน
การดําเนิ น การบริ ห ารจัดการด้านข้อมู ล ขององค์กร และกําหนดขนาดตัวอย่าง 10 เท่ าของตัวแปร
สั งเกตได้ในแบบจําลอง โดยมี ท้ งั 18 ตัวแปรสั งเกต จึ งมี เท่ ากับ 180 ตัวอย่าง จึ งถื อว่าขนาดตัวอย่าง
เพียงพอต่อการทดสอบสมมติฐานด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้าง (Hair, et al., 2010)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 7 ส่ วน
(1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทย (2) แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของข้อมู ล (3) แบบสอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพของระบบ
(4) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพของการให้บริ การ (5) แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการใช้ระบบ BI&A (6) แบบสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความพึ งพอใจของผูใ้ ช้งาน และ
(7) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งานระบบ เกณฑ์การให้คะแนนแบบ
Likert Scale 5 ระดับ โดยแปลผลช่วงระดับคะแนนความคิดเห็นจากการหาความกว้างอันตรภาคชั้น (Class
Interval)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั โดยผูว้ ิจยั ทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามให้กบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน จากการวิเคราะห์ ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC) โดยพบว่าทุก ๆ ข้อคําถามมี ค่า IOC
มากกว่า 0.6 ขึ้นไป และการทดสอบความเชื่อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ Cronbach’s Alpha ซึ่ งมีค่า
อยูร่ ะหว่าง 0.785 – 0.851 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่ อถือ (กัลยา วานิ ชย์บญั ชาและฐิตา วา
นิชย์บญั ชา, 2558)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทย พบว่า ธุรกิจสตาร์ ทอัพประเทศ
ไทยส่ วนใหญ่ ที่มีการใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะเป็ นธุ รกิ จประเภทเทคโนโลยีทางการเงิ น (FinTech)
จํานวน 69 บริ ษทั (ร้อยละ 27.82) เริ่ มต้นใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะมา 3-5 ปี จํานวน 87 บริ ษทั (ร้ อย
ละ 35.08) จากการดําเนิ นธุ รกิ จมา 3-5 ปี จํานวน 99 บริ ษทั (ร้ อยละ 39.92) มี จาํ นวนพนักงาน 51100 คน จํา นวน 81 บริ ษ ัท (ร้ อ ยละ 32.66) และมี รายได้จากการดําเนิ น ธุ ร กิ จเฉลี่ ย ต่ อ ปี เท่ ากับ
1,000,001 – 5,000,000 บาท จํานวน 98 บริ ษทั (ร้อยละ 39.52) โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
ความคิ ดเห็ น ต่อ คุ ณภาพของข้อมู ล คุ ณ ภาพของระบบ คุ ณ ภาพของการให้บ ริ ก าร การใช้ระบบ
BI&A ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน และผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบแบบจําลองการวัด (Measurement Model)
ตัวแปร/องค์ประกอบ

Factor Loading

Cronbach’s
Alpha

CR

AVE

คุณภาพของข้อมูล

0.713-0.864

0.817

0.820

0.605

คุณภาพของระบบ

0.837-0.954

0.925

0.927

0.809

คุณภาพของการให้บริ การ

0.896-0.937

0.941

0.941

0.842

การใช้ระบบ BI&A

0.739-0.831

0.819

0.827

0.616

ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน

0.817-0.923

0.896

0.899

0.748

ผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งาน

0.830-0.880

0.894

0.895

0.741

จากตารางที่ 1 พบว่า ทุก ๆ ตัวแปรมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.7 ซึ่ งถือว่าเป็ นตัว
แปรที่ ใช้ในการทดสอบแบบจําลองสมการโครงสร้างได้ โดยมี ค่า Cronbach’s Alpha อยู่ระหว่าง
0.817-0.941 ซึ่ งมากกว่า 0.7 แสดงว่ามีความน่าเชื่ อถือ (กัลยา วานิชย์บญั ชาและฐิ ตา วานิ ชย์บญั ชา,
2558) และมี ค่ า ความเชื่ อมั่น รวมของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) มากกว่า 0.6 และ
ค่าเฉลี่ ยความแปรปรวนที่ ส กัดได้ (Average Variance Extracted: AVE) มากกว่า 0.5 (Zikmund et
al., 2010)
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0.54*

คุณภาพของข้ อมูล

0.23*
0.04
0.21*

คุณภาพของระบบ

คุณภาพของการให้ บริ การ

0.05
0.53*

R2 = 0.69
การใช้ ระบบ
BI &A

0.28*

0.25*
R2 = 0.80 0.48*

R2 = 0.52
ผลประโยชน์สทุ ธิ
จากการใช้ งานระบบ

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งาน

Chi-square = 35.889 df = 24 p-value = 0.056 GFI = 0.976 AGFI = 0.922 CFI = 0.995 RMSEA = 0.045
ภาพที่ 2 แสดงผลการทดสอบแบบจําลองโครงสร้าง
จากภาพที่ 2 ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจําลองปั จจัยเชิงสาเหตุของ
ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ย ะและการวิเคราะห์ ผ ลต่ อความสํา เร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิ จ
สตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมู ลขนาดใหญ่ พบว่า มีค่า Chi-square เท่ากับ 35.889 โดยมี ค่า pvalue เท่ ากับ 0.056 ซึ่ งมากกว่าระดับ นัยสําคัญทางสถิ ติที่ กาํ หนดไว้ แสดงว่าแบบจําลองมี ความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยงั พิจารณาจากค่าเกณฑ์การทดสอบสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบจําลอง ต่าง ๆ พบว่า Chi-square/df มีค่าเท่ากับ 1.495 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 2 มีค่า GFI
เท่ากับ 0.976 ซึ่ งมากกว่า 0.95 มีค่า AGFI เท่ากับ 0.922 ซึ่ งมากกว่า 0.90 มีค่า CFI เท่ากับ 0.995 ซึ่ ง
มากกว่า 0.95 และมีค่า RMSEA เท่ากับ 0.045 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 ซึ่ งผ่านเกณฑ์ทุกค่า
โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุ ณภาพของข้อมูลและความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานมี
อิทธิ พลต่อการใช้ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยร่ วมกันสามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ร้อยละ 69 คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ และ
คุ ณ ภาพของการให้บ ริ ก ารมี อิท ธิ พ ลต่อการใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ ผ ลอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนได้ร้อยละ 80 และการใช้
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งานระบบธุ ร กิ จ อัจ ฉริ ย ะและการวิ เคราะห์ ผ ลและความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ ง านมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งานระบบของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมู ลขนาดใหญ่
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่ วมกันสามารถอธิ บายความแปรปรวนได้ร้อยละ 52

ตารางที่ 2 แสดงอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลโดยรวมของแบบจําลอง
ตัวแปรอิสระ

อิทธิ พล

ตัวแปรตาม
การใช้ระบบ ความพึงพอใจของ ผลประโยชน์สุทธิ จาก
BI &A

ผูใ้ ช้งาน

การใช้งานระบบ

DE

0.54

0.23

-

IE

-

-

0.28

TE

0.54

0.23

0.28

DE

0.04

0.21

-

IE

-

-

0.13

TE

0.04

0.21

0.13

คุณภาพของการ

DE

0.05

0.53

-

ให้บริ การ

IE

-

-

0.31

TE

0.05

0.53

0.31

DE

-

-

0.28

IE

-

-

-

TE

-

-

0.28

ความพึงพอใจของ

DE

0.25

-

0.49

ผูใ้ ช้งาน

IE

-

-

0.07

TE

0.25

-

0.56

คุณภาพของข้อมูล

คุณภาพของระบบ

การใช้ระบบ BI &A

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect
จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยเชิ งสาเหตุ ข องระบบธุ รกิ จอัจฉริ ย ะและการวิเคราะห์ ผลต่ อ
ความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ โดย
424

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

คุณภาพของข้อมูล (β = 0.28) คุณภาพของระบบ (β = 0.13) คุณภาพของการให้บริ การ (β = 0.31)
มีอิทธิ พลต่อผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งานระบบของธุ รกิจสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูล
ขนาดใหญ่ โดยอ้อมผ่าน การใช้ระบบBI &A และความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน และความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งาน (β = 0.56) มีอิทธิ พลต่อผลประโยชน์สุทธิ จากการใช้งานระบบของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพ
ประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ โดยอ้อมผ่าน การใช้ระบบBI &A
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยเชิ งสาเหตุของระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ ผลต่อความสําเร็ จใน
การใช้ระบบสารสนเทศของธุ รกิ จสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมูลขนาดใหญ่ พบว่า การพิ จารณา
ความสําเร็ จในการใช้ระบบสารสนเทศ จากต้องพิจารณาจากค่าคุณภาพของข้อมูลเนื่ องจาก คุณภาพของ
ผลลัพธ์จากระบบข้อมูลในรู ปแบบของรายงายจะสามารถประเมินได้โดยผูใ้ ช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ มี
ความชัดเจนที่ สุด เพื่ อนํามาปรั บปรุ งคุ ณภาพของข้อมู ลภายในองค์กรจะส่ งผลต่อคุ ณภาพของระบบ
(Shen, Chang, Hsu, & Chang, 2017) นอกจากนี้ ยงั คุ ณภาพของข้อมู ลและระบบส่ งผลต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้งานระบบ โดยจะมีผลต่อความเชื่ อถื อของข้อมูลในการใช้งานและมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จใน
การนํ าไปใช้ ป ระโยชน์ และสะดวกในการใช้ งาน (Bach, Čeljo, & Zoroja, 2016) และระบบข้อมู ล

สารสนเทศจะเกี่ ยวข้องกับ บุ คลากรด้ าน IT ซึ่ งเป็ นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ใช้ ความรู ้ และทัก ษะ และ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของทางบริ ษทั ดังนั้นการจัดตั้งทีมงานที่มี
ทักษะจะช่ วยในการบริ หารประสิ ทธิ ภาพขององค์กร (Fink, Yogev, & Even, 2017) ซึ่ งคุ ณภาพการ
บริ การจะมี ความคล้ายคลึ งกับการเพิ่ มความสามารถในการใช้งาน และการปรั บปรุ งของผู ท้ ี่ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานร่ วมกันได้ ทั้งด้านเทคนิ คและธุ รกิจ โดยการนําไปแสดงผลและรายงานผล
ผ่านแดชบอร์ ด (Dashboard) ให้สามารถใช้งานระบบ BI ให้ประสบความสําเร็ จ (Thamir & Poulis, 2015)
อี กทั้งการใช้งานระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะสามารถสร้ างผลกําไรและลดต้นทุ นจากการดําเนิ นงานและ
สามารถวิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างเรี ยลไทม์ ช่วยสนับสนุ นให้เกิดการตัดสิ นใจที่รวดเร็ วและหากยิ่ง
ผูใ้ ช้งานมี ความพึงพอใจกับความคาดหวังในการใช้งานจะยิ่งส่ งผลเชิ งบวกอย่างมากต่อประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวม ทําให้เป็ นตัวบ่งชี้วา่ หากองค์กรมีการใช้งานระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ผลจะเป็ นผูท้ ี่
มี ประสบการณ์ จากการสนับสนุ นและพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานที่ แข็งแก่ งของระบบคอมพิ วเตอร์
(Hung, Huang, Lin, Chen, & Tarn, 2016) และผลลั พ ธ์ ข องข้ อมู ล และระบบสารสนเทศนั้ นจะเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการตัดสิ นใจและผลลัพธ์อย่างเป็ นระบบ ทําให้นกั วิเคราะห์สามารถใช้
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กลยุทธ์การสื่ อสารระเบียบวิธีและขั้นตอนได้อย่างง่ายได้ เพื่อปรับความสมดุลความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับการปรับตัวและความเข้มงวดในการทํางานร่ วมกันกับผูม้ ี อาํ นาจใน ที่ จะยกระดับคุ ณภาพของการ
ตัดสิ นใจ (Kowalczyk & Buxmann, 2015) และจากการค้นพบข้อมู ลเชิ งลึ กจากปั จจัยทั้งหมดนั้นจะมี
ความสั มพันธ์ ก ับความสํ าเร็ จในการใช้งานระบบสารสนเทศ เกิ ดเป็ นวัฒนธรรมการตัดสิ นใจเชิ ง
วิเคราะห์ต่อการใช้ขอ้ มูลได้อย่างสมบูรณ์ (Popovič, Hackney, Coelho, & Jaklič, 2012)

ดังนั้นธุ รกิ จสตาร์ ทอัพประเทศไทยในยุคข้อมู ลขนาดใหญ่ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา

และปรับปรุ งระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพทั้งด้านข้อมูล ระบบ และการบริ การ โดยการใช้ทีมงานที่มี
ความรู ้ ความสามารถในการจัดการข้อมู ล การพัฒนาระบบ และสามารถบริ การให้ แก่ ผูจ้ ดั การหรื อ
ผูบ้ ริ หาร จากการคัดเลื อกและอบรมพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งยังต้องให้
ความสําคัญกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งาน เนื่ องจาก เป็ นผูท้ ี่สามารถให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็ น
สิ่ งที่ควรปรับปรุ งและพัฒนาที่ตอบโจทย์ในการใช้งาน โดยการจัดทํารายงานเสนอแนะให้ทีมงานรับรู ้
เพื่อทําให้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะมี การใช้งานที่ งานและสะดวก เพื่อทําให้ประสบความสําเร็ จในการใช้
ระบบสารสนเทศของธุ รกิจ
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
ในการทําวิจยั ครั้ งต่อไปควรทําการศึ ก ษาวิจยั เชิ งลึ ก โดยการวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพกลับ ธุ รกิ จ
สตาร์ ท อัพ ในประเทศไทยที่ มีการใช้ระบบธุ รกิ จอัจฉริ ยะและการวิเคราะห์ผ ลของข้อมู ลในการ
ดําเนิ นธุ รกิ จที่ ประสบความสําเร็ จ โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเพื่ อให้ได้ขอ้ มู ลที่ มี ความชัดเจนและ
ครอบคลุ มถึ งกระบวนการต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรมีการแบ่งและเปรี ยบเที ยบการใช้ระบบแยกตาม
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การตลาดเชิ งเนื้อหาเป็ นเครื่ องมือทีส่ ํ าคัญในการตลาดดิจิทลั
Content marketing is an important tool in digital marketing
ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การตลาดเชิ งเนื้อหา (Content marketing) เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญในการตลาดดิจิทลั เพื่อสร้าง
และกระจายเนื้ อหาที่มีคุณค่าและความสร้างสรรค์แก่ผูบ้ ริ โภค เป็ นการสร้างความประทับใจ สร้าง
ภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจําและเกิดความภักดี ต่อแบรนด์ โดยนํามาใช้ทาํ
การสื่ อสารทางการตลาดเป็ นวงกว้าง ใน Social Media ซึ่ งช่องทางที่เป็ นที่ นิยมอย่างเห็ นได้ชดั คือ
Facebook และ Video บน Youtube เนื่ องจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคได้เปลี่ยนแปลงไปพร้ อมกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ผูบ้ ริ โภคมีอตั ราการใช้สมาร์ ทโฟนที่สูง ขึ้นในทุก ๆ ปี และใช้เวลาอยู่
กับสังคมออนไลน์มากขึ้น ผูบ้ ริ โภคชอบความสะดวกรวดเร็ วในการค้นหาข้อมู ลของสิ นค้าและ
บริ การ การแสดงความคิ ดเห็ น การแชร์ ข ้อมูล ส่ งผลให้แบรนด์ตอ้ งหันมาใส่ ใจกับ เนื้ อหา และ
รู ปแบบการนําเสนอให้เข้าถึงวิถีการดําเนิ นชี วติ ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายได้มากที่สุด และการทํา
การตลาดเชิงเนื้ อหา (Content marketing) ก็ยงั ส่ งผลดีต่อแบรนด์ ในการสร้างช่องทางการติดต่อกับ
ผูบ้ ริ โภคได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการนําเสนอข่าวสาร การตอบคําถามหรื อแก้ปัญหาให้แก่
ผูบ้ ริ โภค ทําให้แบรนด์สามารถหาจุดอ่อนและนําข้อบกพร่ องมาปรับปรุ งแก้ไข ส่ งผลให้แบรนด์
เกิดความเข้มแข็งและสามารถเป็ นผูน้ าํ เหนือ
แบรนด์ คู่ แ ข่ ง ในท้ อ งตลาดได้ อย่ า งไรก็ ต ามหลายแบรนด์ ท้ ัง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่ได้นาํ การตลาดเชิ งเนื้อหา (Content marketing) ไปใช้ในการสื่ อสารการตลาด และได้
ประสบผลสําเร็ จในการสร้างความรับรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มยอดจําหน่ายโดยไม่ตอ้ งใช้
งบประมาณมากเท่ากับการลงทุนในสื่ อหลักในอีกทางหนึ่งด้วย
คําสํ าคัญ : การตลาดเชิ งเนื้ อหา, สั งคมออนไลน์ , เครื่ องมื อที่ สําคัญในการตลาดดิ จิท ลั , Content
Marketing, Social Media, Digital Marketing Tools
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ABSTRACT
Content marketing is an important tool in digital marketing to create and distribute
valuable and creative content for consumers. Creating an impression Create a brand image
Enabling consumers to recognize and build brand loyalty. Which is widely used in marketing
communication in social media.
The most popular channels are Facebook and Video on YouTube because consumer
behavior has changed with the development of modern technology. Consumers have higher
smartphone usage rates every year and spend more time with online society. Consumers prefer the
convenience of finding information about products and services. Opinion Data sharing Resulting
in the brand having to pay attention to the content. To create more convenient communication
channels for consumers Whether it is news presentation Answering questions or solving problems
for consumers Enabling brands to find weaknesses and bring defects to improve Resulting in the
brand being strong and able to be a leader over Marketable competitors. However, many brands,
both in Thailand and abroad, have adopted content marketing to use in marketing
communications. And have succeeded in creating awareness for consumers it also increases sales
without having to spend as much budget as in the main media.
Digital Marketing tools เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการทําการตลาดดิ จิท ัล ผ่า นสื่ อ ออนไลน์ มี ใ ห้
เลือกใช้สอยอยูม่ ากมาย แต่เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด จะขอยกมาเฉพาะเครื่ องมือที่เหมาะสมกับ
ผูบ้ ริ โภคไทย เพราะต้องยอม รับว่าเครื่ องมือบางอย่างก็ไม่เข้าถึ งพฤติกรรมของคนไทย ซึ่ งหลักๆ
แล้วการตลาดดิจิตอลมีเครื่ องมือดังต่อไปนี้
Website เป็ นเครื่ องมือเบื้องต้นสําหรับผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งการทําการตลาดดิจิทลั (Digital
Marketing) การมีเว็บไซต์เปรี ยบเหมือนมีหน้าร้านค้าที่ จะได้แนะนําสิ นค้า และทําการซื้ อขายผ่าน
หน้ า เว็บ ไซต์ ไ ด้เลย เป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางของสื่ อ อื่ น ๆ หากมี ห น้ า ร้ า นเป็ นของตัว เองก็ จ ะทํา ให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้วา่ แบรนด์ของเรามีชื่อเสี ยง สิ นค้ามีคุณภาพไว้วางใจได้
Online PR เป็ นการทําประชาสัมพันธ์ผา่ นช่ องทางออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
Website, Social Media, E mail ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู ้ การเรี ยนรู ้ สร้างทัศนคติต่อตัวสิ นค้าและตรา
สิ นค้า ยังเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธุ รกิจของคุณอีกด้วย
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E mail marketing เป็ นการส่ ง E mail หรื อจดหมายไปถึงตัวลู กค้าโดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประชา สัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชัน่ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้น เครื่ องมือนี้เป็ นเครื่ องมือที่เรี ยกได้
ว่ามี ประสิ ทธิ ภาพมาก เพราะเป็ นการส่ งข้อมู ลถึ งลูกค้าโดยตรง และที่ สําคัญเราจะต้องเก็บข้อมู ล
ติดต่อลูกค้าเป็ นนามบัตรหรื อบันทึกชื่ อลูกค้าเอาไว้ จะช่วยให้เราใช้เครื่ องมือนี้ สื่อสารกับลู กค้าได้
อย่างง่ายขึ้น
Content Marketing เป็ นในส่ วนของเนื้อหา รู ปภาพ บทความ คลิปวิดีโอ ที่ถูกปล่อยออกไป
ถึงผูร้ ับในทุ กๆ ช่ องทาง (Website, Social Media , E mail ฯลฯ) Content หรื อเนื้ อหาที่ ดี จะต้องมี
ความน่าสนใจ ให้ความรู ้ และน่าบอกต่อ หัวใจของ Content คือเป็ นข้อมูลที่ผรู ้ ับสารอยากส่ งต่อให้
เพื่อนที่คาดว่าอยากรับข้อมูล เป็ นการกระจายเนื้ อหาและบทความที่แฝงการโฆษณาสร้างการรับรู ้
ให้ผบู ้ ริ โภคที่ตรงกลุ่มเป้ าหมายที่สุด อีกทั้งยังถูกเผยแพร่ โดยผูบ้ ริ โภคสู่ บริ โภคเป็ นวงกว้างอีกด้วย
Social Media Marketing เป็ นการทําการตลาดโดยใช้สื่ อสั งคมได้แ ก่ Facebook, Twitter,
Instagram, Pinterest, Google+ เป็ นต้น ซึ่ งวัต ถุ ป ระสงค์ ก็ จ ะแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะช่ อ งทาง
ผู ป้ ระกอบการต้อ งเลื อ กช่ อ งทางตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องตน เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค วามโดดเด่ น ที่
ภาพลัก ษณ์ ก็ เหมาะที่ จะใช้ Pinterest หรื อ ถ้าเน้น การใช้รูป เป็ นหลัก ก็เหมาะกับ Instagram หาก
ผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณที่ตอ้ งใช้การอธิ บาย ต้องสร้างการรับรู ้ผา่ น Facebook เป็ นต้น
Online Video & Viral เป็ นการทําการตลาดดิ จิท ัลที่ เน้น การแสดงเนื้ อหาผ่านคลิ ป วิดีโอ
เพื่อโฆษณาสิ นค้า เพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู ้ เปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ หรื อเพื่อเปลี่ยนทัศนคติ คลิปวิดีโอ
ส่ วนใหญ่จะมีเนื้อหาที่ออกแบบมาให้ตรงตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดกระแส
เล่าสู่ กนั ฟังแบบตัวต่อตัว การกดไลค์ กดแชร์ บนโลกโซเชียลนัน่ เอง
Mobile & App Marketing เป็ นการทําการตลาดผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือ สมาร์ ทโฟน
และแท็ บ เล็ ต โดยเน้ น การปรั บ แต่ ง เว็ บ ไซต์ ใ ห้ ส วยงามบนหน้ า จอหลายขนาดและการทํา
แอพพลิ เคชัน่ ต่างๆ ที่ เอื้อต่อความสะดวกสบายของลู กค้า และเป็ นเครื่ องมื อทําการตลาดดิจิทลั ที่
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่เลือกใช้ในยุคปั จจุบนั นี้ ส่ วนจะเลือกใช้เครื่ องมือใดหรื อเลือกใช้เครื่ องมือ
ใดก่อนและหลัง ผูป้ ระกอบการจะต้องวิเคราะห์ตวั ผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมการเสพสื่ อออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าเอง เพื่อให้เกิดการรับรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
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แนวโน้ มของ Content Marketing ในตลาดดิจิทลั
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา ประเด็นสําคัญที่นกั การตลาดยุคนี้ จบั ตามองเป็ นพิเศษ คงหนี
ไม่ พ ้น ความเคลื่ อนไหวของสื่ อ ยุค ดิ จิท ัล อย่างสั ง คมออนไลน์ อาทิ เช่ น Twitter Facebook หรื อ
YouTube ที่ ส ร้ างปรากฏการณ์ แบบ “ดัง เพี ย งข้ามคื น” ด้วยการบอกต่ อ (อุ ไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุ ล ,
2554) หรื อการเกิ ดเว็บไซต์ที่มีรูปแบบลู กเล่นน่ าดึ งดู ดใจในรู ปแบบใหม่ ๆ และกําลังได้รับความ
นิ ยมอย่างแพร่ หลาย โดยผูส้ ร้างเนื้ อหาข้อมูลในสื่ อออนไลน์น้ ี ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นนักการตลาดที่จะ
เป็ นผูส้ ื่ อสาร แต่ก ลับเป็ นใครก็ตามที่ มี เครื่ องมื อการสื่ อสารอยู่ในมื อ Content Marketing เป็ นตัว
เชื่อมโยงและต่อยอด Campaign Marketing ระหว่างสื่ อ Online และ Offline ที่พบเห็นได้ในปั จจุบนั
หลายแบรนด์ประสบความสําเร็ จอย่างมาก
ในอีกทางหนึ่งของพฤติกรรมการเสพสื่ อของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ปรากฏอย่างเห็น
ได้ชดั คือ อัตราการใช้งานที่สูงขึ้นใน Smartphone และ Mobile Device เช่น Tablet, iPad เป็ นต้น ทํา
ให้การเสพเนื้ อหาบนหน้าจอที่สองและหน้าจอที่สามมีมากขึ้นจากสมัยที่มีเพียงคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ
(สร เกียรติคณารัตน์, 2557) ได้แสดงความคิดเห็นว่า Multi-Screen นํามาซึ่ งโอกาสในการให้ขอ้ มูล
เนื้อหาที่หลากหลายมากกว่าเดิม ซึ่ งตอบสนองพฤติกรรมการเสพข้อมูลของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่มี
ความสนใจในเนื้ อหาที่หลากหลาย ดังนั้นการสร้ างกลยุทธ์การสื่ อสารจึงต้องมองให้ครอบคลุมถึ ง
กลยุทธ์ในการวางเนื้ อหา ซึ่ งทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของ Screen และพฤติกรรม
การใช้ Screen ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้ น และผลสํ า รวจของ Zocial Inc (2557, 17 มิ ถุ น ายน) รายงานถึ ง
พฤติกรรมการใช้ Social Media ในชี วิตประจําวันตั้งแต่ต่ืนนอนจนจบวันเข้านอน พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ใช้ Facebook มากถึง 99% Line (84%), Instagram (56%), Google+ (41%) และ Twitter(30%)
ดังนั้นการสื่ อสารเนื้ อหาข้อมู ลในหลากหลายช่ องทางในสื่ อยุคดิ จิทลั มี ความสําคัญเป็ น
อย่างมาก เพราะเป็ นช่องทางที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้รวดเร็ วที่สุด ผูบ้ ริ โภคที่เปิ ดรับสื่ อดิจิทลั คาดหวังที่
จะได้รับการสื่ อสารที่ชดั เจน และมี ขอ้ มูลเพียงพอช่วยตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่ซ้ื อสิ นค้า จึงไม่ใช่เรื่ อง
แปลกที่จะเห็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคอัดงบประมาณลงในสื่ อดิจิทลั มากขึ้น (อุไรพร ชลสิ ริรุ่งสกุล,
2554) และ Content Marketing เป็ นรู ป แบบการตลาดที่ กาํ ลังนิ ยมในหมู่ของนักการตลาดยุคใหม่
(ลานดาว ตาหวาน, 2557) ได้ให้ เหตุ ผลสนับ สนุ น ว่า Content Marketing เป็ นอี ก หนึ่ ง วิธี ก ารทํา
การตลาดออนไลน์ ซึ่ งกําลังมาแรงและพูดถึงกันอย่างแพร่ หลาย การทําการตลาดในรู ปแบบนี้ จะมี
ส่ วนช่วยในผลของการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรื อเนื้อหาที่เกี่ยวก้องกับผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น
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บทนํา
Content Marketing
ในชี วิตประจําวันเราคงจะพบเห็นโฆษณามากมายรอบตัวเรา โดยโฆษณาเหล่านี้ มกั จะเน้น
ไปที่การขายสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ไม่วา่ โฆษณานั้นจะออกมาในรู ปแบบใด แต่สุดท้ายจุดประสงค์
หลักคือการหว่านล้อมให้เราเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตอยูด่ ี
ในทางกลั บ กัน Content Marketing เป็ นการนํ า เสนอ “Content” ซึ่ งก็ คื อ “เนื้ อหาที่ มี
ประโยชน์ ” ให้ ก ับ ผูบ้ ริ โภค โดยมี จุดประสงค์ห ลัก ก็ คื อ เพื่ อ ทําให้ ผู บ้ ริ โภครู ้ สึ ก ประทับ ใจจน
สามารถจดจํา Brand สิ นค้าได้ และเกิ ดความความจงรักภักดี ใน Brand สิ นค้า (Brand Loyalty) ใน
ที่สุด แต่ในความจริ งแล้วเป้ าหมายลึ กๆ ของ Content Marketing ก็คือการขาย เพียงแต่จะเน้นไปที่
การสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาของผูบ้ ริ โภคก่อนเป็ นอันดับแรก และส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้
สิ น ค้าหรื อบริ ก าร โดยที่ ไม่ต้องใช้สื่ อหลากหลายประเภทในการจู ง ใจ จึ งส่ ง ผลให้ ในรู ป แบบ
การตลาดที่ผลิตโฆษณาต้องหันกลับมาดูวา่ เนื้อหาของการสื่ อสารการตลาดจะโดนใจช่วยสนับสนุ น
การทําโปรโมชัน่ หรื อเสริ มกลยุทธ์ทางการตลาดเพียงใด เพราะเมื่อการสื่ อสารผ่านสื่ อดิ จิตอลเป็ น
สิ่ งสําคัญนั้นก็ยอ่ มจะต้องกลับมาสู่ เรื่ องของเนื้ อหาของภาพ เนื้ อหาวีดีโอว่ามีความสร้างสรรค์มาก
แค่ไหน Content Marketing จึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ต้องให้ความสําคัญ (วิล าส ฉํ่าเลิ ศวัฒน์ และคณะ,
2555)
ความหมายของ Content Marketing
มี นั ก การตลาดหลายคนให้ ค วามหมายของ Content Marketing ไว้อ ย่า งหลากหลาย แต่
โดยรวมแล้วหลักการทัว่ ไปจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่
Content Marketing คื อ กระบวนการทําการตลาดด้วยการสร้ างและเผยแพร่ เนื้ อหาหรื อ
สาระ ไปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายของตัวเองที่ มี โอกาสหรื อ จะเป็ นลู ก ค้า เพื่ อ ที่ จะดึ ง ความสนใจ สร้ า ง
ปฏิ สั มพันธ์ และนําไปสู่ การสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จในรู ปแบบต่าง ๆ ทําให้เกิ ดพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าหรื อการใช้บริ การ ซึ่ งมีหน้าที่สําคัญในการให้ขอ้ มูลข่าวสารเพิ่มเติมต่อผูบ้ ริ โภคในด้านการ
สร้างความมัน่ ใจต่อการตัดสิ นซื้ อ และยังสร้ างความบันเทิงให้แก่ผูท้ ี่ อ่านทุกคน รวมถึงการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ ริ โภคกับแบรนด์อีกด้วย (ณัฐพัชญ์ วงศ์เหรี ยญทอง, 2557)
Content marketing คื อ การจัดการด้านเนื้ อหาในการทําการตลาด ซึ่ งต้องอาศัย creativity
หรื อความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการเนื้ อหาให้มีความน่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการ
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ของกลุ่มเป้ าหมาย บนพื้นฐานที่วา่ ได้สาระผนวกความบันเทิง เพราะปั จจุบนั ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อ
เป็ นกิจกรรมที่คลายเครี ยดเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นการสร้างเนื้ อหากึ่ งบันเทิงจึงตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์
ของบุคคลได้เป็ นอย่างดี (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2558)
Content marketing คือ เทคนิ คทางการตลาดและกระบวนการทางธุ รกิจ ในการสร้างสรรค์
และเผยแพร่ เนื้ อ หาที่ มี คุ ณ ค่ า และเนื้ อ หาที่ ก ระตุ ้น ความสนใจ เพื่ อ ดึ ง ดู ด ความสนใจ สร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์และสร้ างความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะนําไปสู่ การกระทําของ
ลูกค้าที่เป็ นประโยชน์ทางธุ รกิจ (Joe Pulizzi, 2013)
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ Content Marketing เป็ นรู ปแบบการตลาดที่ถือเป็ นความท้าทายของ
นักการตลาดยุคดิจิทลั อย่างมาก เนื่ องด้วยวิธีความคิดรู ปแบบใหม่ ๆ ที่เน้นการสร้างสรรค์อาจจะไม่
ตอบสนองหลักการขายของนักการตลาดทัว่ ๆ ไป ซึ่ งการนําเสนอในขั้นแรกที่ดีควรเน้นเนื้ อหาที่
น่าสนใจและมีคุณค่าต่อผูบ้ ริ โภคมากกว่าการโฆษณาขายสิ นค้า
พฤติกรรมผู้บริ โภคกับการเสพสื่ อทีต่ ้ องการเนื้อหา
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในยุคดิ จิทลั ยังคงได้รับผลจากความทันสมัยของเทคโนโลยีที่เข้ามา
เปลี่ยนแปลงชี วิตประจําวันในด้านการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อ โดยมีการลดอัตราการเสพสื่ อเดิ ม
แต่เพิ่มอัตราการเสพสื่ อออนไลน์มากขึ้ น ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะรับรู ้ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา
เป็ นพฤติกรรมใหม่ที่เรี ยกว่า Always-On คือเปิ ดรับข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา เปิ ดให้ขอ้ มูลเป็ นฝ่ ายที่จะวิ่ง
เข้าหามากกว่าการวิ่งไปหาข้อมูลเข้าถึ งข้อมูลได้ทุกที่ที่ตอ้ งการ รวมถึ งชอบการแชร์ และชอบโชว์
กล้าที่จะเล่าเรื่ องราวกิจกรรมต่าง ๆ ในชี วิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นส่ วนตัว เปลี่ยน Status บน
Facebook Wall, แชร์ ค วามคิ ดเห็ นผ่าน Twitter, Check-in สถานที่ ที่ อยู่ตอนนี้ ผ่าน Foursquare ซึ่ ง
เป็ นเรื่ องที่ง่าย และกลายเป็ นเรื่ องสําคัญของนักการตลาดดิจิตอลที่จะต้องใส่ ใจและให้ความสําคัญ
ถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ นักวางกลยุทธ์ นักสร้ างสรรค์ จึงต้องทําการบ้านหนักขึ้นเพื่อ
นําเสนอเนื้ อหาให้โดนใจผูบ้ ริ โภค ตอบโจทย์พฤติกรรมการแชร์ และส่ งต่อซึ่ งเป็ นผลดี กบั แบรนด์
และสิ นค้านั้น (วิลาส ฉํ่าเลิศวัฒน์ และคณะ, 2555)
จะเห็ นได้ว่า อุ ปกรณ์ ประเภท Mobile Device ทําให้เข้าถึ งข้อมู ลได้ง่ายรวดเร็ ว ผูบ้ ริ โภค
เสพเนื้ อหาข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่ งผลให้มีตวั เลือกและทางเลือกมากขึ้นในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การ เช่น การค้นหาข้อมูลจาก Blog content, Infographic, Video Review, กระทู ้ Q&A อีกทั้ง
บทความที่มีความน่ าเชื่ อถื อ รวมถึ งการที่ผูบ้ ริ โภคพร้ อมที่จะรับสิ่ งที่ตนสนใจและแชร์ ไปยังผูอ้ ื่น
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ด้วยถ้าข้อมูลนั้นมีความน่าสนใจ และมีคุณค่าที่จะแบ่งปั นให้ผอู ้ ื่น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิน
รัตนาธี ราธร (2553) ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติต่อการทําการสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบ Viral Video
และปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจแชร์ ออนไลน์วีดีโอของผูใ้ ช้ Facebook ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดทัศนคติของผูบ้ ริ โภคต่อการทําออนไลน์วีดีโอทั้งเพื่อการโฆษณาและ
ไม่ใช่เพื่อการโฆษณาคือ ลักษณะเนื้ อหา และวิธีการนําเสนอ โดยลักษณะเนื้ อหาที่มีแนวโน้มจะทํา
ให้เกิดทัศนคติในแง่บวกคือ เนื้ อหาที่ตลก เนื้ อหาเกี่ยวกับดนตรี เนื้ อหาที่ทาํ ให้เกิดความประหลาด
ใจ เนื้ อหาที่สร้างสรรค์โดดเด่น เนื้ อหาสร้างแรงบันดาลใจให้แง่คิด และเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับบุคล
หรื อสิ นค้า และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคต่อการตัดสิ นใจแชร์ ออนไลน์วีดีโอ คื อ
ความประทับใจในด้านเนื้ อหา วิธีการนําเสนอ และความเหมาะสมของเนื้ อหาที่จะแชร์ ออนไลน์
วีดีโอนั้นลงไปในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับความสําคัญของเนื้ อหาข้อมูลที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค (อรรถชัย วรจรัสรังสี , 2556) ศึกษาเรื่ อง ประเภทเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุกแฟนเพจ
และความตั้งใจซื้อของผูบ้ ริ โภค มีขอ้ ค้นพบว่าความพึงพอใจในประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจสิ นค้ามี ความสั มพันธ์ กบั ความตั้งใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ถ้าผูบ้ ริ โภคมี ท ศั นคติ เชิ งบวกต่ อ
เนื้ อหาบนเฟซบุ กแฟนเพจ ก็จะส่ งผลให้มีความตั้งใจซื้ อสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งข้อมู ลข่าวสารนั้น
จะต้องเป็ นเนื้ อหาข้อมูลที่ดี มีความน่าสนใจ เป็ นข้อมูลที่สามารถช่ วยแก้ปัญหาให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
จะต้องมีความง่ายและชัดเจน
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้วา่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีการใช้
ชีวติ อยูก่ บั Smartphone และ Social Media มากขึ้น ทําให้การที่จะสื่ อสารกับคนรุ่ นใหม่ที่ใช้สื่อแบบ
ใหม่ในการค้นหาข้อมูล มีความจําเป็ นที่ตอ้ งหาเนื้ อหาที่โดนใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพราะพวก
เขาเป็ นพลังสําคัญที่ จะแชร์ เนื้ อหาของข้อมู ลข่าวสารไปในโลกของ Social Network จึ งทําให้เกิ ด
เป็ น Content Marketing ในการสื่ อสารการตลาดที่ ตอ้ งใส่ ขอ้ มู ลและรู ปภาพเกี่ ยวกับ สิ นค้าลงไป
และ Content Marketing Campaigns ได้ก ลายมาเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรั บ นัก การตลาดในการสร้ าง
ความผูกพันกับกลุ่มคนดู และการสร้ างข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ในการค้นหา ในความจริ งมากกว่า
ครึ่ งหนึ่งของจํานวนผูบ้ ริ โภคมีความชอบที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การจากบริ ษทั ที่สร้างสรรค์เนื้ อหาที่
เหมาะสม (Kyli Singh, 2014)
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การพัฒนาของ Content Marketing ในยุค Digital Marketing
Content Marketing ไม่ใช่ศพั ท์ใหม่หรื อรู ปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการทางการตลาด แต่มนั
เป็ นรู ปแบบการตลาดที่ เกิ ดขึ้นมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็ นใบปลิ ว โบรชัวร์ ของสิ นค้า บทความตาม
นิ ตยสารและหนังสื อพิมพ์ แต่ในช่วงปี หลัง ๆ Content Marketing กําลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่าง
มากจากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปส่ งผลให้องค์กรหันมาให้ความสําคัญกับการตลาด
รู ปแบบนี้ มากขึ้น โดยหยุดนําเสนอการขายโดยตรง แต่หันมาสร้างข้อมูลเนื้ อหาที่มีประโยชน์ต่อ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายแทน เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ในการปฏิสัมพันธ์และต่อยอดโอกาสทางธุ รกิจ
ให้เติบโตมากยิง่ ขึ้น
โดยการพัฒ นาของ Content Marketing ในยุค Digital Marketing ในมุ ม ของการแบ่ งตาม
ช่วงเวลาจะสามารถแบ่งได้ 3 ช่วง (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557) ดังนี้
ช่วงที่ 1 Traditional Digital Marketing เป็ นยุคของเว็บไซต์ เนื้ อหาข้อมูลจะอยู่ในเว็บไซต์
ต่าง ๆ เพื่ อรอผูบ้ ริ โภคเข้าไปเสพ และเข้าไปแสดงความคิ ดเห็ นแลกเปลี่ ยนซึ่ งกันและกันในเว็บ
บอร์ ด ในยุคนี้แบรนด์ต่าง ๆ จะซื้ อ แบนเนอร์ (Banner) ลงเว็บไซต์ โดยทํารู ปแบบที่หลากหลายไม่
ว่าจะเป็ นภาพสี การเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดใจให้ผบู ้ ริ โภคกดเข้าไปดูขอ้ มูล
ช่ ว งที่ 2 Social Media Marketing เป็ นยุ ค ทองของ Facebook และ Twitter ซึ่ งการทํ า
การตลาดของแบรนด์ต่างๆ หันมาสร้างสื่ อ Facebook Page และ Twitter Account เพื่อเป็ นช่องทางที่
นําเสนอข่าวสารถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและ สร้างการบอกต่อในกลุ่มสังคมออนไลน์
ช่ วงที่ 3 Content Marketing เป็ นยุคที่ แบรนด์หันมาผลิ ตสื่ อเอง โดยการผลิ ต Content ใน
Social Media เพื่อสร้ างความผูกพันกับผูบ้ ริ โภค สร้างการปฏิ สัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง และ
เพิม่ การขายสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของแบรนด์
การใช้ เนื้อหาเชิ งการตลาด(Content Marketing)
Linn (2014) ได้นําเสนอ 5 แนวทางสําหรั บ การทํา Content Marketing เป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจ
และเป็ นประโยชน์ ต่อลู กค้า แชร์ ง่ายและได้ผลจริ ง แนวทางสําหรั บ การทําการตลาดเชิ งเนื้ อหา
(Content Marketing) เพื่อให้ถูกใจและสร้างความรู ้สึกเชิ งบวกต่อผูบ้ ริ โภคจนทําให้เกิ ดการแชร์ ต่อ
ประกอบด้วย
1. Content สร้างแรงบันดาลใจ
2. Content ให้ไอเดีย
3. Content บอกแนวทางแก้ปัญหา
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4. Content ให้คาํ แนะนําหรื อความรู ้เป็ นเนื้ อหา
5. Content สร้างอารมณ์ / บันเทิง เป็ นเนื้ อหา ภาพการสื่ อสาร ด้วยภาพเสี ยงที่ต่อเนื่ อง
การนําเสนอของ Content Marketing
รู ปแบบ Content Marketing สามารถนําเสนอได้ 4 รู ปแบบ (สุ รนาถ เนียมคํา, 2557) ดังนี้
1. บทความ
สร้างเนื้อหามีประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค อาจใช้วธิ ี เขียนบทความเกี่ยวกับสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคกําลังให้
ความสนใจ มองหาเนื้ อหาที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมในขณะนั้นและยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อน หรื ออาจมี
คนเขี ย นแล้วแต่ ย งั ไม่ ดี และที่ สํ าคัญ เนื้ อ หานั้น ต้อ งสื่ อถึ ง แบรนด์ สิ น ค้า และบริ ก ารที่ ต้อ งการ
นําเสนอขายด้วย ซึ่ งวิธีน้ ีได้ผลดีในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. รู ปภาพ / Infographics
ใช้รูปภาพที่สามารถสื่ อความหมายได้ดีอย่าง Infographics เป็ นการสร้ างภาพรวมของเนื้ อหา
ที่เข้าใจยากหรื อซับซ้อน แต่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับแผนภาพหรื อ
การเปรี ยบเทียบสถิติ อีกทั้งยังสามารถใช้สีสันเข้ามาถึงดูดความสนใจผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
3. วีดีโอ
เป็ นรู ป แบบที่ น่ าสนใจ มี ภ าพเคลื่ อนไหว มี เสี ย งอธิ บ ายชัด เจน ง่ ายต่ อการเผยแพร่ และ
ผูบ้ ริ โภคได้รับ ความรู ้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเงิ น แม้การทําวีดีโอ Content Marketing อาจจะใช้ตน้ ทุ นใน
การผลิตสู งกว่ารู ปแบบอื่นๆ แต่กลับได้ความประทับใจจากผูบ้ ริ โภคที่มองเห็นถึงความพยายามที่จะ
นําเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
4. Social Media
เป็ นช่ องทางที่ สามารถสื่ อสารกับ ผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วที่ สุ ดในโลกออนไลน์ สามารถ
อัพเดทข้อมูลข่าวสาร คอยตอบคําถามให้ความช่วยเหลือในเวลาที่ผบู ้ ริ โภคประสบปั ญหาหรื อมีขอ้
สงสัย และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์อีกด้วย
นอกจากวิธี ข ้า งต้น ยัง สามารถทํา Content Marketing มานํา เสนอด้ว ยวิ ธี อื่ น ๆ ตามแต่
นักการตลาดจะคิดได้ อาทิ การรี วิว, งานวิจยั , Case Study ฯลฯ ขึ้นอยูค่ วามสะดวกในรู ปแบบการ
ทํา หรื อจะทําพร้ อมกันในคราวเดี ยว เพราะยิ่งมีการเผยแพร่ มากเท่าไหร่ การรั บรู ้ ตราสิ นค้าย่อม
เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น (ณัฐพล ใยไพโรจน์, 2558)
ดังนั้นจะเห็ นได้อย่างชัดเจนว่า ผูบ้ ริ โภคชื่ นชอบ Content Marketing ที่ ส ร้ างสรรค์ มีความ
สนุ กและแปลกใหม่ และพวกเขายินดี ที่จะบอกต่อเมื่ อเห็ นคุ ณค่าของในเนื้ อหานั้นๆ อาจจะไม่ใช่
438

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

เพียงแค่คุณสมบัติของสิ นค้าหรื อบริ การ แต่อาจจะเป็ นเนื้ อหาสาระที่สอดแทรกความบันเทิง สร้าง
ความสุ ขให้เกิดแก่คนรอบข้าง
ประโยชน์ ของการทํา Content Marketing
Content marketing เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยสร้ า งแบรนด์ ไ ด้อ ย่า งดี การสร้ า งเรื่ อ งราวให้ ก ับ
แบรนด์ ด้วยการใส่ เนื้อหาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับความน่าเชื่อถือ และมีคุณค่า จะทําให้
ดึงดูดความสนใจและทําให้ภาพ
แบรนด์ชดั เจนในใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ (ลานดาว ตาหวาน, 2557) ที่
กล่าวไว้วา่ การเขียนเรื่ องราวในเชิ งบวก ทําให้เกิดความรู ้สึกเชิ งบวก ควรมีความน่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบได้จริ ง จะนํา ไปสู่ ก ารสร้ างความสนใจให้ ก ับ ตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เราต้อ งการโฟกัส กับ
ผูบ้ ริ โภคที่เข้ามาพบเรา การนําเสนอผลิตภัณฑ์ควรนําเสนอด้วยเนื้ อหาที่แปลกใหม่ มีความน่าสนใจ
และนําเสนอตรงประเด็น มีความแตกต่างในท้องตลาด มีความคิดสร้างสรรค์
ประโยชน์ ที่แบรนด์จะได้รับ คื อการได้ยอดจํานวนผูเ้ ข้าชมที่สู งขึ้ นผ่านทาง Social Media
และ Search Engine ทั้งนี้ผอู ้ ่านเนื้ อหาสามารถแสดงความคิดเห็น ให้คะแนน รวมถึงถามตอบกันเอง
ระหว่างผูอ้ ่านได้ดว้ ย เรี ยกว่า User Engagement และอาจช่ วยเพิ่มยอดขายสิ นค้าและบริ การได้อีก
ด้วย (Jirawat worasubhakorn, 2557) และประโยชน์ที่เห็ นได้ชดั ที่สุดคือ ผูบ้ ริ โภครู ้วา่ มีแบรนด์ของ
เราอยู่บนโลกใบนี้ หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่ อแบรนด์ของเรามาก่อน แต่ก็มารู ้ จกั จากการ
บอกต่อ ๆ กัน หรื อจากการแชร์ เนื้ อหาผ่านทาง Social Media เมื่อสร้าง Brand Awareness แล้ว ก็จะ
ทําให้เกิด Brand Loyalty ถ้าเนื้ อหานั้นมีประโยชน์ต่อตัวผูบ้ ริ โภคจริ ง ๆ ไม่ใช่ เน้นแต่การขายของ
อย่างเดี ยว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มยอดขายโดยที่แบรนด์ไม่จาํ เป็ นต้องเสี ยค่าโฆษณามากขึ้น (สุ รนาถ
เนียมคํา, 2557)
Content Marketing ในอนาคต
เพื่อให้สมกับยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นท้าทายนักการตลาดต้องมีแผนงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ชดั เจน
ซึ่ งอาจรวม Digital Content หลากหลายประเภท ตั้งแต่วีดีโอไปจนถึ งเนื้ อหาที่ แฝงการขายสิ นค้า
และเนื้ อหาที่เปิ ดกว้างให้ลูกค้ามีส่วนร่ วมสร้างสรรค์ (เคนท์ เวอร์ ไทม์ และเอียน เฟนวิค, 2551) แบ
รนด์ต่าง ๆ จะพัฒนาเนื้ อหาให้น่าสนใจมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นภาพ เสี ยง สี สัน รู ปแบบการนําเสนอ
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เพื่อเข้าถึงไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปในทุก ๆ วัน และการแข่งขันบนโลกออนไลน์
ของสิ นค้าชนิดเดียวกันจะเพิม่ สู งขึ้น และเปี่ ยมไปด้วยคุณภาพของคุณค่าทางด้านเนื้อหามากยิง่ ขึ้น
การทําความเข้าใจเรื่ อง Content Marketing อย่างจริ งจังในระดับองค์กร ไม่ใช่แค่การทําคลิป
วีดีโอบน Youtube หรื อสร้ างเนื้ อหาใน Facebook ค่าใช้จ่ายในการทําประเภทคลิ ปวีดีโอจะสู งเพิ่ม
มากขึ้นเพราะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นด้วยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคใหม่สนใจการดูมากกว่าการอ่าน
และในองค์กรอาจเกิดตําแหน่งใหม่ข้ ึนมาเช่น Content Marketing Executive / Content Editor หรื อ
แม้แ ต่ ต ํา แหน่ ง บริ ห ารอย่า ง Chief Content Officer ทํา ให้ มี ก ารเพิ่ ม กํา ลัง ผลิ ต เนื้ อ หาเพื่ อ นํา ไป
เผยแพร่ ในช่องทางของแบรนด์เองโดยเฉพาะ (Nuttaputch, 2557) และมีการทํานายไว้วา่ ในปี 2017
นั้น 74% ของอิ นเตอร์ เน็ ต Traffic จะมาจาก Content ที่ เป็ นรู ปแบบ Video และจะเกิ ด Trend ของ
Video Content Marketing อีกด้วย (Chawin Supakasemwong, 2557)
บทสรุ ป
Content Marketing เป็ นรู ป แบบของการสื่ อ สารทางการตลาดที่ สํ า คัญ มากในยุค ดิ จิต อล
เนื่ องจากปั จจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้เปลี่ยนแปลงไป มีความนิ ยมเสพสื่ อทางโลกออนไลน์
มากกว่าทางสื่ อหลัก และให้ความสําคัญกับเนื้ อหาข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น ดังนั้นนักการตลาด
ควรหันมาให้ความสําคัญและทําการศึกษาอย่างจริ งจัง ในการเลือกใช้รูปแบบที่จะนําเสนอเนื้ อหา
เชิ งสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับสิ นค้าและบริ การ โดยยังคงจุดประสงค์หลักในการทําเพื่อสร้างการ
รับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและทําให้แบรนด์เข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนสร้างให้เกิดความภักดีต่อ
ตราสิ นค้า และในอนาคต Content Marketing จะมีลกั ษณะที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนแปลงไปในทุก ๆ วัน ควบคู่กบั เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าไปอย่างไม่
หยุดยั้ง

440

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

บรรณานุกรม
เคนท์ เวอร์ ไทม์ และเอี ยน เฟนวิค. (2551). DigiMarketing เปิ ดโลกนิ วมีเดียและการตลาดดิ จิทั ล.
แปลจากเรื่ อ ง DigiMarketing. แปลโดย ณงลัก ษณ์ จารุ วฒั น์ และดร.ประภัส สร วรรณ
สถิ ตย์, กรุ งเทพมหานคร: โตเกี ยวเนชั่น พริ้ นติ้ง เซอร์ วิส โครงการส่ งเสริ มพัฒนาตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ SMEs โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่ วมกับ สํานัก
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ณั ฐพล ใยไพโรจน์ . (2558). Digital Marketing : Concept& Case Study อั พ เดทแบรนด์ ก ารตลาด
ออนไลน์ 2015. นนทบุรี : ไอซี ดีพรี เมียร์.
ณั ฐพั ช ญ์ วงษ์ เ ห รี ยญ ท อ ง. (2557). Content Marketing เล่ าให้ ค ลิ ก พ ลิ ก แบ รน ด์ ให้ ดั ง.
กรุ งเทพมหานคร: เนชัน่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์.
ไทยรัฐออนไลน์. (2558, 27 มกราคม). เบื้องหลังคําตอบสุ ดฮา ฉลาดลํ้า เฉลยใครคือแอดมิน KFC ที่
แรก. ไทยรั ฐ. สื บค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/477228
ลานดาว ตาหวาน. (2557, 04 พฤษภาคม). แนวทางการทําการตลาดออนไลน์ Content Marketing
[บล๊อก]. สื บค้นจาก http://modernbusinessonline.com
วิน รั ตนาธี ราธร. (2557). ทั ศนคติ ต่อการทําการสื่ อสารทางการตลาดในรู ปแบบ viral video และ
ปั จจั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก ารตั ด สิ น ใจแ ช ร์ อ อ น ไล น์ วี ดี โอ ข อ งผู้ ใช้ Facebook ใน เข ต
กรุ ง เทพมหานคร (วิ ท ยานิ พนธ์ ป ริ ญญามหาบั ณ ฑิ ตไม่ ไ ด้ ตี พิ ม พ์ ) .มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ .สื บค้นจาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/ac/1063/title-appendix.pdf
วิลาศ ฉํ่าเลิ ศวัฒน์, สุ ธีรพันธุ์ สักรวัตร์ , รณพงศ์ คํานวณทิพย์, นิ วฒั น์ ชาตะวิทยากูล, สุ ธาทร สุ ทธิ
สนธิ์ , บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ , วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, อภิศิลป์ ตรุ งกานนท์, อาทิ ตย์ เลิ ศรักษ์
มงคล, ปภาดา อมรนุ รัตน์กุล, ชุตินธรา วัฒนกุล และจิรัสย์ พิพฒั น์วศิน. (2555). Marketing
10.0. กรุ งเทพมหานคร: โปรวิชนั่
สร เกียรติคณารัตน์. (2557, 28 มีนาคม). Innovative Active, Multi-Screen Engagement [บล็อก].
สื บค้นจาก http://marketeer.co.th/2014/03/innovative-activation/
สุ รนาถ เนียมคํา.(2557, 05 เมษายน). Content Marketing คืออะไร? [บล็อก].สื บค้นจาก
https://m1ndfuel.wordpress.com/

441

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

อรรถชัย วรจรัสรังสี . (2556). ประเภทเนื้ อหาการตลาดบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและความตั้งใจซื้ อของ
ผู ้ บ ริ โภค.วารส ารการประชาสั มพั น ธ์ และการโฆ ษ ณ า,6(2),88-104.สื บ ค้ น จาก
http://www.jprad.commarts.chula.ac.th/index.php/jprad/article/viewFile/79/71
อุไ รพร ชลสิ ริรุ่งสกุ ล . (2554). Digital Marketing ไอเดีย ลัดปฏิ วัติ ก ารตลาด. กรุ งเทพมหานคร :
กรุ งเทพธุ รกิจ
Ann-Christine Diaz. (2012, September 11). Oreo’s 100-Day ‘Daily Twist’ Campaign Puts Cookie
in Conversation [Blog]. Retrieved from http://adage.com/article/digital/oreo-s-dailytwist-campaign-puts-cookie-conversation/237104/
BrandBuffet Team. (2557, 01 เมษายน). สู ตรลั บ ปั้ นแบรนด์ ด้ ว ยContent Marketing [บล๊ อ ก].
สื บค้นจาก http://www.brandbuffet.in.th/2014/04/content-marketing-branding-adyim/
Chawin Supakasemwong. (2557, 24 ตุ ล าค ม ). Video Content Marketing 2015 ปี ห น้ าม าแ น่
[บล๊อก]. สื บค้นจาก http://flexmedia.co.th/roi/2014/10/24/video-content-marketing-2015
Jirawat Worasubhakorn. (2557, 23 พฤศจิ กายน). ผมจะสอน 9 เทคนิ ค การทํา Content Marketing
ให้ คุ ณ เอง (สํ า หรั บ มื อ ใหม่ ) [บล๊ อ ก]. สื บ ค้น จาก http://www.jirawatisme.com/onlinemarketing/9-content-marketing-tips/
Linn, M. (2014). How to Build a Better Content Marketing Strategy. Retrieved from
https://contentmarketinginstitute.com/2014/10/build-content-marketing-strategy/

442

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

แนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงของระบบโลจิสติกส์ ไทยในยุคดิจิทลั
(The Changing Trend of Thai Digital Logistic)
มานิตา มะลิวลั ย์
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
E-Mail: manita.m@rsu.ac.th
พิพฒ
ั น์ พงศ์ ยาลังกาญจน์
รองคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
E-Mail: pipatpong.y@rsu.ac.th
บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นบทความวิชาการที่ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อนําเสนอแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลง
ของระบบโลจิสติกส์ ไทยในยุคดิจิทลั ท่ามกลางยุค Digital Disruption ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
แทนที่เทคโนโลยีเดิมและนําไปสู่ รูปแบบธุ รกิจใหม่ หลายองค์กรกําลังเผชิญหน้ากับสภาวะ Digital
Disruption ที่ถือว่าสภาวะนี้ มีความสําคัญต่อวงการธุ รกิจและอุตสาหกรรมอย่างมาก เพราะเป็ นสิ่ ง
หนึ่ งที่จะคอยช่วยให้ธุรกิจของเราขับเคลื่อนไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิม ถ้าหากเราสามารถพลิกวิกฤติจาก
Digital Disruption ให้กลายมาเป็ นโอกาสที่ จะสร้ างสิ่ งใหม่ๆ ในธุ รกิ จของเราได้ ก็เท่ากับว่าเรามี
โอกาสเหนื อกว่าคู่แข่ง ผูเ้ ขียนเล็งเห็ นความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว จึงได้
รวบรวมแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของระบบโลจิสติ กส์ ไทยในยุค ดิ จิท ลั เพื่อประโยชน์ ต่อการ
ปรับตัวของผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์ ไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศ ให้ เท่ า ทัน ต่ อ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ แ ละทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางการค้า ซึ่ งจากการศึกษาค้นพบว่าแนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงของระบบโลจิสติกส์
ไทยในยุคดิ จิทลั จะมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเชื่ อมโยงและบริ หารจัดการ
ข้อมูลที่มีมากมายสู งขึ้น ลดเวลาในการทํางาน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีทาํ งาน
แทนมนุ ษ ย์ เช่ น อิ นเตอร์ เน็ ตของทุ ก สรรพสิ่ ง หรื อ Internet of Things (IoT) บิ๊ กดาต้า (Big Data)
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence) หุ่ นยนต์ทดแทนการทํางาน (Robotics) เทคโนโลยีบล็อค
เชน (Blockchain) เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นการแบ่งปัน (Sharing Economy)
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Abstract
This article aims to present the changing trend of Thai digital logistic. In digital
disruptive world, Innovation and Technology replaced and changed the phase for new business
models. Many organizations had been significantly in a digital disruptive stage. This stage would
become driven organizational competitive advantages by creative solution changes. I, the author,
had been supporting for the disruptive changes and finding the solutions to go through this
disruptive stage. Thus, the studies and information about Thai digital logistic changes were
collected and analyzed in this article. This would be advantageous for entrepreneurs in logistic
industries of both, government and private. Previous information showed that Thai logistic
changes tended to applied technology and digital in terms of system and data storage
management. It also for lean strategy, high productivity and workforce reduction. IoT (Internet of
Things), Bid data, AI (Artificial Intelligence), Robotics, Blockchain and Sharing Economy were
also considered to apply in the industry.
บทนํา
โลกก้า วเข้า สู ่ ย ุค ดิ จิท ลั อย่า งเต็ม ตัว ด้ว ยเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมใหม่ที ่เกิ ด ขึ้ น เพื ่อ
อํานวยความสะดวกให้มนุ ษ ย์เพิ่มขึ้ นทุกวัน ทําให้พ ฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันเปลี่ ยนแปลง
ไปและพฤติกรรมการซื้ อขายสิ นค้าก็เปลี่ ยนแปลงไปด้วย เห็ นได้ชดั จากการจับ จ่ายใช้ส อยจาก
หน้าร้ า นค้า สู่ ตลาดออนไลน์ ทําให้ธุ รกิจพาณิ ช ย์อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce) เติบ โตและเป็ น
หนึ่ ง ในธุ รกิ จที่ถู ก จับ ตามองมากที่สุ ดในช่วงไม่กี่ปี ทีผ่า นมา โดยข้อ มูล จากสํา นัก ยุท ธศาสตร์
สํานัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) รายงานว่าเมื ่อ ปี 2560
ประเทศไทยมีมูลค่าธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ (e-Commerce) ทั้งสิ้ น 2,762,503.22 ล้านบาท
ซึ่ งสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จอย่างมหาศาล ธุรกิจโลจิสติกส์ก็กาํ ลังเติบโตได้เป็ นอย่างดีท่ามกลาง
การแข่งขันอย่างรุ นแรงของผูป้ ระกอบการที่มุ่งแสวงหาโอกาสจากตลาดที่มีทิศทางการเติบโต เมื่อ
โลกเข้าสู่ ยุค ดิ จิท ลั ทําให้ก ารพัฒ นาเทคโนโลยี ในปั จจุ บ นั เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ วจากการ
แข่งขันที่ เข้มข้น การวิจยั และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่ งพลิ กโฉมให้
โลกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาการขนส่ งด้วยตูค้ อนเทนเนอร์ เมื่อหลาย
สิ บปี ที่ แล้ว สู่ การค้นหารู ป แบบธุ รกิ จใหม่ที่จะทําให้การขนส่ งสิ นค้ามี ความสะดวกรวดเร็ วมาก
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ยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีทนั สมัยเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลู กค้าทุกประเภท สามารถ
จัดการกับทรัพยากรได้อย่างคุ ม้ ค่า ตลอดจนคํานึ งถึงการดําเนิ นธุ รกิจที่มุ่งเน้นความยัง่ ยืนและเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี ในยุคโลกาภิ วฒั น์ทาํ ให้เกิ ดการค้าระหว่าง
ประเทศที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ายและเข้าถึ ง เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมที่ ท ัน สมัย ได้ง่ ายขึ้ น และมี
ผลกระทบต่อภาคธุ รกิจในทุกระดับ ดังนั้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลที่เกิดขึ้นจึงมีผล
ต่อผูป้ ระกอบการไทยอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางยุค Digital Disruption ที่
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิมและนําไปสู่ รูปแบบธุ รกิ จใหม่ หลายองค์กรกําลัง
เผชิ ญ หน้ า กั บ สภาวะ Digital Disruption ที่ ถื อ ว่ า สภาวะนี้ มี ค วามสํ า คัญ ต่ อ วงการธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม อย่างมาก เพราะเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ จะคอยช่ วยให้ธุรกิ จของเราขับ เคลื่ อนไปได้ไกลขึ้น
กว่าเดิ ม ถ้าหากเราสามารถพลิกวิกฤติจาก Digital Disruption ให้กลายมาเป็ นโอกาสที่จะสร้างสิ่ ง
ใหม่ๆ ในธุ รกิ จของเราได้ก็เท่ากับว่าเรามี โอกาสเหนื อกว่าคู่แข่งขัน ธุ รกิ จด้านโลจิสติ กส์ ก็ถือว่า
ได้รับ ผลกระทบไปพอสมควรจากพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ เปลี่ ย นไปและรู ป แบบธุ รกิ จที่ มี ค วาม
ซับซ้อนมากขึ้นทําให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์ ตอ้ งเผชิ ญกับความท้าทายหลายด้าน
ด้วยกัน
บทความนี้ผเู ้ ขียนต้องการให้ผอู ้ ่านทราบข้อมูลของแนวโน้มการเปลี่ยนในระบบโลจิสติกส์
ที่ตอ้ งมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นและได้มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ระบบอัตโนมัติแทนการใช้
งานโดยคนมากมาย จากแบบรายงานโลจิสติกส์ ของไทยประจําปี 2560 ก็ได้มีแผนพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดา้ นโลจิสติกส์ รวมทั้งยังมีแผนสนับสนุ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดห่ วงโซ่ อุ ป ทานด้วยการขยายตลาดเชื่ อ มโยงการค้า สู่ รู ป แบบพาณิ ช ย์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (eCommerce) เพื่อให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้โดยตรงและสามารถบริ หารจัดการตลอดทั้งห่ วงโซ่ อุปทาน
จนถึงจุดจําหน่ายสิ นค้าสู่ ผอู ้ ุปโภคบริ โภคได้
ความหมายและความสํ าคัญของ Digital Disruption
Oxford College of Marketing ให้ คํ า นิ ยามข อง Digital Disruption ไว้ ว่ า ส ภาวะก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดจากเทคโนโลยีดิจิท ัล ทําให้ เกิ ด รู ป แบบธุ รกิ จขึ้ นมาใหม่ โดยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เหล่านี้ สามารถส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดิม
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เว็บไซต์ข่าวธุ รกิ จชั้นนําของ Forbes กล่าวไว้วา่ “การหยุดชะงักของระบบดิจิทลั ถือว่าเป็ น
โอกาสในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครั้งสําคัญ”
จากกรณี ศึกษาของอี สต์แมนโกดัก (Eastman Kodak Company) หรื อที่เราเรี ยกกันติดปาก
ว่า “โกดัก” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั สัญชาติอเมริ กนั ที่จดั จําหน่ายอุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ และบริ การเกี่ยวกับการ
ถ่ า ยภาพ อี ก ทั้ ง เป็ นบริ ษั ท กล้ อ งฟิ ล์ ม ยัก ษ์ ใ หญ่ ที่ พ ลาดท่ า จนต้ อ งประกาศล้ ม ละลายในปี
คริ ส ต์ศ ัก ราช 2012 เพื่ อ รื้ อ โครงสร้ างใหม่ ย กเซท เนื่ อ งจากโดนกระแสดิ จิท ัล และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้าโค่นแบบเต็มรู ปแบบ เนื่ องจากกล้องดิ จิทลั ที่ใช้งานง่าย สะดวก สามารถลบภาพได้
และถู กใจลู กค้ามากกว่า ด้วยเหตุการณ์ ครั้งนี้ทาํ ให้ผปู ้ ระกอบการจะต้องหันมาปั ดฝุ่ นปรับกลยุทธ์
กันใหม่โดยเลื อกใช้อาวุธดิ จิทลั และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับองค์กรของเราเป็ นหลัก
เน้นการสร้างมูลค่า การเพิ่มรายได้ และการพัฒนาองค์กร บทเรี ยนที่เราสามารถเรี ยนรู ้ได้จากโกดัก
ก็คื อการหยุดชะงัก ของระบบดิ จิท ัล นั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ อาจหยุดยั้งได้ และการพยายามต่อสู ้ น้ ัน ไร้
ประโยชน์ การหยุดชะงักของระบบดิจิทลั แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่ งช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ได้ อีกทั้งยังตอบสนองความ
ต้อ งการของลู ก ค้า เก่ าได้ดี แ ละในขณะเดี ย วกัน จะเป็ นการเพิ่ ม โอกาสให้ ลู ก ค้า ใหม่ ไ ด้ค ้น พบ
ความสามารถของเราด้วย จากวิกฤตในครั้งนี้ ส่งผลให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนส่ งและโลจิสติกส์ ตอ้ ง
เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน แต่ดา้ นที่สําคัญคือ การบริ หารจัดการกับข้ อมูลจํานวนมหาศาล ซึ่ ง
จําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลให้รวดเร็ วและแม่นยํา
มากที่สุด
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบโลจิสติกส์ ไทยในยุคดิ จิทลั นั้นมีแนวโน้มใน
การเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
1. อินเตอร์ เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง หรื อ Internet of Things (IoT)
แนวโน้ม ของระบบโลจิส ติ กส์ จาํ เป็ นต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารข้อมู ล เพื่ อความ
แม่นยําและรวดเร็ วในการตอบสนองความต้องของลูกค้า จากแนวโน้มดังกล่าวได้มีการริ เริ่ มนําเอา
อิ น เตอร์ เน็ ตของทุ ก สรรพสิ่ ง หรื อ Internet of Things (IoT) มาใช้เชื่ อมโยงข้อมู ล เข้ากับ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องมือต่างๆ ในระบบการทํางานโลจิสติกส์มากขึ้น อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพ
สิ่ ง หรื อ Internet of Things (IoT) นั้นอาจจะเป็ นเรื่ องใหม่สําหรับประเทศไทย แต่แท้จริ งแล้วได้มี
การพู ดถึ งและนํามาใช้แล้วในต่างประเทศ โดยในปี คริ ส ต์ศ กั ราช 1999 Kevin Ashton ได้ให้ ค าํ
นิ ยามคําว่า “อิ นเทอร์ เน็ ตของทุ กสรรพสิ่ ง” ไว้เป็ นครั้งแรกขณะถู กเชิ ญไปบรรยายเรื่ องนี้ ให้ก ับ
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บริ ษ ัท Procter & Gamble หรื อ P&G โดยนาย Kevin Ashton เชื่ อว่าความเจริ ญ ก้า วหน้าทางด้า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต จะทําให้สรรพสิ่ งหรื อวัตถุต่างๆ
(Things) บนโลกสามารถสื่ อสารและปฏิ สัมพันธ์ตอบโต้กบั มนุ ษย์ได้ผ่านการเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา เป็ นต้น
Rajkumar Buyya, Amir Vahid Dastjerdi (2016) ได้ อ ธิ บ ายเกี่ ยวกั บ Internet of Things
(IoT) ว่า เป็ นกระบวนการที่ ว่า ด้ว ยการนํา อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ส ามารถ
เชื่ อมโยงกับมนุ ษย์ได้ โดยอาศัยโครงสร้ างพื้นฐานทางการสื่ อสารโทรคมนาคมหรื ออินเทอร์ เน็ ต
เพื่ อการใช้ป ระโยชน์ จากทรั พ ยากรให้เกิ ดความคุ ้ม ค่าสู ง สุ ด รวมทั้งการบริ ก ารและเสริ ม สร้ าง
คุณภาพชี วิตของมนุ ษย์ ซึ่ งกระบวนการนี้จะนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและทําให้การสื่ อสาร
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งต่างๆ กับมนุษย์สามารถทําได้ง่ายขึ้น
กลุ่ ม แอดวานซ์ รี เสิ ร์ ช (2559) ได้ ใ ห้ ค วามหมาย Internet of Things (IoT) ไว้ ว่ า คื อ
สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่ งที่สามารถสื่ อสารและเชื่ อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการ
สื่ อสารทั้งแบบใช้สาย และไร้สาย โดยสรรพสิ่ งต่างๆ สามารถระบุตวั ตนและบอกสถานะได้ สรรพ
สิ่ งต่างๆ สามารถรั บ รู ้ บ ริ บ ทของสภาพแวดล้อมและมี ป ฏิ สัม พันธ์ โต้ตอบและทํางานร่ วมกันได้
ความสามารถในการสื่ อ สารของสรรพสิ่ ง นี้ จะนํา ไปสู่ น วัต กรรมและบริ ก ารใหม่ อี ก มากมาย
ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ ภายในบ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูอ้ ยูอ่ าศัย และส่ งสัญญาณไปสั่งเปิ ดปิ ดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรื อไม่มีคนอยู่ หรื ออุปกรณ์ตรวจติดตามสถานะหรื อการลําเลียง
ตูค้ อนเทรนเนอร์ ที่สามารถสื่ อสารไปยังต้นทางเพื่อตรวจสอบได้ว่าตูค้ อนเทรนเนอร์ ถูกโจรกรรม
หรื ออุ ปกรณ์ วดั สั ญญาณชี พของผูป้ ่ วย ผูส้ ู งอายุที่ส ามารถส่ งข้อมู ลไปยังบุคลากรทางการแพทย์
หรื อส่ งข้อความเรี ยกหน่วยกูช้ ีพ และรถฉุ กเฉิ น เป็ นต้น
CAT Telecom (บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)) ได้อธิ บายเกี่ยวกับ Internet of
Things (IoT) ว่าเป็ นแนวคิดของการเชื่ อมต่อระหว่างอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น คอมพิวเตอร์ ให้
สื่ อสารกันได้เองเพื่อช่วยให้การทํางานของมนุ ษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั อุปกรณ์
หรื อวัตถุต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเราต่างมีความสามารถหรื อมีความเฉลียวฉลาด (Smart) สามารถทํางาน
ได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการการเชื่ อมต่อกับอินเตอร์ เน็ตและการ
ทํางานแบบ Real Time เพื่อติ ดต่อกับระบบภายนอก และสามารถประมวลผลข้อมู ลต่างได้ โดย
เทคโนโลยีที่จะทําให้สิ่งของสามารถเชื่ อมต่อและสื่ อสารกันได้น้ ัน เช่ น RFID (Radio Frequency
Identification) และ Sensors โดยที่อุปกรณ์เหล่านี้ จะประกอบเข้ากับสิ่ งของต่างๆ พร้อมทั้งสามารถ
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ทําการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต ให้สามารถส่ งข้อมูลเพื่อคิดคํานวณและแลกเปลี่ ยนข้อมูลกันได้ ซึ่ งมี
ประโยชน์ ม ากมายในเรื่ อ งการบริ ห ารต้น ทุ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในธุ รกิ จการขนส่ งสิ น ค้า การ
บริ หารจัดการคลังสิ นค้า การควบคุ มการผลิตในโรงงาน การค้าปลี กในห้าง รวมไปถึ งการรักษา
ความปลอดภัยในสนามบิน หรื อการควบคุมการเคลื่อนไหวของสิ นค้า และการป้ องกันการลักขโมย
สิ นค้าภายในห้าง
จากคําอธิ บายข้างต้นทําให้เข้าใจได้วา่ อินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ ง หรื อ Internet of Things
(IoT) จะทําการเชื่ อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องมือเข้ากับระบบอินเทอร์ เน็ต โดยอาศัยการ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกันในการดําเนิ นการ กระบวนการระบบโลจิสติกส์ ซ่ ึ งผูใ้ ห้บริ การโลจิ
สติ ก ส์ ส ามารถใช้ข ้อ มู ล จากการเชื่ อ มโยงอุ ป กรณ์ ต่ างๆ มาสร้ า งฐานข้อ มู ล เชิ งลึ ก สํ าหรั บ การ
วิเคราะห์และวางแผนการดําเนิ นการที่ จะนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหาใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ ความโปร่ งใสในการขนส่ งสิ นค้ า การใช้ ง าน Internet of Things (IoT) ใน
กระบวนการโลจิสติกส์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากสามารถทําให้ค่าใช้จ่ายโดยรวม
ลดลงได้ เพิ่มความปลอดภัย รวมทั้งมีความแม่นยําและได้มาตรฐาน ซึ่ งการพัฒนาเครื อข่าย Internet
of Things (IoT) ระยะต่อไปจะมีตน้ ทุนค่าอุปกรณ์ที่ลดลงอย่างต่อเนื่ องทําให้ผใู ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
มีโอกาสนํา Internet of Things (IoT) มาปรับใช้ในการดําเนินธุ รกิจใหม่ได้มากขึ้น
Internet of Things (IoT) กับโลจิสติกส์
ปั จจุบนั นี้ ระบบโลจิสติกส์ ได้มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ อตั โนมัติอย่างแพร่ หลาย ไม่ว่าจะ
เป็ นการตรวจสอบการขนส่ งและสิ นค้าคงคลังได้อย่างถู กต้อง ด้วยการเก็บข้อมูลการเคลื่ อนไหว
ของสิ นค้า ซึ่ งระบบจะสามารถรายงานสถานะการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการในการวางแผน
เส้ นทางการขนส่ ง การจัดการพนักงาน รวมทั้งตําแหน่ งการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้าผ่านระบบ
Radio Frequency Identification (RFID) และ Global Positioning System (GPS) หรื อจะเป็ นการเพิ่ม
ความโปร่ งใสภายในคลังสิ นค้า โดยการติดแท็กข้อมูลในสิ นค้าแต่ละพาเลท (Pallet) และสามารถ
ส่ งข้อมู ล สภาพและตําแหน่ งปั จจุ บ นั ทําให้ส ามารถเห็ น ภาพรวม เพื่ อนําไปวิเคราะห์ ปรั บ ปรุ ง
วางแผน การบริ หารจัดการ และควบคุมดูแลสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ยงั สามารถเพิ่ม
ความสะดวกและความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบตั ิงานในคลังสิ นค้าได้ดีย่งิ ขึ้น หรื อจะเป็ น
การขนส่ งอัจฉริ ยะที่สามารถเพิ่มความคุม้ ค่าในการขนส่ ง อีกทั้งมีนวัตกรรมใหม่ที่ได้เริ่ มนํามาใช้
ในรถบรรทุ กและทําให้ กลายเป็ นรถบรรทุ ก อัจฉริ ยะ เช่ น ระบบ Telematics ที่ ส ามารถรวบรวม
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง วางแผนเส้นทาง และเวลาขนส่ งให้มีความยืดหยุน่ ซึ่ งจะทําให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
การประยุกต์ ใช้ Internet of Things (IoT) กับระบบขนส่ ง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการบริ หารการขนส่ งมีชื่อว่า “ระบบขนส่ งอัจฉริ ยะ”
หรื อ “Intelligent Transportation System (ITS)” เป็ นการนํ า เอาเทคโนโลยี ที่ ก้า วหน้ า ที่ มี อ ยู่ ใ น
ปั จจุบนั มาใช้แก้ปัญหาจราจรที่เกิ ดขึ้น โดยระบบดังกล่าวนี้ ได้รับการพิสูจน์จากหลายประเทศว่า
เป็ นระบบที่สามารถแก้ไขปั ญหาการจราจรได้ดีจนถึงระดับหนึ่ งและใช้เงินลงทุนไม่สูงเหมือนกับ
การก่ อสร้ างสาธารณู ป โภคขั้น พื้น ฐานขึ้ น มาใหม่ ระบบขนส่ งอัจฉริ ยะเป็ นระบบที่ ผ สมผสาน
ระหว่างเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับการคมนาคมที่มีอยู่ในปั จจุบนั กับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ
พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อนําไปใช้ในงานด้านคมนาคมขนส่ งด้านต่างๆ ได้แก่ การประมวลข้อมูลข่าวสาร
การจราจร การสื่ อสารด้านโทรคมนาคม เพื่อแก้ไขปั ญหาด้านจราจรและขนส่ งทางบก ซึ่ งระบบ
ขนส่ งอัจฉริ ยะเป็ นระบบที่สามารถแก้ไขปั ญหาทางด้านการขนส่ งในรู ปแบบต่างๆ ได้โดยเฉพาะ
ปั ญหาด้านการจราจร เช่ น การลดปั ญหาทางด้านอุบตั ิเหตุ การลดปั ญหาด้านการจราจรติดขัด การ
เพิ่ ม ความสะดวกสบายในการเลื อ กเส้ น ทางการเดิ น ทางของผู ข้ ับ ขี่ รวมถึ ง การแก้ปั ญ หาด้า น
สิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
ระบบการขนส่ ง แบบดั้ง เดิ ม เช่ น ระบบรางทางรถไฟ การขนส่ ง ทางถนน การขนส่ ง
ทางการบิน และการขนส่ งทางนํ้า นั้นมีอยูม่ าเป็ นเวลานานโดยการขนส่ งแบบดั้งเดิมนั้นการเดินทาง
แต่ละแบบจะดําเนินการเป็ นอิสระต่อกันตามแต่ละประเภทของระบบการขนส่ งทําให้ยากต่อการใช้
งานร่ วมกัน การขนส่ งอัจฉริ ยะจะครอบคลุมระบบการสื่ อสารและระบบนําทางไว้หลากหลายชนิด
ทั้ง ที่ อยู่ในยานพาหนะ ระหว่างยานพาหนะด้วยกัน (ระหว่างรถยนต์ก ับ รถยนต์) และระหว่า ง
ยานพาหนะกับสถานที่เฉพาะเจาะจง (รถยนต์กบั โครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม) ยังครอบคลุม
ไปถึงระบบราง ระบบการขนส่ งทางนํ้า ระบบการขนส่ งทางอากาศ และระบบอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
กับระบบเหล่านี้
ตัวอย่างของเทคโนโลยีการขนส่ งอัจฉริ ยะที่ทาํ การรวมเซ็นเซอร์ ไว้ภายในยานพาหนะเพื่อ
หลีกเลี่ยงการปะทะกันและป้ องกันการลื่นไถลของตัวยานพาหานะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
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1. ระบบเก็ บ ค่ าผ่านทางด้วย Radio Frequency Identification (RFID) เป็ นตัวอย่างหนึ่ งของ
เทคโนโลยีการขนส่ งอัจฉริ ยะที่จะช่วย ให้ผขู ้ บั ขี่ไม่ตอ้ งหยุดที่ช่องจ่ายเงิน ซึ่ งจะเพิ่มความ
คล่องตัวของการจราจรและลดการใช้กาํ ลังคนสําหรับการเก็บค่าผ่านทาง
2. ระบบควบคุ ม หนัง สื อ เดิ น ทางอัต โนมัติ ที่ ส นามบิ น เป็ นอี ก เทคโนโลยีที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ ที่
นําไปใช้ในการขนส่ งอัจฉริ ยะ โดยการควบคุ ม หนังสื อเดิ น ทางอัตโนมัติน้ ันผูโ้ ดยสาร
สามารถใช้ ห นั ง สื อเดิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ร ะบบ Radio Frequency Identification
(RFID) เพื่อทํารายการได้อย่างรวดเร็ วและเชื่ อถือได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการใช้กาํ ลังคนใน
การตรวจสอบหนังสื อเดินทาง
3. การใช้แอพพลิเคชัน่ ในโทรศัพท์มือถื อเรี ยกใช้รถแท็กซี่ รถมอเตอร์ ไซค์ได้และแม้กระทัง่
สามารถติดตามตําแหน่งที่แน่นอนของรถแท็กซี่ รถมอเตอร์ ไซค์และข้อมูลคนขับ
2. บิ๊กดาต้ า (Big Data)
บิ๊กดาต้าสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในกระบวนการการผลิตเพิ่มความเข้าใจในความต้องการ
ของลู กค้าจากประสบการณ์ ที่ผ่านมาสามารถลดความเสี่ ยงและสร้ างรู ปแบบธุ รกิ จใหม่ๆ ในการ
ดําเนินกระบวนการด้านโลจิสติกส์ท่ีจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมหาศาล
บิ๊กดาต้า (Big Data) หมายถึงปริ มาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาลเกินกว่าขีดความสามารถ
ในการประมวลผลของระบบฐานข้อมูลธรรมดาที่จะรองรับได้ ปริ มาณข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากจะ
มีอตั ราการเพิ่มข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วมากและจะมีรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างหรื อกึ่งโครงสร้าง ซึ่ งไม่
สามารถอยูใ่ นระบบฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บ บิ๊กดาต้า (Big Data) จะเป็ นศูนย์รวมหลักของข้อมูลที่จะ
มี บ ทบาทในการสร้ างให้เห็ นภาพรวมสถานการณ์ ในปั จจุ บ นั สําหรับ นําไปวิเคราะห์ เพื่อให้ไ ด้
ข้อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ แนวโน้ ม การดํา เนิ น งานต่ า งๆ และใช้ป ระกอบในการตัด สิ น ใจให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้นบิ๊กดาต้า (Big Data) ไม่ได้เป็ นเพี ยงข้อมู ลที่ มีขนาดใหญ่ แต่สิ่ งที่ เป็ น
หัวใจสําหรับการประยุกต์ใช้บ๊ิกดาต้า (Big Data) นั้นคื อต้องสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
การค้นหาโอกาสทางธุ รกิ จใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายกว่าการใช้
ข้อมูลปกติโดยทัว่ ไป คุณลักษณะของบิ๊กดาต้า (Big Data) ได้มีการจัดแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.

ปริ มาตร (Volume) หมายถึง ข้อมูลที่มีปริ มาณมหาศาล ซึ่ งโครงสร้างข้อมูลของระบบ
ฐานข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ปริ มาณข้อมูลมหาศาลมีประโยชน์เพื่อเป็ นข้อมูลที่
ใช้ในการตัดสิ นใจหรื อทํานายอนาคต เพื่อเตรี ยมการวางแผนการทํางานเชิงรุ กทางธุ รกิจ
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2.

ความเร็ ว (Velocity) หมายถึ ง อัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมู ลที่เข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลจะมี
อัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เช่น ข้อมูลที่เกิ ดขึ้นจากโทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ผูใ้ ช้นาํ ขึ้นเก็บ
เป็ นข้อมู ลภาพถ่ าย ข้อมู ลการพิ มพ์ก ารสนทนา ข้อมู ล การอัดภาพ วิดีโอหรื อข้อมู ล การ
อัดเสี ยงหรื อแม้กระทัง่ ข้อมูลการสั่งซื้ อสิ นค้า การขนส่ งและการบริ การต่างๆ ก็สามารถนํา
ข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว จากการที่เทคโนโลยีได้พฒั นาก้าวไกล
ในโลกออนไลน์และถู กนํามาใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจและการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ทําให้
ปริ มาณข้อมู ลที่ ผ่านเข้ามาทางเทคโนโลยีเหล่านั้น เข้าสู่ ระบบฐานข้อมู ลได้ง่าย รวดเร็ ว
และเป็ นการเพิ่มปริ มาณข้อมูลมากขึ้น ทําให้การประมวลผลทําได้อย่างยากลําบาก ดังนั้น
จึงต้องหาวิธีประมวลผลข้อมู ลให้มีผลดี และถู กต้อง เพื่ อหาผลลัพธ์ ที่ตอ้ งการหรื อมี การ
พิจารณาการประมวลผลในขณะที่ขอ้ มูลนั้นไหลเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล

3.

รู ปแบบที่หลากหลาย (Variety) หมายถึง ความหลากหลายของรู ปแบบข้อมูล ซึ่ งอาจจะ
เป็ นรู ปแบบที่มีโครงสร้ าง ไม่มีโครงสร้ าง และกึ่งมีโครงสร้าง เป็ นต้น ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ มี
ความซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน

บิ๊กดาต้ า (Big Data) กับโลจิสติกส์
ในระบบโลจิ ส ติ ก ส์ บิ๊ ก ดาต้า (Big Data) จะมี ส่ วนช่ วยในการเลื อกเส้ น ทางการขนส่ ง ที่
เหมาะสมจากข้อมูลสถานการณ์ สภาพอากาศ การจราจร และปั จจัยอื่นที่ ได้เชื่ อมโยงมายังระบบ
ฐานข้อมู ลทําให้เกิ ดการบริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้าไปยังปลายทางในลักษณะ Real-Time ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผ่านการวิเคราะห์ จากความสั ม พัน ธ์ ข องข้อ มู ล ซึ่ งทําให้ส ามารถกําหนด
ระยะเวลาการขนส่ ง ได้อ ย่ า งแม่ น ยํา ตลอดจนการบรรจุ สิ นค้า เข้า สู่ พ าหนะขนส่ ง ได้ อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ง กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ค รอบคลุ ม ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่
จําเป็ นต้องอาศัยการคาดการณ์กาํ ลังการผลิตและแรงงานผ่านการวิเคราะห์จากระบบข้อมูล บิ๊กดาต้า
(Big Data) สามารถช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนและการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสามารถลด
ต้นทุนที่ไม่จาํ เป็ นในห่วงโซ่อุปทานได้ นอกจากนั้นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของโซ่อุปทานโดย
การประเมิ นสภาพปั จจุ บ นั ด้วยข้อมู ลที่ มี อยู่เพื่ อลดความเสี่ ยงด้วยการตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
ประเมินผลจากข้อมูลที่เชื่ อมโยง ตลอดจนมีระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ ต่างๆ ระหว่างกระบวนการ
ขนส่ งอันเนื่ องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น ความแออัดของปลายทางที่จะไป
ส่ ง เช่น ท่าเรื อ ด่านศุลกากร เป็ นต้น
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จากกรณี ศึก ษาของสตาร์ บ คั (Starbuck) บริ ษ ทั กาแฟยักษ์ใหญ่ ป ระยุกต์ใช้บิ๊ กดาต้า (Big
Data) เพื่อวิเคราะห์หาความเป็ นไปได้ที่จะประสบความสําเร็ จของแต่ละพื้นที่ ด้วยการเก็บข้อมู ล
สถานที่ต้ งั การจราจรในพื้นที่ ความสามารถในการขนส่ งวัตถุดิบ ตลอดจนข้อมูลประชากรในพื้นที่
และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งช่วยในการวางแผนเส้นทางการขนส่ งวัตถุดิบและสิ นค้าไปยังสาขาต่างๆ
รวมทั้งการเลือกพื้นที่เพื่อเปิ ดสาขาใหม่ที่สามารถประมาณการความสําเร็ จที่จะเกิดขึ้นได้
3. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรื อ AI
ปั ญญาประดิษฐ์เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
ทํา ให้ ค อมพิ ว เตอร์ มี ค วามสามารถคล้ า ยมนุ ษ ย์ห รื อ เลี ย นแบบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการคิดเองได้ หรื อมี ปัญญานั่นเอง ปั ญญานี้ มนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้ างให้คอมพิวเตอร์ จึง
เรี ย กว่า “ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์” มุ ม มองต่ อ AI (Artificial Intelligence) ที่ แต่ ละคนมี อาจไม่ เหมื อนกัน
ขึ้นอยู่กบั ว่าเราต้องการความฉลาดด้านไหน โดยคํานึ งถึ งพฤติกรรมที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อคํานึ ง
การคิดได้ของผลผลิ ต AI ดังนั้นจึงมีคาํ นิ ยาม AI ตามความสามารถที่ มนุ ษย์ตอ้ งการโดยแบ่งได้ 4
กลุ่ม ดังนี้
1. Acting Humanly: การกระทําคล้ ายมนุษย์
1.1 สื่ อสารกับมนุษย์ได้ดว้ ยภาษาที่มนุษย์ใช้
1.2 ใช้เสี ยงสั่งให้คอมพิวเตอร์ พิมพ์เอกสารให้
1.3 มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ มองเห็น รับภาพได้ โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ
1.4 หุ่ น ยนต์ช่ วยงานต่างๆ เช่ น ดู ดฝุ่ น เคลื่ อนย้ายสิ่ งของ ซึ่ ง Machine Learning หรื อ
คอมพิวเตอร์ เกิ ดการเรี ยนรู ้ได้โดยสามารถตรวจจับ รู ป แบบการเกิ ดของเหตุการณ์
ใดๆ แล้วปรับตัวสู่ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
2. Thinking Humanly: การคิดคล้ ายมนุษย์ ก่อนที่จะทําให้เครื่ องคิดได้อย่างมนุษย์น้ นั ต้องรู ้
ก่อนว่ามนุ ษ ย์มีก ระบวนการคิ ดอย่างไร ซึ่ งการวิเคราะห์ ล ักษณะการคิ ดของมนุ ษ ย์เป็ น
ศาสตร์ ด้ า น Cognitive Science เช่ น ศึ ก ษาโครงสร้ า งสามมิ ติ ข องเซลล์ ส มอง การ
แลกเปลี่ ยนประจุ ไฟฟ้ าระหว่างเซลล์ส มอง วิเคราะห์ ก ารเปลี่ ยนแปลงทางเคมีไฟฟ้ าใน
ร่ างกายระหว่างการคิด ซึ่ งจนถึงปั จจุบนั เราก็ยงั ไม่รู้แน่ชดั ว่ามนุษย์เราคิดได้อย่างไร
3. Thinking rationally: คิดอย่ างมีเหตุผลหรื อคิดถูกต้ อง โดยใช้หลักตรรกศาสตร์ ในการคิด
หาคําตอบอย่างมีเหตุผล เช่น ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ
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4. Acting rationally: กระทําอย่ างมีเหตุผล เช่น ระบบขับรถอัตโนมัติที่มีเป้ าหมายว่าต้องไป
ถึงเป้ าหมายในระยะทางที่ส้ ันที่สุด ต้องเลื อกเส้นทางที่ไปยังเป้ าหมายที่ส้ ันที่สุดที่เป็ นไป
ได้จึงจะเรี ยกได้วา่ กระทําอย่างมีเหตุผล
ปั จจุ บ ัน สภาพแวดล้อ มทั้ง ในเชิ ง เทคโนโลยีธุ รกิ จและสั งคมในปั จจุ บ ัน ล้วนเป็ นปั จจัย
สนับสนุ นให้ธุรกิจโลจิสติกส์ หันมาใช้กลยุทธ์การทํางานเชิ งรุ กที่คาดการณ์ สถานการณ์ ในอนาคต
ในรู ป แบบที่ ไ ม่ ส ามารถทําได้ในอดี ต ขณะที่ เทคโนโลยีปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ไ ด้รับ การพัฒ นาอย่าง
รวดเร็ วและต่อเนื่ องทําให้สามารถหาโอกาสในการใช้ประโยชน์จากปั ญญาประดิษฐ์โดยการสํารวจ
ความเป็ นไปได้ก ับ ลู กค้าและพนัก งานถึ งศัก ยภาพของปั ญญาประดิ ษ ฐ์ในการสร้ างอนาคตของ
อุ ต สาหกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ หลายอุ ต สาหกรรมประสบความสํ า เร็ จ ในการปรั บ ใช้ เทคโนโลยี
ปั ญญาประดิ ษฐ์ให้เข้ากับการดําเนิ นธุ รกิ จในแต่ละวัน เช่ น อุตสาหกรรมการผลิ ตและวิศวกรรม
โดยปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ถู ก ใช้ ง านในสายการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตัว ให้ ก ับ การผลิ ต และการ
บํารุ งรักษา โดยอาศัยการจดจําเป็ นรู ปภาพและอินเทอร์ เฟซการสนทนา ส่ วนในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ปัญญาประดิษฐ์ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุ งความสามารถด้านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
ของรถยนต์ ไ ร้ ค นขับ นอกจากนี้ ยัง มี ต ัว อย่ า งอี ก มากมายที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข อง
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ซ่ ึ งสามารถพลิ ก อุ ตสาหกรรมต่างๆ หลังจากที่ ส่ งผลกระทบและทําให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางต่อผูบ้ ริ โภค
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สามารถนําเทคโนโลยีปัญญาประดิ ษฐ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การดําเนิ นงานจากการตั้งรับไปสู่ การดําเนินการเชิ งรุ กโดยอาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่ งจะช่ วย
สร้างข้อมูลเชิ งลึกที่ดีกว่า โดยเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ทั้งในส่ วนของระบบหลังบ้าน การปฏิ บตั ิงาน
และกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การลูกค้า ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถใช้
การจดจํารู ปภาพเพื่อตรวจสอบสถานะสิ นค้าต่างๆ ที่มีการจัดส่ ง ทั้งยังรองรับการขนส่ งอัตโนมัติ
แบบครบวงจร หรื อคาดการณ์ ความผันผวนของปริ มาณการจัดส่ งสิ นค้าทัว่ โลกล่วงหน้าก่อนที่จะ
เกิ ดขึ้นจริ งได้ แน่ นอนว่าปั ญญาประดิ ษฐ์ช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร โดยแบ่งเบา
ภาระในส่ วนของงานประจําและช่วยให้บุคลากรด้านโลจิสติกส์สามารถทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่ให้กบั
งานที่สาํ คัญกว่าและเพิ่มมูลค่ามากกว่าได้ นอกจากนั้นปั ญญาประดิษฐ์ยงั ช่วยยกระดับการให้บริ การ
ลู ก ค้า ข้อมู ล พฤติ ก รรมการใช้งานของผูบ้ ริ โภคจะช่ วยให้ระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ส ามารถเรี ยนรู ้
ความชอบของลูกค้ารายคนได้ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ช่วยสร้างความพอใจและเพิ่มยอดขายให้บริ ษทั โดยมี
การนํามาปรับใช้อย่างแพร่ หลายในแพลตฟอร์ ม e-Commerce และการโฆษณาสิ นค้าออนไลน์ จาก
453

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

กรณี ศึ ก ษาการใช้ Automated Port หรื อท่ าเรื อที่ ล าํ เลี ย งสิ น ค้าอัต โนมัติ ในท่ าเรื อ Yangshan Port
เมื องเซี่ ยงไฮ้ ในประเทศจี น (สาธารณรั ฐประชาชนจี น) ด้วยการพัฒ นาให้มี ก ารใช้ Automated
Guided Vehicle (AGV) สําหรับการขนส่ งคอนเทนเนอร์ (Container) ที่ ลาํ เลี ยงมาด้วยการควบคุ ม
ผ่า นสู ต รคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อให้ ก ารลําเลี ย งสิ น ค้าเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยการเก็ บ
รวบรวม จัดเรี ยงคําสั่ง และข้อมูลทั้งหมดลงในระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นระบบจะเปลี่ยนเป็ นคําสั่ง
งานและส่ งไปยังอุปกรณ์การปฏิบตั ิงานอัตโนมัติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
4. หุ่นยนต์ ทดแทนการทํางาน (Robotics)
การพัฒนาระบบอัตโนมัติโดยการนําหุ่ นยนต์เข้ามาช่ วยดําเนิ นงานในกระบวนการโลจิ
สติกส์ ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ วประกอบ
กับการยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อยกระดับการบริ การ ทําให้การใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการ
ทํางานจึงมีความสําคัญที่จะเป็ นช่องทางทําให้ธุรกิจเติบโตขึ้นในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยกําลัง
ก้า วสู่ สั ง คมผู ้สู งอายุ ทํา ให้ มี แ นวโน้ ม การขาดแคลนจํา นวนแรงงานคนในอนาคต ดัง นั้ น
ภาคอุตสาหกรรมจํานวนมากจึงมี ค วามต้องการ ระบบอัตโนมัติม ากขึ้ น เพื่ อเข้ามาช่ วยทดแทน
แรงงานคนที่เริ่ มลดน้อยลงเหล่านั้น อีกทั้งอัตราค่าแรงงานขั้นตํ่ามีแนวโน้มปรับสู งขึ้น ซึ่ งอาจไม่
สอดคล้องกับทักษะฝี มือในบางตําแหน่ งงาน เช่น คนแบกของหรื อขนถ่ายสิ นค้า ดังนั้นในอนาคต
หาก ผู ้ป ระกอบการพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ ร ะบบอัต โนมัติ ในการลํา เลี ย งสิ น ค้า ทดแทน
แรงงานคนอาจจะเกิดความคุม้ ค่าและช่วยลดต้นทุนแรงงานได้ในระยะยาว
ปั จจุ บ นั ภาคอุ ตสาหกรรมไทยมี ก ารใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิ ต
ค่อนข้างน้อย คิ ดเป็ นสัดส่ วนเพียงร้ อยละ 15 ของโรงงานทั้งหมด จึงแสดงให้เห็ นถึ งโอกาสและ
ความต้อ งการอี ก จํา นวนมากในการปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอัต โนมัติ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานในภาคอุตสาหกรรม การผลิตและธุ รกิจบริ การ หุ่ นยนต์ (Robotics) คือ
เครื่ องจักรกลชนิ ดหนึ่ งที่สามารถโปรแกรมให้มีหน้าที่การทํางานในด้านต่างๆ โดยอัตโนมัติหรื อ
ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์ ในอดีตหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นสําหรับงานที่มีความยากลําบาก เช่น
งานสํ ารวจในพื้ น ที่ บ ริ เวณแคบ หรื องานสํารวจดาวจัน ทร์ และดาวเคราะห์ ที่ ไ ม่ มี ส่ิ ง มี ชี วิต แต่
ปั จจุบนั เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ได้ถูกพัฒนาให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว และเริ่ มเข้ามามีบทบาท
กับ ชี วติ ของมนุษย์มากขึ้น เช่น หุ่ นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนต์สาํ หรับงานสํารวจ หุ่นยนต์ท่ี
ใช้งานในอวกาศ หรื อแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องเล่น ของมนุ ษย์ โดยมีการพัฒนาให้
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หุ่นยนต์น้ นั มีลกั ษณะ ที่คล้ายมนุ ษย์ เพื่อให้อาศัยอยูร่ ่ วมกันกับมนุ ษย์ได้ ในชี วติ ประจําวัน หุ่ นยนต์
สามารถถูกแบ่งประเภทของ ตามหน้าที่การทํางานได้ออกเป็ น 8 ประเภท ได้แก่
1.

หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม (Industrial Robot)
เป็ นหุ่ นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุ ตสาหกรรม เพื่อช่ วยประกอบ ชิ้ นงาน ยกของหนัก
และทํางานซํ้าไปมาเป็ นส่ วนใหญ่

2.

หุ่นยนต์ เพื่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ (Agricultural and Livestock Robot)
เป็ นหุ่ นยนต์ที่ถูก ออกแบบมาช่วยเกษตรกรสําหรับงานที่ ซ้ าํ ไปมางานที่ช่วยผ่อน
แรง ตลอดจนบางระบบหุ่นยนต์ได้ถูกนํามาช่วย ในการรี ดนมวัว เป็ นต้น

3.

หุ่นยนต์ สํารวจ (Survey Robot)
เป็ นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการสํารวจ อวกาศหรื อใต้น้ าํ โดย ผูค้ วบคุมอยูใ่ นระยะไกลได้

4.

หุ่นยนต์ การแพทย์ (Medical Robot)
เป็ นหุ่ นยนต์ที่ถูกนํามาใช้ช่วยแพทย์ในเรื่ องผ่าตัดโดยสามารถ เปิ ดแผลให้มีขนาด
เล็กได้ ทําให้ผปู ้ ่ วยฟื้ นตัวได้เร็ วหลังผ่านการผ่าตัด

5.

หุ่นยนต์ การทหาร (Military Robot)
ในปั จจุบนั หุ่ นยนต์ได้รับการพัฒนาเพื่อมาช่ วยทหารในเรื่ องการสํารวจ การแบก
สัมภาระ หรื อแม้กระทัง่ เข้าทําลายล้างฝ่ ายตรงข้าม

6.

หุ่นยนต์ เพื่อการศึกษา (Educational Robot)
เป็ นหุ่ นยนต์ที่ได้ รับการพัฒนาเพื่อช่วยฝึ กให้เด็กนักเรี ยนเพิ่มทักษะในการเรี ยนรู ้
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประกอบหุ่นยนต์ เป็ นต้น

7.

หุ่นยนต์ เพื่อความ บันเทิงและประชาสั มพันธ์ (Entertainment and PR Robot)
เป็ นหุ่ นยนต์ยุคใหม่ ได้พฒั นาให้ช่วยในเรื่ องการให้ ความบันเทิง การแสดงดนตรี
การประชาสัมพันธ์และติดต่อ กับมนุษย์ได้ราวกับมีชีวติ จริ ง

8.

หุ่นยนต์ บริการ (Service Robot)
เป็ นหุ่ น ยนต์ บ ริ การที่ ช่ ว ยในการยกถาด อาหารมาบริ การที่ โ ต๊ ะ ของ ลู ก ค้ า
นอกจากนี้ยงั มีหุ่นยนต์ บริ การประเภทอื่นอีก เช่น หุ่นยนต์ช่วยอุม้ ผูป้ ่ วยขึ้นลง จาก
เตี ย ง หุ่ น ยนต์ ช่ ว ยเติ ม นํ้ามัน ให้ ร ถที่ เข้า มาใช้ บ ริ ก าร ที่ ปั๊ ม นํ้ามัน ตามที่ ลู ก ค้า
ต้องการ เป็ นต้น
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ในธุ ร กิ จโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้มี ก ารพัฒ นาคลัง สิ น ค้า ดั้ง เดิ ม สู่ ค ลัง สิ น ค้า อัต โนมัติ โดยการใช้
หุ่ นยนต์ (Warehouse Robot) จัดการกิจกรรมต่างๆ ของคลังสิ นค้า เช่น การจัดเรี ยงสิ นค้าบนพาเลท
(Pallet) การเคลื่อนย้ายสิ นค้าขึ้น/ลง จากรถบรรทุก การบรรจุหีบห่อ และการควบคุมระบบต่างๆ จะ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการทรัพยากร ให้เหมาะสมกับอุปสงค์ของลูกค้าในขณะนั้น
สามารถเคลื่ อนย้ายหุ่ นยนต์ให้ไปช่วยในโรงงานที่มีความต้องการสู งกว่าได้ ซึ่ งอุตสาหกรรมยาน
ยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที่ มีศกั ยภาพ ในการปรับใช้คลังสิ นค้าอัตโนมัติในการเก็บชิ้นส่ วนยานยนต์
และอุ ป กรณ์ ต่างๆ รวมถึ งการบริ ห ารจัดการเบิ ก อุ ป กรณ์ ส่ งไปประกอบรถยนต์และการขนส่ ง
รถยนต์ที่ประกอบเสร็ จแล้วสู่ ลูกค้า โดยจะเป็ นอุตสาหกรรมที่นาํ ระบบหุ่นยนต์เต็มรู ปแบบเข้ามาใช้
มากขึ้นในอนาคต จากกรณี ศึกษาของบริ ษทั Alibaba ได้นาํ หุ่ นยนต์อจั ฉริ ยะ (Robotics) มาใช้เพื่อ
การขนส่ งสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า โดยหุ่ นยนต์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุ ก
คลังสิ นค้าที่ จาํ เป็ นต้องมีการขนชิ้ นส่ วนจากจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง เพื่อการเข้าถึ งของมนุ ษย์ใน
การทํางานต่อไป รวมทั้งการจัดการ Packaging อีกทั้งหุ่ นยนต์เหล่านี้ สามารถยกสิ นค้าที่มีน้ าํ หนัก
ได้มากถึง 1,000 กิโลกรัม
5. เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain)
เทคโนโลยี บ ล็ อ คเชนคื อ เทคโนโลยี ที่ ไ ด้รั บ การเผยแพร่ โ ดย Satoshi Nakamoto ในปี
คริ สต์ศกั ราช 2008 และได้ถูกนามาใช้ปฏิบตั ิงานครั้งแรกในปี คริ สต์ศกั ราช 2009 โดยเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของ Bitcoin ซึ่ งเป็ นโมเดลที่เกี่ ยวข้องกับสกุลเงินในโลกดิ จิตอล โดยการนี้ บล็อคเชนจะทําหน้าที่
เป็ นเสมือน Public Ledger ที่บนั ทึกรายการเดิ นบัญชี สําหรับธุ รกรรมการเงินของบล็อคเชนทั้งหมด
ซึ่ งการนําเทคโนโลยีบล็อคเชนนี้ มาใช้ ทําให้ Bitcoin กลายเป็ นสกุลเงิ นในโลกดิ จิตอลรายแรกที่
สามารถแก้ไขปั ญหาการจ่ายเงินซํ้าซ้อนได้โดยที่ไม่ตอ้ งดําเนิ นการผ่านผูท้ ี่มีอาํ นาจรับผิดชอบหรื อ
ผ่านคนกลางอื่นใดเลย
โดยเทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) จะสามารถลดความซับซ้อนของการจัดการห่วงโซ่
อุปทานโลก สร้างความน่าเชื่ อถือระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย พร้อมทั้งเปลี่ยนกระบวนการภาครัฐ
ให้เป็ นระบบอัตโนมัติ บล็อคเชน คือระบบฐานข้อมูลสําหรับการยืนยันตัวตน การจัดการธุ รกรรม
และบันทึกความเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยคนกลางทําให้ธุรกรรมมีความโปร่ งใส
และตรวจสอบง่ายยิ่งขึ้ น มี คุ ณ สมบัติด้านความปลอดภัย ทําให้ เทคโนโลยีน้ ี ถู ก นํามาใช้ในการ
ตรวจสอบธุ รกรรมทางการเงินเป็ นอันดับแรกและถู กยกให้เป็ นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรู ปแบบการ
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ดําเนินธุ รกิ จ โดยเฉพาะในการค้าขายระดับโลกที่ห่วงโซ่ อุปทานมีความซับซ้อน ซึ่ งมีแนวโน้มใน
การพัฒนา ดังนี้
1. รู ปแบบการค้าโลกที่ถูกและเร็ วขึ้นด้วยระบบฐานข้อมูลบล็อคเชน ผูเ้ ล่นในห่ วงโซ่อุปทาน
สามารถตรวจสอบข้อมู ลสําคัญ อาทิ สถานะการขนส่ งสิ นค้าและกระบวนการศุ ลกากร
พร้ อมจ่ายเงินแบบอัตโนมัติผ่านระบบ Smart Contract เมื่อสิ นค้าส่ งมาถึ ง ดังเช่ นตัวอย่าง
ความร่ วมมื อระหว่าง Maersk และ IBM ทั้งนี้ ปั จจัย สําคัญ คื อผูเ้ ล่ น ทุ ก คนต้องใช้ระบบ
บล็อกเชนด้วย
2. เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและ ความโปร่ งใส หลายบริ ษทั ได้เริ่ มพัฒนา
ระบบสําหรั บ ตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าสิ นค้าและกระบวนการผลิ ต โดยบริ ษ ทั Everledger
กํา ลัง พัฒ นาระบบตรวจสอบเพชรแทนที่ ใ บรั บ รองของผู ้ผ ลิ ต ผ่า นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล
รายละเอียดพิเศษของเพชรแต่ละเม็ดกว่า 40 จุด ในรู ปแบบ Digital ID
3. ภาครั ฐบาลเริ่ มให้ความสนใจในการปรับใช้เทคโนโลยีน้ ี ในการดําเนิ นการภาครัฐที่ตอ้ ง
บูรณาการข้อมูลจากหลายหน่ วยงาน อาทิ ระบบศุลกากรในประเทศเกาหลี ใต้ ระบบการ
จัดการตัวตนในประเทศเอสโตเนีย โดยส่ วนใหญ่เป็ นการร่ วมมือกับบริ ษทั เอกชนรายใหญ่
ในการพัฒนา
4. บล็อคเชนจะช่ วยยกระดับการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของศุลกากรและหน่ วยงานอื่นๆที่
ชายแดนข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ ง เช่น หลักฐานการซื้ อขาย ราคา ปริ มาณ ใบขนสิ นค้า ใบ
ตราส่ ง และกรมธรรม์ สามารถนามาเข้ารหัส เพื่อป้ อนเข้าสู่ บ ล็อคเชนที่ ผูจ้ ดั หาสิ นค้า ผู ้
ขนส่ ง ผูซ้ ้ื อ และเจ้า หน้า ที่ รั ฐสามารถเข้า ถึ ง ได้ด้วยเหตุ น้ ี ศุ ล กากรจึ ง มี ข ้อ มู ล ที่ จาํ เป็ น
ถู ก ต้องและไม่ ส ามารถเปลี่ ยนแปลงได้เกี่ ยวกับ สิ นค้า และสามารถติ ดตามสถานที่ และ
สถานะการขนส่ งสิ นค้าแบบ real-time ได้
จากกรณี ศึ ก ษาสายเดิ น เรื อ Hyundai Merchant Marine (HMM) ได้ใช้ระบบบล็อคเชนใน
การจัดส่ งเอกสารการนําเข้าและส่ งออกแก่ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วยผูส้ ่ งสิ นค้า ผูใ้ ห้บ ริ การ
ขนส่ ง สิ น ค้า ศุ ล กากร และธนาคารได้พ ร้ อ มกัน ในครั้ งเดี ย ว พร้ อ มคาดการณ์ ว่า การปรั บ ใช้
เทคโนโลยีน้ ีจะช่วยลดการใช้เอกสารลงปริ มาณมาก
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6. เศรษฐกิจยุคใหม่ ทเี่ น้ นการแบ่ งปัน (Sharing Economy)
การพัฒนาธุ รกิ จให้บ ริ การโลจิส ติก ส์ บ นแนวคิด Sharing Economy จะทําให้ส ามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ มีอยู่เกินความจําเป็ นหรื อไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มความสามารถ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นการแบ่งปั น (Sharing Economy) คือ
รู ปแบบเศรษฐกิจยุคใหม่บนแนวคิดของการแบ่งปั นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินร่ วมกัน ตั้งแต่ที่
จอดรถจนถึ งเครื่ องจัก รกลขนาดใหญ่ ในภาคอุ ตสาหกรรม ซึ่ งจะทําให้ผูป้ ระกอบการสามารถ
มุ่งเน้นการพัฒนาสิ นค้าและบริ การได้มากขึ้นจากการที่ไม่ตอ้ งลงทุนในทรัพย์สิน เจ้าของทรัพย์สิน
สามารถสร้ างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่เกินความจําเป็ นหรื อไม่ได้ ใช้ประโยชน์ และผูใ้ ช้บริ การ
ได้รับบริ การในราคาที่ถูกลง
1. การแบ่ งพืน้ ทีค่ ลังสิ นค้ า (Shared Warehousing)
เป็ นรู ป แบบการสร้ า งรายได้เพิ่ ม จากพื้ น ที่ ค งเหลื อ ในคลัง สิ นค้า ซึ่ งเจ้า ของ
คลังสิ นค้าสามารถให้เช่ าพื้นที่ คลังสิ นค้าตามที่ผูใ้ ช้ตอ้ งการ โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถจอง
พื้ น ที่ ค ลังสิ น ค้าและเลื อ กสถานที่ ในการจัด เก็บ สิ น ค้าได้ต ามความต้องการผ่านดิ จิท ัล
แพลตฟอร์ ม
2. คลังสิ นค้ าในเมือง (Urban Discreet Warehousing)
เป็ นการแบ่งปั นพื้นที่วา่ งในเมืองทั้งพื้นที่ที่บา้ น ที่ทาํ งานหรื อสถานที่อื่นๆ สําหรับ
การจัดเก็บสิ นค้าผ่านดิจิทลั แพลตฟอร์ มแบบ On-demand เช่น MakeSpace และ Omni โดย
การให้บริ การครอบคลุมการรับ การส่ งสิ นค้า การจัดเก็บสิ นค้า และการแชร์ สิ่งของระหว่าง
บุคคล
3. การขนส่ งสิ นค้ าร่ วม (Transport Capacity Sharing)
เป็ นการแชร์ พ้ืนที่ในการขนส่ งสิ นค้าผ่านดิ จิทลั แพลตฟอร์ ม เช่น DHL’s Saloodo
Freightos, Convoy, Loadsmart และ Huochebang โดยการให้ บ ริ การใช้ ข ้อ มู ล และการ
สื่ อสารแบบ Real Time ระหว่าง Shipper และ Carrier ทําให้สามารถจับคู่ความต้องการใน
การขนส่ งและพื้นที่ขนส่ งสิ นค้าที่คงเหลือ ซึ่ งช่วยลดปั ญหาการขนส่ งเที่ ยวเปล่าและการ
ขนส่ งไม่เต็มตูไ้ ด้
หัวใจสําคัญของการให้บริ การโลจิสติกส์ แบบเศรษฐกิ จยุคใหม่ที่เน้นการแบ่งปั น (Sharing
Economy) ได้ แ ก่ Co-Opetition ห รื อความร่ วมมื อ ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการที่ เป็ นคู่ แ ข่ ง ใน
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อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ งจะนําไปสู่ การขยายตัวของตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจใหม่
รวมทั้งการประกันความเสี่ ยงให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ การประกันภัยสิ นค้า และความโปร่ งใส
สรุ ป
แนวโน้มระบบธุ รกิจโลจิสติกส์ ในประเทศเมื่อก้าวเข้าสู่ ยุคดิ จิทลั อย่างเต็มตัว และอยู่ใน
สภาวะการ Digital Disruption ที่ มีเทคโนโลยีส มัยใหม่เข้ามาแทนที่ เทคโนโลยีแบบดั้งเดิ ม และ
นํา ไปสู่ รูป แบบการทํา ธุ ร กิ จ ใหม่ ตามแผนการพัฒ นาประเทศสู่ ป ระเทศไทย 4.0 ซึ่ งเป็ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อเทคโนโลยีดิจิทลั เข้า
มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาในการทํางานให้น้อยลง และเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่ “สิ น ค้า” และ “บริ ก าร” จากที่ ผ่านมาภาคธุ รกิ จในประเทศได้มี ก ารใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง แต่นบั จากนี้ ไปเราจะเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีข้ นั
สู งในการผลิ ตมากขึ้นเพื่อทดแทนการนําเข้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบโลจิสติกส์ ขณะที่ผู ้
ให้บ ริ ก ารโลจิส ติก ส์ ไทยต้องปรับ รู ป แบบธุ รกิจให้ท นั สมัย และสอดคล้องต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของเทคโนโลยี เพื่อให้ส ามารถแข่ง ขันได้ใ นระดับ ประเทศ เพื่อลดต้นทุน และสร้ า งมูล ค่าเพิ่ม
ให้แก่ธุรกิจ
การเปลี่ ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ จะสําเร็ จหรื อไม่น้ นั ขึ้ นอยู่กบั ความพร้อมที่จะเปลี่ ยนแปลง
และนํา เอาเทคโนโลยีด งั กล่า วข้า งต้น มาใช้อ ย่า งเต็ม ระบบ หรื อ สร้ า งความร่ ว มมือ ระหว่า ง
ผูป้ ระกอบการที่เป็ นคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และจะสามารถรักษาส่ วนแบ่งทางการตลาด
เอาไว้ได้ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในธุ รกิจโลจิสติกส์ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องรับ
กับการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของบริษัทแอปเปิ้ ล (Apple Inc.)
ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
THE 4Ps MARKETING MIX FACTORS OF BUYING THE PRODUCTS OF APPLE INC.
IN THE CASE OF THE CONSUMERS IN BANGKOK
ธัญญรักษ์ ดําริสถลมารค และ ลลิตต์ โชติพนิชเศรษฐ์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปาจรีย์ เหลีย่ งประดิษฐ์
อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาด (4Ps)
ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา สถานที่ และ การส่ ง เสริ ม การตลาด ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคในการเลื อ กใช้
ผลิ ตภัณ ฑ์ แอปเปิ ลและเพื่ อเปรี ย บเที ยบข้อ มู ล ประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ
รายได้ต่อเดื อน ระดับการศึ กษา สถานภาพ ต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณฑ์
ราคา สถานที่ และ การส่ งเสริ มการตลาดประชากรในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าของบริ ษทั แอป
เปิ้ ลในเขตกรุ ง เทพมหานครใช้ ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงหรื อ โดยใช้ วิ จ ารณญาณ
(Purposive or Judgement Sampling) และเครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเชิ งอนุ มาน t-test และ F-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติไว้ที่ระดับ 0.05
ผลการวิ จ ัย พบว่ า ในการเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท แอปเปิ้ ลผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ให้ระดับความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.32 ส่ วนปั จจัยด้านราคาอยู่ในระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.65 ปั จจัย
ด้านการจัดจําหน่ ายมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 และปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีระดับความสําคัญอยูใ่ นระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.96
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คําสํ าคัญ : ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล, ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Abstract
The purposes of this study are to examine the significance levels of the 4Ps marketing
mix factors including product, price, place and promotion affecting the consumers using the
Apple products and to compare the demographic information including gender, age, occupation,
monthly income, education level and status relating to the 4Ps. The research population consisted
of the consumers buying the Apple products in Bangkok. The samples were selected with the
purposive or judgment sampling method. The research instruments were questionnaires.
Data were analyzed by using a software package. The statistics for analyzing the data consisted of
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and f-test with the statistical significance
level of 0.05.
It was found that most consumers buying the Apple products in Bangkok had the highest
significance level regarding products with the mean of 4.32 followed by that regarding prices with
the mean of 3.65, that regarding distribution with the mean of 4.06 and that regarding promotions
with the mean of 3.96.
Keywords : Apple products, marketing mix factors
บทนํา
เนื่ องจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของสังคมในปั จจุ บนั ที่ มีความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ ว
และต่อเนื่ องอุ ปกรณ์ ผลิ ตภัณฑ์ หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ดา้ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย จึงเข้ามามีบทบาทใน
ชี วิตประจําวันของคนทุกเพศทุ กวัย ยกตัวอย่างเช่ น สมาร์ ทโฟน ใน พ.ศ. 2559 พบว่า ในจํานวน
ประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไป มีผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟนร้ อยละ 50.5 โดยมีอตั ราการใช้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อ เนื่ องนับ ตั้งแต่ ปี 2555 ที่ มี เพี ยงร้ อยละ 8.0 (สํานัก งานสถิ ติแห่ ง ชาติ , 2559) และยัง ไม่
รวมถึ งผลิตภัณฑ์ดา้ นไอที และ แกดเจ็ตอื่นๆ เช่น แท็บเล็ต หู ฟัง ลําโพง โน้ตบุ๊ก ที่เข้ามามีอิทธิ พล
ต่อการใช้ชีวติ ของสังคมในปั จจุบนั
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สิ นค้าไอที มี ความหลากหลายของยี่ห้อ คุ ณ สมบัติต่างๆ และระดับ ราคา ให้ผูบ้ ริ โภคได้
เลื อกซื้ อ เพื่อเป็ นการรักษาและครองตลาดทั้งลู กค้าระดับล่างไปจนถึ งลู กค้าระดับบน ตลาดสิ นค้า
ไอทีมีการขยายตัวอย่างโดดเด่นในปี 2018 ที่ผา่ นมา แรงหนุนหลักมาจากกําลังซื้ อที่ฟ้ื น กระแสเกม
มิ่ง การเร่ งออกสิ นค้ารุ่ นใหม่ของผูผ้ ลิต และการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซี ย
ไซรั ส จํากัด (มหาชน), 2561) โดยบริ ษ ัท ที่ ผ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ อที มี อ ยู่ม าก อาทิ
Samsung, Microsoft, HP, Epson, Tesla Motor และ Apple เป็ นต้น
ถึ ง แม้ว่า รายได้จ าก iPhone® ลดลง 15 เปอร์ เซ็ น ต์ เมื่ อ เที ย บกับ ปี ก่ อ น แต่ ร ายได้จ าก
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และธุ รกิจบริ การเติบโตขึ้น 19 เปอร์ เซ็นต์ รายได้จากธุ รกิจบริ การสู งสุ ดเป็ นประวัติ
การที่ 10.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19 เปอร์ เซ็ นต์เมื่อเทียบกับปี ก่อน รายได้จาก Mac® และ
อุปกรณ์สวมใส่ , อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้าน และอุปกรณ์เสริ มเพิ่มขึ้น 9 เปอร์ เซ็นต์ และ 33 เปอร์ เซ็นต์
ตามลําดับ ซึ่งทําสถิติใหม่ และรายได้จาก iPad® เพิม่ ขึ้น 17 เปอร์ เซ็นต์ (Apple Inc., 2019)
จํานวนผูใ้ ช้ผลิ ตภัณฑ์ของ Apple สู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ ที่ 1.4 พันล้านในไตรมาสแรก
เติบโตขึ้นในทุกภูมิภาค ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึงความพึงพอใจและความภักดี ของลูกค้า (Tim Cook,
2019) โดยที่ปัจจุบนั บริ ษทั แอปเปิ้ ล มีผลิตภัณฑ์ไอทีหลายประเภทที่น่าสนใจออกวางจําหน่ายทัว่
ทุกภูมิภาค ตัวอย่างเช่น MacBook, iMac, Mac Pro, Mac mini, AirPods, EarPods, Magic Keyboard,
Magic Mouse, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV, Apple Music, iTunesและ iPod touch เป็ น
ต้น
จากข้อมูลดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึ กษาถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการ
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ ล (Apple Inc.) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อหา
ส่ วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผูป้ ระกอบการเพื่ อทราบความต้องการที่ แท้จริ งของผูบ้ ริ โภค และทราบถึ ง
ปั จจัย ที่ ใ ช้ใ นการเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท แอปเปิ ล (Apple Inc.) ของผู บ้ ริ โภคเพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความสํ า คัญ ของส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา
สถานที่ และ การส่ งเสริ มการตลาดที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิ้ ล
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดื อน
ระดับการศึกษา สถานภาพต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ
การส่ งเสริ มการตลาด
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
สถานภาพ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ
การส่ งเสริ มการตลาดที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา : การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาในเรื่ องการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัท แอปเปิ้ ล (Apple Inc.) ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี ต ัว แปรต้ น คื อ ปั จ จัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ และตัว
แปรตามคือส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากร : การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ กลุ่มผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล (Apple Inc.) ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้ า นระยะเวลา : การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท ํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยดําเนิ นการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์–มีนาคม 2562
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ : การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตกรุ งเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้ น

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึ งระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ และ การส่ งเสริ มการตลาดที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิ ล
2. ทําให้ท ราบถึ งการเปรี ยบเทียบข้อมู ลประชากรศาสตร์ ที่ป ระกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ
รายได้ต่อเดื อน ระดับ การศึ กษา สถานภาพต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ราคา สถานที่ และ การส่ งเสริ มการตลาด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง องค์ป ระกอบที่ สํ า คัญ ในการ
ดําเนิ นงานการตลาดเป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุ มได้ กิ จการธุ รกิจจะต้องสร้างส่ วนประสม
การตลาดที่ เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541: 35-36,
337) โดยส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย
(Place หรื อ Distribution) และ การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
2. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการของลู กค้าให้เกิ ดความพึ งพอใจ ประกอบด้วย สิ่ งที่ สัมผัสได้และสัม ผัสไม่ได้ เช่ น
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บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุ ณภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า
บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อ ความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และ สแตนตัน. 2001, p. 9)
3. ราคา (Price) หมายถึ ง จํา นวนเงิ น หรื อ สิ่ งอื่ น ๆ ที่ มี ค วามจํา เป็ นต้อ งจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และสแตนตัน, 2001, หน้า 7)
4. การจัดจําหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบ
ด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบัน ที่
นําผลิ ตภัณ ฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย คื อ สถาบันการตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ ช่ วยในการกระจายตัว
สิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคง
5. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง เครื่ องมื อ การสื่ อสารเพื่ อสร้ างความพึ ง
พอใจ ต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิ ด หรื อต่อบุ คคล โดยใช้เพื่ อจู งใจ (Persuade) ให้เกิ ด
ความต้องการเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิ ตภัณฑ์โดยคาดว่า จะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก
ความเชื่ อ และพฤติ กรรมการซื้ อ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และสแตนตัน, 2001, p. 10) หรื อเป็ นการ
ติ ดต่อสื่ อสาร เกี่ ยวกับ ข้อมูล ระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่ อสร้ างทัศนคติ และพฤติ ก รรมการซื้ อ การ
ติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขาย และการติดต่อสื่ อสารโดยไม่ใช้คน
(Non Personal Selling) (พรทิพย์ วิวธิ นาภรณ์, 2557)
6. ผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล หมายถึ ง ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟแวร์ ที่ผลิต หรื อถื อลิ ขสิ ทธิ์
โดยบริ ษทั แอปเปิ้ ล โดยปั จจุบนั บริ ษทั แอปเปิ้ ลมีผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์ หลายประเภท อาทิ MacBook,
iMac, Mac Pro, AirPods, iPad, iPhone, Apple Watch, Apple TV, iPod touch เป็ น ต้ น แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์ อาทิ ระบบปฏิบตั ิการ IOS, Apple Music และiTunes เป็ นต้น (Apple Inc.,2019)
7. ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง บุ ค คลที่ อ ยู่อ าศัย หรื อ ใช้ ชี วิ ต ในพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร และเป็ นบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2546, หน้ า 53-55) กล่ า วว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด
(Marketing Mix หรื อ 4Ps) เป็ นเครื่ องมือที่ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆ ดังต่อไปนี้
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1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการของลู กค้าให้เกิ ดความพึ งพอใจ ประกอบด้วย สิ่ งที่ สัมผัสได้และสัม ผัสไม่ได้ เช่ น
บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุ ณภาพ ตราสิ นค้า บริ การ และชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิ ตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า
บริ การ สถานที่ บุคคลหรื อความคิด (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และ สแตนตัน. 2001, p. 9) ผลิ ตภัณฑ์ที่
เสนอขาย อาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ การ ความคิด
สถานที่องค์กร หรื อบุคคลผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของ
ลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึ ง จํา นวนเงิ น หรื อ สิ่ ง อื่ น ๆ ที่ มี ค วามจํา เป็ นต้อ งจ่ า ยเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ (เอ็ตเซล วอล์คเกอร์ ; และสแตนตัน, 2001, หน้า 7) หรื อ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ป
ตัวเอง ราคา เป็ น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ ริ โภคจะ
เปรี ยบเที ยบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของผลิ ตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุ ณค่าสู ง
กว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้อ
3. การจั ด จํา หน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทาง ซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิ จกรรมใช้เพื่อเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบัน ที่ นําผลิ ตภัณ ฑ์ ออกสู่ ตลาดเป้ าหมาย คื อ สถาบัน การตลาด ส่ วนกิ จกรรมที่ ช่ วยในการ
กระจายตัวสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง การจัด
จําหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
3.1 ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Channel of Distribution หรื อ Distribution Channel
หรื อMarketing Channel) หมายถึ ง กลุ่มของบุ คคลหรื อธุ รกิ จที่ มีความเกี่ยวข้องกับ การเคลื่ อนย้าย
กรรมสิ ทธิ์ ในผลิ ตภัณฑ์ หรื อเป็ นการเคลื่ อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ทาง
ธุ รกิจ (เอ็ตเซลวอล์คเกอร์ ; และสแตนตัน, 2001, p 3) หรื อหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ (หรื อ)
กรรมสิ ทธิ์ ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในช่องทางการจัดจําหน่าย ประกอบด้วยผูผ้ ลิต คน
กลาง ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ท างอุ ตสาหกรรม ซึ่ งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ ลิ ต
(Producer) ไปยังผูบ้ ริ โภค(Consumer) หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใช้ช่องทาง
อ้ อ ม (Indirect Channel) จากผู ้ ผ ลิ ต (Producer) ผ่ า น คน กลาง (Middleman) ไป ยั ง ผู ้ บ ริ โภค
(Consumer) หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
3.2 การกระจายตัว สิ นค้ า หรื อ การสนั บ สนุ น การกระจายตัว สิ นค้า สู่ ตลาด
(Physical Distribution หรื อ Market logistics) หมายถึ ง งานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวางแผน การ
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ปฏิบตั ิการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และสิ นค้าสําเร็ จรู ป จาก
จุดเริ่ มต้น ไปยังจุด สุ ดท้ายในการบริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวังกําไร
(คอตเลอร์ ; และอาร์ ม สตรอง. 2003: 5) หรื อหมายถึ ง กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ การเคลื่ อนย้ายตัว
ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อ
ตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิ ตภัณฑ์โดยคาดว่า จะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่ อ และ
พฤติ ก รรมการซื้ อ (เอ็ตเซล วอล์ค เกอร์ ; และสแตนตัน , 2001, p. 10) หรื อเป็ นการติ ดต่ อสื่ อสาร
เกี่ยวกับข้อ มูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจ
ใช้ พ นั ก งาน ข าย (Personal Selling) ทํ า ก าร ข าย แ ล ะ ก าร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส าร โด ย ไ ม่ ใ ช้ ค น
(NonPersonalSelling) เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประการองค์การอาจใช้หนึ่ งหรื อหลาย
เครื่ อ งมื อ ซึ่ งต้อ งใช้ ห ลัก การเลื อ กใช้เครื่ อ งมื อการสื่ อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
(Integrated Marketing Communication หรื อ IMC) โดยพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกั บ ลู ก ค้ า
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่ วมกันได้
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สิ รินทร์ สุ ขหงส์ ทอง (2560) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัด สิ น ใจซื้ อ สมาร์ ท โฟน จากบริ ษ ัท แอปเปิ้ ล จํา กัด ในกรุ ง เทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนจาก
บริ ษทั แอปเปิ้ ล จํากัดมากที่สุด ดังนี้ 1) ด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กบั สถานที่ที่เลือกซื้อสมาร์ ทโฟน
2) ด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กบั วิธีการชําระเงินค่าสมาร์ ทโฟน 3) ด้านเพศมีความสัมพันธ์กบั ความ
จุ ของสมาร์ ท โฟน ตามลําดับ และผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาด ประกอบด้วย ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้านพนักงาน
ปั จจัยด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนจาก บริ ษทั แอปเปิ้ ล จํากัด ด้านรุ่ นของสมาร์ ทโฟนที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05
พรทิ พ ย์ ปั ชโชติ กาญจน์ (2559) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
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ในด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ จะให้ความสําคัญในการมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ในด้านราคาจะให้ความสําคัญในด้านราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพของโทรศัพท์มือถือ ใน
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีสินค้าพร้อมจําหน่าย ใน
ด้านปั จจัยการส่ งเสริ มทางการตลาด ให้ความสําคัญกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่ น ลดราคาสิ นค้า,
แจกของแถม, ส่ วนลดแพคเกจค่าบริ การของเครื อข่ายที่ร่วมรายการ
อารี รัต น์ ครุ นิ ติ วฒั น์ และ ผศ.(พิ เศษ)ดร.อิ ท ธิ ก ร ขํา เดช (2554) ทําการศึ ก ษาเรื่ อง การ
ตัด สิ น ใจซื้ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ iPhone ของผู ้ใ ช้บ ริ ก ารรถไฟฟ้ า บี ที เอสในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้านอายุ และอาชี พ มี ความแตกต่ างต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ
โทรศัพท์มือถือ iPhone ปั จจัยพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้านแหล่งข้อมูลที่ทราบเกี่ ยวกับโทรศัพท์มือถือ,
ด้านซื้ อโทรศัพ ท์มือถื อเมื่ อใด และความถี่ ในการเปลี่ ยนโทรศัพท์มื อถื อ มี ค วามแตกต่างต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือ iPhone และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความแตกต่างต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือ
iPhone
ระเบียบวิธีการวิจัย
จากการทํา รายงานวิ จ ัย เรื่ อ ง “ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อ กซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ ของบริ ษ ทั แอปเปิ้ ล (Apple Inc.) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร” จัดทําโดยใช้
ลักษณะงานวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ที่มุ่งหาข้อเท็จจริ งและข้อสรุ ป
เชิงปริ มาณ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประชากรที่ มีจาํ นวนนับไม่ได้(Infinite population) กล่ าว
คือ เป็ นประชากรที่ไม่สามารถนับหรื อแสดงเป็ นตัวเลขได้อย่างชัดเจนซึ่ งประชากรเป้ าหมายในการ
วิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเลื อกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบความน่าจะเป็ น (Non - Probability Sampling) และ
ใช้การเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงหรื อ โดยใช้วิจารณญาณ (Purposive or Judgement Sampling)
คือผูต้ ดั สิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล (Apple Inc.) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ มตัวอย่างสําหรับ การวิจยั ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ มผูต้ ดั สิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษ ทั แอปเปิ้ ล
(Apple Inc.) ในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 คนโดยการคํานวณหาหน่ วยตัวอย่าง ใช้สู ต ร
W.G.COCHRAN
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โดย = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P = สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดสุ่ ม (P=0.5)
Z = ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด โดยที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
(ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05) ค่า Z = 1.96
d = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง (ใช้ 5% หรื อ 0.05)
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นเพื่อเป็ น
เครื่ องมื อในการวัดและนําผลมาวิเคราะห์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อกซื้ อ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ทั แอปเปิ้ ล (Apple Inc.) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครประกอบด้วย
คําถามจํานวน 3 ส่ วนดังนี้
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้คาํ ถามปลายปิ ด (Close–
ended Questionnaire) มีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
2) พฤติ ก รรมด้านการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท แอปเปิ้ ล (Apple Inc.)ใช้ค าํ ถาม
ปลายปิ ด (Close–ended Questionnaire) มีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
3) แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์ ข อง
บริ ษ ทั แอปเปิ้ ล (Apple Inc.) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้คาํ ถามแบบวัดเจตคติ ตาม
แนวคิดของลิ เคิร์ท (Likert Scale) ได้มีการแบ่งระดับความสําคัญของปั จจัยไว้ 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์
การให้คะแนนของแต่ละระดับดังนี้
ระดับความสําคัญของปั จจัย

ค่าคะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1
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การตีความค่ าเฉลีย่
เกณฑ์การตีความที่แต่ละระดับมีค่าเท่ากัน ซึ่ งจะได้มาจากสู ตร

ดังนั้นการตีความจะเป็ น
ค่าเฉลี่ย

4.21-5.00

หมายถึง

มีระดับความสําคัญมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

3.41-4.20

หมายถึง

มีระดับความสําคัญมาก

ค่าเฉลี่ย

2.61-3.40

หมายถึง

มีระดับความสําคัญปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

1.81-2.60

หมายถึง

มีระดับความสําคัญน้อย

ค่าเฉลี่ย

1.00-1.80

หมายถึง

มีระดับความสําคัญน้อยที่สุด

การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการ
เลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุ ด มาทดลองสอบถามกับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เพื่อหาค่า
อํา นาจจํา แนกและค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้โดยใช้วิธี ก ารคํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.854 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรั บ ได้ ทั้งนี้ เกณฑ์ ค่าสั ม ประสิ ท ธิ์
ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป (สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2557)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้มีแหล่งรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ข้อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) เป็ นข้อมูล ที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การเก็บ รวบรวมข้อมู ล โดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อสอบถามจาก ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลในเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 400 ชุด
2. ข้อ มู ล ทุ ติย ภู มิ (Secondary Data) เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการศึ ก ษาสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ต่ างๆ เช่ น
เอกสาร บทความ หนังสื อ รายงานการวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ข้อมู ลสถิ ติของหน่ วยงานทั้งภาครั ฐและ
เอกชน รวมถึงข้อมูลจากระบบออนไลน์
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ข้อมูลลักษณะส่ วนบุ คคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 255 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 63.8 มี ช่ วงอายุ ระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 285 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.3 มี อาชี พ เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40 มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10.001–20,000
บาท จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 304 คิดเป็ นร้ อยละ
76 มีสถานภาพโสด จํานวน 350 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.5
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล (Apple Inc.)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ งบประมาณในการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ทั แอปเปิ้ ลอยู่ระหว่าง
20,001–30,000 บาท จํานวน 199 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 49.8 เปลี่ ย นโทรศัพ ท์ คอมพิ วเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กต่างๆ เมื่ อเครื่ องเก่าชํารุ ด จํานวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 ซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ของบริ ษ ัท แอปเปิ้ ลจาก ศู น ย์บ ริ ก ารเครื อข่ ายโทรศัพ ท์มื อ ถื อ เช่ น True Shop / Dtac Shop / AIS
Shop จํานวน 188 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47 กลุ่มที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
แอปเปิ ลคือ ตนเอง จํานวน 311 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.8 ผูท้ าํ แบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลโดยการใช้เงินสด เป็ นจํานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5
ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.32 โดยอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อ ความน่าเชื่ อถื อของตราสิ นค้าในระดับมากที่สุด
โดยมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.59 และ ให้ความสําคัญต่อวัสดุ ที่นาํ มาใช้มีความคงทนในระดับน้อยที่ สุด
โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.18 ด้านราคามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.65 โดยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้
ความสําคัญต่อการผ่อนชําระสิ นค้าในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ ให้ความสําคัญ
ต่อการนําไปขายต่อได้ในราคาสู ง ราคาไม่ตก ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ด้านการจัด
จําหน่ายมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 โดยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อ สิ นค้าพร้อม
จําหน่าย สามารถรับเครื่ องได้เลย ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ ให้ความสําคัญ
ต่อ การจัดจําหน่ ายในงานแสดงสิ นค้า ในระดับน้อยที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.84ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 3.96 โดยอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคให้ ค วามสํา คัญ ต่ อ การมี
ศู น ย์บ ริ ก าร หรื อ ศู น ย์ซ่ อ มหลายแห่ ง ในระดับ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.14 และ ให้
ความสําคัญต่อ การลดราคาพิเศษหรื อมีของสมนาคุณ ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
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จากการทดสอบสมมติ ฐานระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบด้วยเพศ อายุ
อาชี พ รายได้ต่ อ เดื อ น ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด (4Ps) ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาดพบว่า
ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ด้า นเพศที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ต่ อ ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยประชากรศาสตร์ ดา้ น
เพศที่แตกต่างกันส่ งต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคาแตกต่างกัน
ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ ด้า นอายุ ที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา และ การส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านอายุที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกัน เมื่อทําการทดสอบ
รายคู่ดว้ ยการเปรี ยบเทียบพหุ คูณ ผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี
ช่ วงอายุ 21-30 ปี และ 41-50 ปี มี ค วามแตกต่างต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัด
จําหน่าย
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านอาชี พ ที่ แตกต่างกัน ส่ งต่ อปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและ การส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนที่ แตกต่ างกันส่ งต่อปั จจัย ส่ วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและ การส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและ การส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นสถานภาพที่แตกต่างกันส่ งต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่ายและ การส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา
สถานภาพ ต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ การส่ งเสริ ม
การตลาดเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลโดย
ให้ความสําคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ในเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อของตรา
สิ น ค้า ในระดับ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า เฉลี่ ย มากถึ ง 4.59 ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากระบบปฏิ บ ัติ ก าร iOS เป็ น
ระบบปฏิ บตั ิการที่ถูกพัฒนาโดยบริ ษทั แอปเปิ้ ลซึ่ งใช้ในผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั แอปเปิ้ ลเป็ นผูผ้ ลิตเอง
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ซึ่ งมีขอ้ ดีคือ มี Application หลากหลาย มีบริ การ App Store และมีโปรแกรม iTunes สนับสนุ นการ
จัดการอุ ป กรณ์ มีเมนู การใช้งานรวดเร็ วเข้าใจง่าย โปรแกรม Web Brower (Safari) ตอบสนองได้
รวดเร็ วและApple ออกแบบแพลตฟอร์ ม iOS โดยคํานึ งถึ งความปลอดภัยเป็ นหัวใจหลัก สร้ าง
แพลตฟอร์ ม อุ ป กรณ์ เคลื่ อ นที่ ที่ ย อดเยี่ ย มที่ สุ ด นํ า ประสบการณ์ นั บ สิ บปี มาใช้ เพื่ อ สร้ า ง
สถาปั ตยกรรมแบบใหม่ท้ งั หมดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะแบ่ ง
ออกเป็ นหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ ความปลอดภัยของระบบ, การเข้ารหัสและการป้ องกันข้อมูล, ความ
ปลอดภัย ของแอพ, ความปลอดภัย ของเครื อข่ าย, Apple Pay, บริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต , การควบคุ ม
อุปกรณ์ และการควบคุมความเป็ นส่ วนตัว
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นอายุท่ีแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านการ
จัดจําหน่ายแตกต่างกัน เมื่อทําการทดสอบรายคู่ดว้ ยการเปรี ยบเทียบพหุ คูณพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีช่วง
อายุ 21-30 ปี และ 41-50 ปี มีความแตกต่างต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย
อย่างมีนยั สําคัญผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า เนื่ องจากปั จจัยด้านอายุที่แตกต่างอาจจะนํามาซึ่ งพฤติกรรม
ความรู ้สึก ประสบการณ์ ระดับความรู ้เกี่ยวกับการจัดจําหน่าย แรงจูงใจและ ทัศนคติ ที่แตกต่างกัน
จึงส่ งผลต่อการเข้าถึ ง การตัดสิ นใจเลื อกช่ องทางการจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลที่
แตกต่างกัน
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคา
ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เป็ นเพราะ เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
รับรู ้ การตีความ และการเข้าใจในการสื่ อสาร ส่ งผลต่อการประเมิน และการตัดสิ นใจ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ในการตอบแบบสอบถามอาจไม่ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ เป็ นข้อ เท็ จ จริ ง เนื่ อ งจากเป็ นการตอบ
แบบสอบถามผ่านสื่ อออนไลน์
2. แบบสอบถามที่จดั ทําเป็ นการสํารวจข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการทราบข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องกับผูท้ ่ีเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลเท่านั้น ข้อมูลที่ได้อาจไม่สามารถอธิ บายถึ ง
การตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายกันของธุ รกิจอื่น
3. จากผลการวิจยั ทําให้ ได้ข ้อ มู ล ที่ จาํ เป็ นสําหรับ การวางแผนกลยุท ธ์ ส่ วนประสมทาง
การตลาดให้ เหมาะสมเพื่ อ สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของลู ก ค้าในแต่ล ะกลุ่ ม ให้ ไ ด้ม ากที่ สุ ด
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โดยเฉพาะกลุ่มที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน การจัดทําโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อดึงดู ดลู กค้าและทําให้เกิ ด
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในที่สุด
4. จากผลการวิจยั ด้านผลิ ตภัณฑ์ผูท้ ี่ ตดั สิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษ ทั แอปเปิ้ ลโดย
ส่ วนมากให้ความสําคัญกับความน่าเชื่ อถื อของตราสิ นค้า ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญ
กับเรื่ องความน่ าเชื่ อถื อเพื่อรักษาลู กค้าให้คงอยู่ ให้ลูกค้ามีความเชื่ อมัน่ และเกิดเป็ นความภักดี ต่อ
ตราสิ นค้า นอกจากจะเป็ นฐานลูกค้าที่มนั่ คง ยังอาจแนะนําหรื อเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้นโดยไปบอกต่อ
เพื่อนหรื อญาติสนิทอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งนี้ อาจไม่ครอบคลุ มตัวแปรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์
ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลได้ครบถ้วน การศึกษาวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรตามเพิ่มเติมในแต่ละด้าน
โดยละเอียด
2. ควรจัดทําเครื่ องมือโดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการศึกษาข้อมูลเชิ งลึก และ
ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดครบถ้วนตามประเด็นที่ตอ้ งการ
3. ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และข้อมูลด้านส่ วนประสมทางการตลาด ต้องให้มีขอ้ มูลให้
ละเอี ยดชัดเจนมากขึ้ น ในแต่ ล ะด้านของปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดเกี่ ย วกับ การเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ล โดยเฉพาะในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลสเปคเครื่ องแต่ละรุ่ น ความจุ
RAM CPU ขนาด รวมไปถึงฟั งก์ชนั่ การใช้งาน เป็ นต้น และด้านการจัดจําหน่าย เช่น แหล่งซื้ อขาย
บนเว็บไซต์ออนไลน์ และร้านโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่ตวั แทนจําหน่ายโดยตรง เป็ นต้น
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั แอปเปิ้ ลในเขตพื้นที่อื่นๆ
เช่ น ในเขตปริ มณฑล และต่างจังหวัดเพื่อนําไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกลุ่มเป้ าหมายแต่ละพื้นที่ ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าผ่านโซเชี ยลมิเดียของผู้ใช้
ออนไลน์
THE INFLUENCE OF MARKETING MIX FACTORS ON GOODS BUYING DECISION
VIA SOCIAL MEDIA OF THE ONLINE USERS
พิพรพรรณ โชคเจริ ญนพคุณ และ อฑิตยา สุ ตธรรม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปาจรีย์ เหลีย่ งประดิษฐ์
ผูช้ ่วยคณบดี คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
วิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบระดับของการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของ
ผูใ้ ช้ออนไลน์จากปั จจัยส่ วนบุคคลและศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์ตวั แปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล
และส่ วนประสมทางการตลาด ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ยของผูใ้ ช้
ออนไลน์ จํานวน 400 คน โดยวิธีก ารเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างในขั้นแรกจะใช้วิธี การสุ่ ม ตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อกเฉพาะผูใ้ ช้ออนไลน์ที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดีย และ
ในขั้น ถัด ไปจะใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจก
แบบสอบถาม เพื่อรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (OneWay ANOVA) และ การวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี มี
อาชี พพนักงานเอกชนมี รายได้ต่อเดื อน 15,001-30,000 บาท ส่ วนใหญ่มกั จะซื้ อเสื้ อผ้า เครื่ องแต่ง
กาย โดยส่ วนใหญ่เลือกซื้ อผ่านทาง Shopee และมีช่วงเวลาในการซื้อไม่แน่นอน ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับที่สําคัญมากที่สุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่ แตกต่างกันมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ยของผูใ้ ช้
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ออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์,ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้า นบุ ค ลากร, ด้านกระบวนการให้ บ ริ ก ารและด้า นลัก ษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
Abstract
The purpose of this research was to compare the level buying decisions of the goods via
the social media of the online users based on the personal factors and to investigate the
relationship of marketing mix factors that influence buying decisions of the goods via the social
media of the online users. In this research, personal factors and marketing mix are considered as
the Independent variables and buying decisions of the goods via the social media of the online
users was considered as the dependent variable. The number of samples used in this research is
400 which selected by the use of purposive sampling method in the initial step in order to select
only online users who have purchased goods via social media then the convenience sampling
method was used to distribute the prepared questionnaires for data collection. Statistical methods
used in this research including frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, oneway ANOVA and multiple regression analysis.
The results found that most of the respondents are female with the age between 36 - 45
years old. Most of them are private company employees with monthly income 15,001-30,000
baht. Clothes are the most purchased item which they prefer to shop via “Shopee” application and
their buying period is uncertain. The overall marketing mix factor has the highest average level.
The results from the hypothesis testing found that different gender personal factors had a
significantly difference effect on buying decisions of the goods via the social media of the online
users and the difference of the marketing mix factors in products, promotions, personnel, service
process and the physical characteristics have an influence on the buying decision of the goods via
the social media of the online users at the significance level of 0.05.
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Keywords : Buying Decision, Marketing Mix Factors
บทนํา
ในยุคปั จจุบนั สภาพสังคมได้แปรเปลี่ยนกลายเป็ นสังคมที่ไร้พรมแดนจากการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ เครื่ องมือสื่ อสารรวมถึงระบบเครื อข่ายต่างๆ การติดต่อสื่ อสาร
จึงสามารถทําได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นสํานักงานพัฒนาธุ รกรรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ ETDA
(2561) สํารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้งานอินเตอร์ เน็ตในประเทศไทยปี 2561 พบว่า คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต
นานเฉลี่ย 10 ชัว่ โมง 5 นาทีต่อวันเป็ นผลจากการเปลี่ยนผ่านชีวติ ไปสู่ ดิจิทลั เพิ่มมากขึ้น เผย Gen Y
ครองแชมป์ ใช้งานอินเตอร์ เน็ ตสู งสุ ดติดต่อกันเป็ นปี ที่ 4 โดยเฉพาะการใช้ Facebook, Instagram,
Twitter และ Pantip ทั้งนี้ คงปฏิ เสธไม่ได้วา่ อิทธิ พลของโซเชี ยลเน็ตเวิร์กและเทคโนโลยีไร้สายที่มี
บทบาทในด้านการศึกษา ความบันเทิง รวมทั้งด้านธุ รกิจออนไลน์ต่างๆ ที่ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจําวันของมนุ ษย์ทุกคนไปแล้ว ซึ่ งการที่ธุรกิจจะสามารถดําเนิ นอยูไ่ ด้ในท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ จาํ เป็ นต้องเพิ่มศักยภาพของธุ รกิจ โดยเน้นกลยุทธ์ช่องทางในการปรับตัวของธุ รกิ จ
ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างหลากหลายรวดเร็ วและทัว่ ถึง ทําให้
เกิดความสะดวกแก่ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ อีกทั้งยังเหมาะสําหรับผูป้ ระกอบการที่ มีเงิ นทุ น
น้อย และต้องการลดต้นทุนเพราะเพียงแค่ใช้สื่อออนไลน์ในการจําหน่ายสิ นค้าก็เปรี ยบเสมือนว่ามี
ร้านค้าอยูท่ วั่ โลกและยังสามารถเปิ ดการค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
โดยตรงรวมทั้งให้คาํ ปรึ กษาและแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในอดีตการทําธุ รกิจการค้านิยมขาย
ผ่านหน้าร้านเท่านั้น ทําให้ตอ้ งใช้เงินลงทุนสู ง
นอกจากนี้การตั้งร้านค้าในรู ปแบบเดิมส่ วนใหญ่จะเป็ นที่รู้จกั และเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าใน
พื้นที่ เท่ านั้น แต่ สํ าหรั บ ร้ านค้าในยุค อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ น้ ัน สามารถทําให้ร้านค้าเป็ นที่ รู้จกั ได้อย่าง
แพร่ หลายและยิ่งไปกว่านั้นยังช่ วยให้ลูกค้าสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้ส ะดวกรวดเร็ วขึ้น ทั้งยังมี
โอกาสสนทนาหรื อสอบถามรายละเอี ยดจากผูใ้ ห้บริ การได้ท นั ท่วงที ถื อเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่
น่าสนใจในกลุ่มธุ รกิจพาณิ ชย์ และจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับผูป้ ระกอบการเพราะช่วยให้การ
ดําเนิ นงานของธุ รกิ จมี ความหลากหลายและสามารถกระจายสื่ อไปยังต่ างประเทศได้ ทําให้เกิ ด
ความได้เปรี ยบในแง่ของการลงทุ น ทั้งนี้ ธุรกิ จออนไลน์เป็ นธุ รกิจที่ มีตน้ ทุนในการดําเนิ นงานตํ่า
ส่ งผลให้ธุรกิจมีภาพลักษณ์โดดเด่น ทันสมัย รวดเร็ วและสามารถแข่งขันกับธุ รกิจอื่นๆได้อย่างดี
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ขา้ พเจ้าสนใจที่จะทําศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ “ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดี ยของผูใ้ ช้ออนไลน์” เนื่ องจาก
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คัญ ในการศึ ก ษาปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ของผูใ้ ช้
ออนไลน์ เพื่ อให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จขายสิ นค้าบนโซเชี ยลมิ เดี ยนําข้อมู ล ไปปรับ ปรุ ง คุ ณภาพและ
วางแผนกลยุทธ์การทําธุ รกิจในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. เพื่อศึกษาระดับของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับของการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์จาก
ปัจจัยส่ วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยล
มิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์
ขอบเขตของการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณสํ าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ โดยเลื อ กใช้วิธี ก ารสํ า รวจด้ว ย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและกําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้ คือ
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผูใ้ ช้ออนไลน์ที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดีย และ
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ศึกษาเลื อกจากประชากรโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่ มตัวอย่าง
ตามความสะดวกโดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
2. ขอบเขตทางด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาในพื้นที่ ของสื่ อโซเชี ยลมิ เดี ยโดยใช้
การแจกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการทําวิจยั ตั้งแต่เดื อนมกราคม-เมษายน 2562 และ
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2562
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อาชีพ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ

ผูใ้ ช้ออนไลน์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2. เพื่อให้ทราบถึงระดับของการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์
3. เพื่อให้ทราบถึงการเปรี ยบเทียบระดับของการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียของ
ผูใ้ ช้ออนไลน์จากประชากรศาสตร์
4. เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) หมายถึ ง เครื่ องมือทางการตลาดที่ ทาํ ให้ธุรกิ จ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์, 2541) ประกอบไปด้วย
- ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ หมายถึง ตัวสิ นค้าที่ซ้ือผ่านโซเชียลมิเดีย
- ด้านราคา หมายถึง ราคาของสิ นค้า
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางโซเชียลมิเดียต่างๆ เช่น Facebook,
Line หรื อ Instragram ซึ่ งเป็ นช่องที่ใช้ขายสิ นค้าแบบออนไลน์
- ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด หมายถึ ง การประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า หรื อ กิ จกรรม
ส่ งเสริ ม การขายต่างๆ เช่น การลดราคา
- ด้านบุคคล หมายถึง บุคคลที่เป็ นเจ้าของร้าน พนักงาน หรื อเป็ นตัวแทนจําหน่าย
สิ นค้าผ่านทางโซเชียลมิเดีย
- ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การออกแบบหน้าร้ าน
ในช่องทางสื่ อโซเชียลมิเดีย
- ด้านกระบวนการ หมายถึง กระบวนการในการสัง่ ซื้ อสิ นค้า การชําระเงิน รวมไป
ถึงวิธีการในการจัดส่ งสิ นค้า
2. การตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการขั้นสุ ดท้ายหลังจากที่ลูกค้าพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆ
เป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว และเลือกสิ่ งที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด (เจษฎาภรณ์ ศรศรี เกิด, 2555)
3. ผูใ้ ช้ออนไลน์ หมายถึ ง คนที่ ทาํ กิ จกรรมบนอิ นเทอร์ เน็ ตในรู ป แบบของเว็บ ไซต์หรื อ
แอปพลิเคชัน่ เพื่อการศึกษา ธุ รกิจ หรื อความบันเทิง
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้ก ล่ าวแนวคิ ดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรั บ ธุ รกิ จเป็ น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จที่ให้บริ การซึ่ งจะได้ ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps
ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องตอบสนอง ความ
ต้องการของลูกค้าได้ และลูกค้าจะต้องได้รับผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2. ด้านราคา (Price) หมายถึ ง ราคาของสิ นค้า ลู กค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่ากับราคา
ของสิ นค้านั้น สิ นค้าต้องมีคุณค่าสู งกว่าราคาที่ต้งั ไว้ลูกค้าจึงจะตัดสิ นใจซื้อ
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึ ง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในการ
นําเสนอสิ นค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในด้านคุณค่าและคุณประโยชน์ของสิ นค้าที่
ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาทั้งในด้าน ทําเลที่ต้งั และช่องทางในการที่จะนําเสนอสิ นค้า
4. ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ หรื อชักจูงให้ผูซ้ ้ื อมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าและร้านค้า และเพื่อทําให้ผซู ้ ้ือเกิดความสนใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น
5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) หมายความถึ งเจ้าของร้ านหรื อ ตัวแทน
จําหน่าย ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้อย่างแตกต่างและเหนื อกว่าคู่แข่งขัน และ
ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
6. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและการปฏิบตั ิใน ด้านการ
บริ การลูกค้า เพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
7. ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ โดยสร้างคุณภาพโดยรวม ไม่วา่
จะเป็ นหน้าร้านที่สวยงาม และการให้บริ การที่รวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
โกวิทย์ กังสนันท์ (2549, หน้า 3) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การที่ผตู ้ ดั สิ นใจมีตวั เลือก
หลายๆตัว และต้องนําตัวเลื อกต่างๆมาเปรี ยบเทียบกัน ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกตัวเลื อกใดตัวเลือก
หนึ่งเพื่อให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Schiffman&Kanuk 1994, p. 659) คือ กระบวนการ
ในการเลือกซื้อสิ นค้าจากทางเลือกที่มีต้ งั แต่สองทางเลือกขึ้นไป โดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณา ในส่ วนที่
เกี่ ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ ทั้งด้านจิตใจ (ความรู ้สึกนึ กคิ ด) และพฤติ กรรมทาง กายภาพ
การซื้อเป็ นกิจกรรมทั้งทางด้านจิตใจและกายภาพซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งสองกิจกรรมนี้
ทําให้เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
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จากข้อมู ล ที่ ก ล่ าวมาสรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การเลื อกและเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่
ต้อ งการ จากทางเลื อ กมากมายโดยนํา มาพิ จ ารณาด้ว ยเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ ไ ด้สิ่ ง ที่ จ ะทํา ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนิ ศา รักษ์แพทย์ (2561) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิง
ผ่าน แอพพลิ เคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทย” พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํา นวน 354 คน มี อ ายุ 21-25 ปี จํานวน 202 คน มี ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี จํานวน 254 คน มีอาชี พพนักงาน บริ ษทั เอกชน จํานวน 196 คน และมี
รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน 10,001-15,000 บาท จํานวน 113 คน และ การประชุ ม ผลงานการวิจยั และ
วิ ช าการ นวัต กรรมธุ ร กิ จ และการเป็ นผู ้ป ระกอบการ 7 พฤษภาคม 2561 472 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และอาชี พ ที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงผ่านแอพพลิเคชัน่ ช็อปปิ้ งออนไลน์ของ ผูบ้ ริ โภคที่ใช้
งานทวิตเตอร์ ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 (2) ปั จจัย ส่ วนประสม
การตลาด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (B = 0.387) รองลงมาคือ ด้านช่องทางการ จัดจําหน่าย
(B = 0.164) และน้อยที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (B = 0.118) ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแฟชัน่
ผูห้ ญิ งผ่านแอพพลิ เคชั่นช็อปปิ้ งออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้งานทวิตเตอร์ ในประเทศ ไทยอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชู หนู (2559) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางสั งคมออนไลน์ ” พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 26-33 ปี
สถานภาพโสด ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน มี การศึกษาอยู่ในระดับ ปริ ญญาตรี และมี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000-20,000 บาทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้าบ่อยที่สุด คือ
Facebook ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยที่ สุด คื อ สิ นค้าแฟชัน่ โดยจะซื้ อเดื อนละ 2-3 ครั้ง และจํานวน
เงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้งจะตํ่ากว่า 1,000 บาท
วรัญญา โพธิ์ ไพรทอง (2556) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์
จากร้ า นค้า ออนไลน์ ” พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้า นอายุด้านระดับ การศึ ก ษา ที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า ออนไลน์ จากร้ านค้าออนไลน์ แ ตกต่ า งกัน อย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชากรที่เป็ นผูใ้ ช้ออนไลน์และเคยซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยล
มิ เดี ยและเนื่ องจากไม่ท ราบประชากรที่ แน่ นอน จึ งคํานวณจากสู ตรไม่ ทราบขนาดตัวอย่าง ของ
W.G. Cochran โดยกําหนดระดับ ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับ ความคลาดเคลื่ อน ร้ อยละ 5
(กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2552 : 16) ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณ ค่าร้อยละ
โดยมี ค วามผิด พลาดไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 5 ที่ ระดับ ความเชื่ อ มัน่ ร้ อยละ 95 เพื่ อ ความสะดวก ในการ
ประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เลือกจากประชากร โดยในขั้นแรกจะใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อกเฉพาะผูใ้ ช้ออนไลน์ที่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดี ย และ
ในขั้นถัดไปจะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ งทําการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผา่ นทาง Google Docs เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจได้ดีที่สุด
ซึ่ งการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีคาํ ถามคัดกรองก่อนการตอบแบบสอบถาม คือ เคยซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางสังคมออนไลน์หรื อไม่ ถ้าเคยซื้ อจึงจะสามารถทําแบบสอบถามในส่ วนถัดไปได้ แต่หากไม่เคย
ซื้ อจะถือว่าจบการทําแบบสอบถาม และผูว้ จิ ยั จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนนี้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผู ว้ ิ จ ัย ใช้ แ บบสอบถาม เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยมี
รายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็ นขั้นตอนดังนี้
1) ผูว้ ิ จยั ศึ ก ษาค้น คว้า และรวบรวมข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ทฤษฎี ท างการตลาดจากตํารา
เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ วนประสมทางการตลาดและการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่า น
โซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้ างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด เพื่อใช้ในการวัดลักษณะประชากรศาสตร์ และ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์
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ซึ่ งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้น แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วนใหญ่ๆ โดยส่ วนที่ 1-4 เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
(Close-ended Response Question) และส่ วนที่ 5 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Response
Question) ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นคําถาม
แบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว และคําถามในส่ วนนี้ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคลทั้งที่ใช้เป็ น
ตัวแปร รวมจํานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าผ่านโซเซี ยลมิเดีย โดยมีท้ งั หมด 3 ข้อ ซึ่ ง
ข้อที่ 1 และ 3 เป็ นคําถามแบบมี คาํ ตอบหลายข้อ (Multiple choice Questions) ส่ วนข้อที่2 จะเป็ น
คําถามแบบเลือกได้หลายคําตอบ(Checklist Question)
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้ออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ยโดยเป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale
Method) ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์โดย
เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale Method) ในรู ป แบบของลิ เคิ ร์ท (Likert’s
Scale) โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อและเป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อธุ รกิจออนไลน์ ซึ่งเป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open-ended Response Question)
โดยแบบสอบถามในส่ วนที่ 3 และ 4 ที่เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Method)
มีเกณฑ์การให้คะแนนซึ่ งคํานวณจากสู ตร ดังนี้

ระดับความคิดเห็น

4.21 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด

3.41 – 4.20

หมายถึง

มาก

2.61 – 3.40

หมายถึง

ปานกลาง

1.81 – 2.60

หมายถึง

น้อย

1.00 – 1.80

หมายถึง

น้อยที่สุด

3) นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
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4) ทําการปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนําเสนอให้
อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู ก ต้อ งอี ก ครั้ งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษาอนุ ม ัติ ก่ อนแจก
แบบสอบถาม
5) แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ชุด
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบความน่าเชื่ อถือ (Reliability) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยการ
หาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ ม าตรฐานอยู่ที่ 0.7
พบว่า แบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.93 และแบบสอบถาม
ด้านการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.84 ซึ่ งถือว่ามีค่าความเชื่อมัน่
สู งทั้งคู่และสามารถนําไปใช้เก็บข้อมูลได้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน373
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ93.3 และเพศชายมี จ ํา นวน 27 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.8 ด้า นอายุ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม พบว่าส่ วนใหญ่ มี ช่ วงอายุระหว่าง 36–45 ปี จํานวน 121 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 30.3
รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 15–25 ปี จํานวน112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 ตามด้วยช่วงอายุระหว่าง
26–35 ปี จํานวน98 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.5 ด้านอาชี พของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่มี
อาชี พ เป็ นพนัก งานเอกชน จํานวน 157 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.3 รองลงมาคื อ ผูท้ ี่ มี อ าชี พ ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ19.8 และตามด้วยอาชี พนักศึกษาและรับราชการซึ่ งมีปริ มาณ
เท่ า กัน อย่า งละจํา นวน 50 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ12.5 ในด้า นรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ย 15,001-30,000 บาท จํานวน 163 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.8
รองลงมาคือผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาท จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 และตามด้วยผู ้
ที่มีรายได้เฉลี่ย 30,001-45,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.3
ด้า นพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นโซเชี ย ลมิ เดี ย ของผู ้ใ ช้ อ อนไลน์ พ บว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าผ่านทาง Shopee มากที่สุดเป็ นจํานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26
รองลงมาคื อซื้ อผ่านทาง Facebook จํานวน 84 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 21 ตามมาด้วยการซื้ อผ่านทาง
Instagram จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 ซึ่ งสิ นค้าที่เลือกซื้ อมากที่สุดเป็ นประเภทเสื้ อผ้า/เครื่ อง
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แต่งกายจํานวน 156 คนเป็ นร้ อยละ 39 รองลงมาคือประเภทเครื่ องสําอางจํานวน 123 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.75 ตามด้วยประเภทตัว๋ เครื่ องบิน จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 และด้านเวลาการ
ซื้ อสิ นค้าพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีเวลาในการซื้ อสิ นค้าที่ไม่แน่ นอน เป็ นจํานวน163
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รองลงมาคือเลือกซื้ อช่วงเวลา 20.01-24.00 น. จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 25.5 ต่อมาคือเลือกซื้อช่วงเวลา 16.01-20.00 น.จํานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านที่
หนึ ง ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 4.43 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ าคัญ มากที่ สุ ด มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 โดยสิ นค้ามีคุณภาพและการแสดงรู ปภาพสิ นค้าชัดเจนและมีค่าเฉลี่ย
สู งที่สุดเท่ากันอยูท่ ี่ 4.69 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.52 และ 0.57 ตามลํา ดับ ด้ า นที่ ส องด้า นราคามี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.27 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี
ความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 โดยราคาสิ นค้าเหมาะสมกับคุณภาพมี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.66 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.56 ด้านที่ สามด้านการจัดจําหน่ ายมีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.34 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 โดยร้านค้ามีความน่าเชื่ อถือมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.66
ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ มี ความสําคัญ มากที่ สุ ดมี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.62 ด้านที่ สี่ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาดมี ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.95 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ มีความสําคัญมาก มี ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71 โดยการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายที่ตรงตามความต้องการมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด
เท่ากับ 4.18 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ด้านที่ห้าด้าน
บุ ค ลากรมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.49 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด มี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 โดยผูข้ ายมี ความน่ าเชื่ อถื อมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.54 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มี
ความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ด้านที่หกด้านกระบวนการให้บริ การมี
ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.41 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.43 โดยการมีข้ นั ตอนการเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ง่าย ไม่ซับซ้อนมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.63 ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่ สุดมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ด้านที่เจ็ดด้านลักษณะทาง
กายภาพมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.42 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด มี ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.52 โดยร้ านค้ามี ความน่ าเชื่ อถื อมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.62 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มี
ความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
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ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ พบว่าค่าเฉลี่ยมรวม
เท่ า กับ 4.38 ซึ่ งอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.44
โดยมีการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับรายละเอียดของสิ นค้าและราคาอย่างครบถ้วนมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ยมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.70 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุดส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 รองลงมาคือสิ นค้าที่มีคุณสมบัติที่ตรงต่อความต้องการมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดี ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55
จากการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อทดสอบตัวแปรที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่า น
โซเชี ยลมิ เดี ยของผูใ้ ช้ออนไลน์มีตวั แปรค้นคือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีดงั นี้ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้เฉลี่ ย มี ต ัว แปรตามคื อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นโซเชี ย ลมิ เดี ย ทําการวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) พบว่า ปั จ จัย ทางด้า นเพศที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดียที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
จากการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อทดสอบตัวแปรที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าผ่า น
โซเชี ย ลมิ เดี ย ของผู ้ใ ช้ อ อนไลน์ มี ต ัว แปรต้น คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ดัง นี้ ด้า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ , ด้า นราคา, ด้ า นการจัด จํา หน่ า ย, ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้า นบุ ค ลากร, ด้า น
กระบวนการให้บริ การและด้านลักษณะทางกายภาพ มีตวั แปรตามคือ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
โซเชี ย ลมิ เดี ย ทํา การวิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ,ด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด, ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการให้บริ การและด้านลักษณะทางกายภาพที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
มีค่าสหสัมพันธ์พหุ คูณ(R) เท่ากับ 0.76 สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ (R2) ได้เท่ากับ 0.57 ซึ่ งนํามา
แทนค่าในสมการการพยาการณ์ได้ดงั นี้
Y = 0.99 + 0.22X1 + 0.18X4 + 0.13X5 + 0.20X6 + 0.23X7
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ตารางที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดีย
ของผูใ้ ช้ออนไลน์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

B

Std. Error

(ค่าคงที่)

0.99

0.16

ด้านผลิตภัณฑ์(X1)

0.22

0.46

ด้านราคา(X2)

-0.022

ด้านการจัดจําหน่าย(X3)

Beta

t

Sig

6.36

0.00*

0.22

4.70

0.00*

0.03

-0.03

-0.64

0.52

0.01

0.04

0.01

0.26

0.79

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด(X4)

0.11

0.02

0.18

4.71

0.00*

ด้านบุคลากร(X5)

0.10

0.04

0.13

2.68

0.00*

ด้านกระบวนการให้บริ การ(X6)

0.17

0.05

0.20

3.69

0.00*

ด้านลักษณะทางกายภาพ(X7)

0.20

0.05

0.23

4.23

0.00*

การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากสมมติ ฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
โซเชี ยลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์ที่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางด้านเพศที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดียที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่เพศ
แตกต่างกันมักจะมีความสนใจหรื อความชอบในการเลือกซื้อสิ นค้าที่ไม่เหมือนกัน
จากสมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดี ยของผูใ้ ช้ออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์, ด้านการส่ งเสริ มการตลาด, ด้านบุคลากร, ด้านกระบวนการให้บริ การและด้านลักษณะ
ทางกายภาพมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่านโซเชี ย ลมิ เดี ย ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญ โดยอภิปรายเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1. ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ น ใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ย เนื่ องจาก
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า เป็ นสิ่ ง ที่ ผู บ้ ริ โภคจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ในการเลื อ กซื้ อ ดัง นั้น หากสิ น ค้า มี ค วาม
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ มียหี่ อ้ มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ก็มกั จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
2. ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ย
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมัก จะคํานึ ก ถึ งการลด แลก แจก แถม หรื อโปรโมชั่นต่างๆของแต่ ล ะร้ านว่า
สามารถสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผูซ้ ้ือมากน้อยเพียงใด
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3. ด้า นบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ผ่า นโซเชี ย ลมิ เดี ย เนื่ อ งจาก
เนื่องจากการให้บริ การของพนักงานขายที่ดี สามารถชี้แจ้งรายละเอียดของสิ นค้าอย่างครบถ้วน และ
ผูข้ ายมีความน่าเชื่อถือ ย่อมส่ งผลต่อการเลือกซื้อสิ นค้า
4. ด้านกระบวนการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิเดี ย
เนื่ องจาก เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ไม่ชอบซื้ อสิ นค้าที่มีหลายขั้นตอน ซึ่ งจะเพิ่มความยุง่ ยาก
ในการเลื อกซื้ อ ดังนั้นการที่ มีข้ นั ตอนการซื้ อที่ ไม่ซับซ้อน รวดเร็ ว และง่ายต่อการเลื อกซื้ อมักจะ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
5. ด้านลัก ษณะทางกายภาพมี ค วามสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ย
เนื่องจาก เนื่ องจากในปั จจุบนั ร้านค้าที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภคก็มีมาก ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของร้านสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของร้านได้ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจต่อร้านค้า และ
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านโซเชียลมิเดียของผูใ้ ช้ออนไลน์ ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจออนไลน์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาธุ รกิจได้โดยผูท้ าํ แบบสอบถามได้มีขอ้ คิดเห็นและเสนอแนะต่อธุ รกิจออนไลน์ดงั นี้
1. สิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ อมักจะเป็ นสิ นค้าจากต่างประเทศซึ่ งไม่มีขายในประเทศไทย แต่ถ้า
เป็ นสิ นค้าที่มีวางขายทัว่ ไปมักจะซื้ อจากร้านค้าเป็ นหลักเพราะได้ตรวจสอบสภาพสิ นค้าก่อนซื้ อ
2. การซื้ อสิ นค้าผ่านทางโซเชี ยลมิเดียเป็ นวิธีที่ประหยัดเวลา สามารถเทียบราคาได้ง่าย หา
สิ่ งของที่ ตอ้ งการได้ง่าย และต้องการให้ร้านค้าออนไลน์ใส่ รายละเอี ยดให้ชัดเจนเพื่อง่ ายต่อการ
เลือกซื้ อ โดยไม่ตอ้ งรอพนักงานขายมาตอบ
3. แนะนําให้มีการระบุราคาที่ชดั เจน เนื่ องจากร้านค้าที่มีการปกปิ ดราคาและให้สอบถาม
ราคาทางช่องทางส่ วนตัว จะแสดงถึงความไม่โปร่ งใส่ และไม่จริ งใจ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลการวิจยั ในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์
ในการอธิ บายปั ญหาทางด้านการซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชี ยลมิ เดี ยหรื อปั ญหาอื่นที่ มีความเกี่ ยวข้องกัน
ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
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1. ควรศึ ก ษาปั จจัยอื่ นๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษา เพื่ อให้งานวิจยั
กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น
2. ควรศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกในกลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่เคยซื้ อสิ นค้าผ่านโซเชียลมิเดีย เพื่อนํา
ข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้กบั ธุ รกิจร้านค้าในโซเชียลมิเดียต่อไป
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ออาหารแช่ แข็งของคน Gen-Y
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
MARKETING MIX FACTORS (4Ps) FOR PURCHASING FROZEN FOOD OF GEN-Y
IN BANGKOK AND VICINITY
ณัฐณิชา เพ็งกรูด และพิณพร วรรณโสกเชื อก
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กัญญ์ กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือก
ซื้ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ และอาชี พ มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจ
บริ โภคอาหารแช่ แข็งประเภทสําเร็ จรู ปการศึ กษาในครั้งนี้ ทาํ ให้ทราบลักษณะความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญเรื่ องความสะอาดของอาหาร ความหลากหลายของชนิ ดอาหาร
ราคาที่เหมาะสม และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สําหรับ
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน t-test และF-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า ผู บ้ ริ โภคอาหารแช่ แข็ ง ของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลโดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 โดย
อยู่ในระดับมากด้านราคามีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 โดยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการจัดจําหน่ายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 โดยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
คําสํ าคัญ : อาหารแช่แข็ง , ส่ วนประสมทางการตลาด , Gen-Y
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Abstract
The purposes of this researchwere to study marketing mix factors (4Ps) for purchasing
frozen food of Gen-Y in Bangkok and vicinity. The personal factors including gender, age, status,
educational attainment, income and occupation had correlations with decision on frozen food
consumption. According to this study, the majority of consumers focus on food cleanness, food
diversity, appropriate price and consumer purchasing behavior. The statistics used in data analysis
comprising frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and statistical
significance level was 0.05.
The findings of Gen-Y consumers on frozen food in Bangkok and vicinity prove that
mean of marketing mix factor on product was 3.93 or at high level, mean of price was 3.62 or at
high level, mean of place was 3.81 or at high level and mean of promotion was 3.33 or at
moderate level.
Keywords : Frozen Food , Marketing Mix Factors , Gen-Y
บทนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการแข่งขันกันสู งทั้งทางเศรษฐกิ จและสังคมทําให้การดําเนิ นชี วิต
ของคนในปั จจุบนั เปลี่ ยนแปลงไปจากอดี ตมากส่ งผลต่อการบริ โภคอาหารให้เปลี่ยนแปลงไปตาม
ด้วยเพราะการดําเนิ นชีวิตที่ตอ้ งรี บเร่ งเวลาแต่ละวันถูกใช้ไปกับการทํางานและกิจกรรมเหมือนเดิม
ทําให้ไม่มีเวลาก็ทาํ อาหารโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจึงอยูใ่ นความ
ต้องการและเป็ นหนึ่ งในทางเลือกที่ดีที่สามารถตอบสนองด้านความสะดวกของคนกลุ่มนี้ ได้อย่าง
ลงตัว
ทั้งนี้ จากผลสํารวจพฤติกรรมในการรับประทานอาหารในร้านอาหาร จากกลุ่มตัวอย่างผูม้ ี
รายได้ไ ม่ เกิ น 15,000 บาทในกรุ ง เทพฯ จํา นวน 200 ตัว อย่า ง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่
รับ ประทานอาหารที่ บา้ นทํากับ ข้าวทานเองที่ บ ้านมากกว่าทานนอกบ้าน รองลงมาชอบทานกัน
ระหว่างนอกบ้านและในบ้าน และชอบทานอาหารนอกบ้านมากกว่าที่ทานในบ้านเป็ นลําดับสุ ดท้าย
(คนไทยกินข้าวนอกบ้านน้อยลง. 2549 : ออนไลน์) ซึ่ งจากผลสํารวจดังกล่าวทําให้ทราบว่า บุคคล
ในสังคมยังคงที่ จะรั บประทานอาหารในบ้านมากกว่านอกบ้านหรื อรั บประทานอาหารที่ ร้านใน
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บางครั้ งเท่ านั้น ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล จึงมัก เลื อกอาหารสํ าเร็ จรู ป พร้ อม
รับประทานหรื อผลิ ตภัณฑ์หาแช่แข็งมาตอบสนองความต้องการรับประทานอาหารในบ้าน แต่ไม่
ต้องการความยุ่งยากในการรั บ ประทานอาหารด้วย ข้อดี ข องผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารแช่ แข็งเพื่ อความ
สะดวกและยังคงรสชาติเดิมไว้ของอาหารโดยไม่เสี ยคุณค่าทางโภชนาการ เพียงแค่น้ าํ อุ่นไมโครเวฟ
ประมาณ 3-5 นาทีก็สามารถรับประทานได้ทนั ทีหรื อเพียงละลายนํ้าแข็งก็สามารถนําไปประกอบ
อาหารได้ตามที่ตอ้ งการโดยไม่เสี ยเวลาในการเตรี ยมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
เนื่ องด้วยพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่ ยอมรับและนิ ยม
บริ โภคผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมากขึ้น ส่ งผลให้อตั ราการขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์แช่ แข็งจะสู งถึ ง
5,200 ล้านบาทและคาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ าํ กว่า 20% ในอีก 3-9 ปี ข้างหน้า (แนวโน้มอาหารพร้อม
รับประทานกับวิถีชีวิตไทยยุคเร่ งรี บ. 2554) สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์อาหารแช่ แข็งมีอตั ราเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง คื อ การเติ บโตของสั งคมในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ที่ มีความเร่ งรี บ และความต้องการ
ความสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งมีหลายประเภทได้แก่ อาหารทานเล่น อาหารพร้อมปรุ ง
อาหารพร้ อมรับประทาน รวมไปถึ งวัตถุ ดิบในการประกอบอาหาร และได้ขยายฐานลู กค้าได้ทุก
ส่ วนไม่เน้นเฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมายระดับ บนเท่านั้น (ราตรี ผูร้ อดสวัส ดิ์ .2549 : 67–74) นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่จาํ หน่ายในขณะนี้มีหลายยี่ห้อเช่น อีซี่โก พรานทะเล สุ รพลฟู้ดส์ ซี พีเอฟ
เป็ นต้น จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้นในการซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
จากข้อมู ลดังกล่ าวทําให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจทําการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เช่ น ส่ วนผสมทางการตลาด รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและคุณค่าตราสิ นค้า ที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภครวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนไปมากจากในอดี ตอาหารแช่แข็งถู ก
มองเป็ นอาหารหมดทางเลื อ กไม่ มี อ ะไรรั บ ประทานจึ ง หั น มาซื้ อ กิ น ประทัง ชี วิ ต แต่ ปั จ จุ บ ัน
ผูบ้ ริ โภคยุค นี้ มองว่า อาหารแช่ แข็ ง เป็ นอาหารปลอดภัย มี คุ ณ ภาพ และเลื อกทําการวิจยั ในเขต
กรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล เนื่ อ งจากกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑลเป็ นแหล่ ง ที่ มี ก ารรวมของความ
หลากหลายอาชีพและช่วงอายุของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่งทําให้ง่ายต่อการวิจยั ดังนั้นผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า
หากสามารถทราบและเข้าถึ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคได้แล้ว ผู ป้ ระกอบการอาหารแช่ แ ข็ งจะ
สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้ให้ประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
ทั้ง ในแง่ ข องการนํา รถพัฒ นาและข้อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง กระบวนการต่ างๆ ที่ อ าจเป็ น
ประโยชน์ต่อธุ รกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพตลอดจนนําไปเป็ นข้อมูลในการประกอบการตัดสิ นใจและการ
497

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

วางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมาก
ที่สุด
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. เพื่ อเปรี ยบเที ย บข้อมู ล ในด้านประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึ กษา และระดับรายได้ ที่ มีอิทธิ พลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านการจัดจําหน่าย
สมมติฐานของการวิจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ที่แตกต่าง
ส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่ าย และ
ด้านการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา : การศึกษางานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ตัวแปรต้นข้อมูลประชากรศาสตร์ ด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
ตัวแปรตามปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด (4Ps) ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ จดั
จําหน่าย ด้านการสื่ อสารทางการตลาดและการส่ งเสริ มการตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ : ผูบ้ ริ โภค Gen–Y และความถี่ในการเลื อกซื้ ออาหารแช่
แข็งในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา : การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ ได้ดาํ เนินการรวบรวมข้อมูลจากการ
เก็บแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยเริ่ มทํารายงานวิจยั ตั้งแต่เดือน
มกราคม–มีนาคม 2562
4. ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ : ในการดํ า เนิ น งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
-

ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด (4Ps)
- ด้านสิ นค้าและบริ การ ( Product )
- ด้านราคา ( Price )
- ด้านสถานที่จดั จําหน่าย ( Place )
- ด้านการสื่ อสารทางการตลาดและการ
ส่ งเสริ มการตลาด ( Promotion )

เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ระดับการศึกษา
สถานภาพ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ทําให้ทราบการเปรี ยบเทียบข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ
ระดับ การศึ ก ษา และระดับ รายได้ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านการจัดจําหน่าย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่
สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่ งทุกอย่างที่
กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิ ตภัณฑ์ของกิ จการ ส่ วนประสมการตลาดแบ่ง
ออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ (4Ps) อันได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่นๆ หรื อในแนว
ทางการประกอบธุ รกิจ
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2. ราคา (Price) ต้องเหมาะสมกับตําแหน่งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้างกําไรในอัตรา
ที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจํานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื อผลรวมของมูลค่าที่ผู ้
ซื้ อทําการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์
3. การจัดจําหน่ าย (Place) เน้นช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ครอบคลุ มและทัว่ ถึง สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่ วนได้เป็ นอย่างดี
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขาย
และการตลาดโดยตรง ซึ่ งสามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่ งนําไปสู่ การได้ครอบครองส่ วนแบ่งทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายของกิจการ
การเลือกซื้ อ หมายถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ (AIDA)(St.Elmo Lewis, 1898 อ้างถึง
ใน ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 2551) 1.) ความตั้งใจ (Attention) เริ่ มต้นที่ผบู ้ ริ โภคจะต้องรู ้จกั สิ นค้า
และบริ การนั้นก่ อนซึ่ งก็เกิดขึ้นเมื่ อผูบ้ ริ โภคมีความตั้งใจในการรับสาร 2.) ความสนใจ (Interest)
นอกจากการรู ้ จกั สิ นค้าแล้วก็ ยงั ไม่ เพี ยงพอผูบ้ ริ โภคต้องถู กเร้ าความสนใจ จนสามารถแยกแยะ
สิ นค้านั้นออกจากสิ นค้าอื่นๆ ที่มีอยูใ่ นตลาด 3.) ความปรารถนา (Desire) ความสนใจที่ถูกกระตุน้
จะกลายเป็ นความอยาก ความปรารถนาที่ จะได้ครอบครองสิ นค้านั้น ตามปกติความปรารถนาจะ
เกิ ดขึ้นจากการเห็ นประโยชน์ ที่สินค้านั้นเสนอให้หรื อเกิ ดจากการเห็ นหนทางแก้ปัญหาที่ มีอยู่ที่
สิ นค้านั้นหยิบยื่นให้ 4.) การกระทํา (Action) เมื่ อความปรารถนาเกิ ดขึ้ นแล้ว กระบวนการซื้ อจะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคก้าวเข้าสู่ ข้ นั ตอนสุ ดท้ายคือการซื้อสิ นค้าจากแนวคิดการตัดสิ นใจ สรุ ปได้
ว่า การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจว่าจะซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใด โดยมีปัจจัย
คือ ข้อมูลเกี่ ยวกับตัวสิ นค้า สังคมและกลุ่มทางสังคม ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค เวลาและโอกาส ความ
ตั้งใจ ความสนใจ ความปรารถนา และการกระทํา
อาหารแช่ แข็ง หมายถึ ง กรรมวิธีการแปรรู ป อาหาร (food processing) เพื่ อถนอมอาหาร
(food preservation) ด้วยการลดอุ ณหภู มิของอาหาร ให้ต่ าํ กว่า -18 องศาเซลเซี ยส นํ้าในอาหารจะ
เปลี่ยนสถานะเป็ นนํ้าแข็ง เป็ นกรรมวิธีการถนอมอาหาร ที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้
ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น ผลิ ตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง มีหลากหลายรู ปแบบ และใช้ได้ดี
กับอาหารแทบทุ กชนิ ด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์ หรื ออาหารที่ผ่านการปรุ งสุ ก (cooking) เพื่อเป็ น
อาหารพร้ อมรั บ ประทาน เช่ น ติ่ ม ซํา ผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ก่ แปรรู ป การแช่ เยือกแข็งสามารถใช้ร่วมกับ
กรรมวิธีการแปรรู ปอาหารวิธีอื่น เช่น การพาสเจอร์ ไรซ์ (pasterization) การทําให้เข้มข้น การฉาย
รังสี (food irradiation) การหมัก (fermentation) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น
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Gen-Y หมายถึง กลุ่มประชากรที่มาอายุระหว่าง 21-37 ปี หรื อ Why Generation เป็ นผูท้ ี่เกิด
ในช่วง พ.ศ. 2523–2537 (ค.ศ.1980 – 1994) เป็ นเด็กยุคใหม่ตอ้ งการเหตุผลในทุกเรื่ อง เป็ นกลุ่มคน
ที่มีพลังในตัวเองมาก ชอบคิดนอกกรอบ พวกเขามีความมัน่ ใจในตัวเองสู ง มีลกั ษณะนิสัยชอบการ
แสดงออก และด้วยการที่มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง จึงไม่ชอบถูกบังคับให้อยูใ่ นกรอบ ไม่ชอบอยู่
ในเงื่อนไข มีอิสระในความคิด กล้าซัก กล้าถามในทุกเรื่ องที่ตวั เองสนใจ ไม่หวัน่ กับคําวิจารณ์ จะมี
Lifestyle ที่รักษาความสมดุลของชี วติ แบบ Smart Worker โดยจะให้ความสําคัญกับการจัดสรรเวลา
ทั้งการงานและชี วิตส่ วนตัวในจุ ดที่ ส มดุ ลกัน จะให้ ค วามสําคัญ กับ ความสนุ ก และความสุ ข กับ
เพื่อนๆ ไปพร้ อมๆ กัน คนกลุ่มนี้ ช่างเลื อก เพราะ คนกลุ่มนี้ มีมาตรฐานสู งและรู ้ ว่ามีทางเลื อกอีก
มากจากข้อ มู ล บนโลกออนไลน์ จึง มัก จะพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บราคาและคุ ณ ภาพจนกว่าจะเจอ
ตัวเลือกที่ดีที่สุด
เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หมายถึง กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เป็ นจังหวัดที่
มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี และมีการกระจายตัวของกิจการทางเศรษฐกิจซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ น
กรุ งเทพมหานครเป็ นศู นย์กลางด้านเศรษฐกิ จและการค้า การบริ การของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ถูกจัดลําดับให้เป็ นมหานครที่มีขนาดใหญ่อนั ดับที่ 15 ของโลกอีกทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทาง
การเงิ นนานาชาติ ทีใหญ่ที่สุดในภู มิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และในอนาคตจะเป็ นศูนย์กลาง
การส่ งเสริ มเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิ ดเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
อดุ ลย์ จาตุ รงค์กุล (2543: 26) กล่าวในเรื่ อง ตัวแปรหรื อองค์ป ระกอบของส่ วนผสมทาง
การตลาด (4Ps) ว่าเป็ นตัวกระตุ น้ หรื อสิ่ งเร้าทางการตลาดที่ กระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่นๆ หรื อในแนว
ทางการประกอบธุ รกิจ หรื อหมายถึง สิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อไปเพื่อใช้ใน
การผลิต การให้บริ การ หรื อดําเนิ นงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ : 2554) หรื อ แม้ผลิตภัณฑ์จะ
เป็ นองประกอบตัวเดียวในส่ วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็ นตัวสําคัญที่มีรายละเอียดที่จะต้อง
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พิจารณาอี ก มากมาย ดังนี้ เช่ น ความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ (Produce Variety) ชื่ อสิ นค้าของ
ผลิตภัณฑ์ (rand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกันผลิตภัณฑ์ (Warranties) และ
การรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข : 2547)
2. ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับตําแหน่ งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้างกําไรใน
อัตราที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจํานวนเงินที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูล
ค่าที่ผซู ้ ้ื อทําการแลกเปลี่ ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิ ตภัณฑ์สินค้าหรื อ
บริ การหรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ : 2554) หรื อมูลค่าของสิ นค้า
และบริ การที่ วดั ออกมาเป็ นตัวเงิ น การกําหนดรามีความสําคัญต่อกิ จการมาก กิ จการไม่ สามารถ
กําหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องกําหนดต้นทุ นการผลิ ต สภาพการ
แข่งขัน กําไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิจการจะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการกํา
กําหนดราคาสิ นค้าและบริ การ ประเด็นสําคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสิ นค้าที่ระบุ
ในรายการหรื อ ราคาที่ ร ะบุ (List Price) ราคาที่ ใ ห้ ส่ วนลด (Discounts) ราคาที่ มี ส่ ว นยอมให้
(Allowances) ราคาที่มีช่วงระยะเวลาที่การชําระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้สินเชื่ อ
(Credit Terms) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข : 2547)
3. ช่ องทางการจัดจําหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง
สามารถเข้าถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายทุ ก ส่ วนได้เป็ นอย่างดี ห รื อเป็ นช่ อ งทางการจัดจําหน่ ายเป็ น
เส้ นทางเคลื่ อนย้ายจากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลู ก ค้า ซึ่ งอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ผ่านก็ได้ ใน
ช่องทางการจัดจําหน่ ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
หรื อ ลู ก ค้า ทางอุ ต สาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิ ส ติ ก ส์ ท าง
การตลาด เป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิตามแผนและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากจุดเริ่ มต้นไป
ยงจุดที่ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลกําไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ : 2554)
หรื อกลยุทธ์ทางการตลาดในการทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบ
ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาํ หน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคนําไปประเมิน
ประเภทของช่องทางที่นาํ เสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ (ชี วรรณ เจริ ญ
สุ ข : 2547) หรื อ ช่ องทางการจัดจําหน่ ายที่ เกี่ ย วข้องกับ หน่ วยเศรษฐกิ จต่ างๆ ที่ มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการนําพาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายที่
เหมาะสม มี ความ สําคัญ ต่ อกําไรของหน่ วยธุ รกิ จ รวมทั้งมี ผลกระทบต่อการกําหนดส่ วนผสม
ทางการตลาดที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ เช่ น การตั้งราคา การโฆษณา เกรดสิ นค้า (ภูดินันท์ อดิ ทิพยางกูร :
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2555) หรื อ การกระจายสิ นค้าเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายตัวสิ นค้า จากผูผ้ ลิ ตไปยัง
ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่ งและการเก็บรักษาตัวสิ นค้า ภายในธุ รกิจใดธุ รกิจหนึ่ ง
และระบบช่องทางการจัดจําหน่ายของธุ รกิจนั้น (ชานนท์ รุ่ งเรื อง : 2555)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขาย
และการตลาดโดยตรง ซึ่ งสามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่ งนําไปสู่ การได้ครอบครองส่ วนแบ่งทางการตลาดที่
เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายของกิจการนัน่ เอง ระดับที่ สองคื อการตลาดที่ มุ่งเน้นทางด้านของการสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กบั ลูกค้า ก็จะนําไปสู่ การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แนบ
แน่ น ต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิ ทแนบแน่ น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการดําเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสู งขึ้นเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งขัน(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ : 2554 ) หรื อ เป็ นกิจกรรมติต่อสื่ อสารไปยังตลาดเป้ าหมายเพื่อเป็ น
การให้ ค ามรู ้ ชัก จู ง หรื อ เป็ นการเตื อ น ความจํา เป็ นของตลาดเป้ า หมายที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้า และ
ผลิ ตภัณฑ์สินคาหรื อบริ การ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย (ชานนท์ รุ่ งเรื อง : 2555) หรื อเป็ น
เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อ
จูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจํา ในผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก
ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้ อ (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข : 2547)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เชี ย น ไป๋ (2558) ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ ออาหารแช่ แ ข็ ง ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการศึกษาเชิ ง ปริ มาณที่ตวั แปรต้นใช้ในการวิจยั คือ (1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัย ด้านราคา ปั จจัย ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและปั จจัยทางด้านการส่ งเสริ ม การตลาด (2)
ปั จจัยด้านคุ ณค่าในตราสิ นค้า (3) ปั จจัยด้านวีถีการดํา รงชี วิต (Lifestyle) และตัวแปรตามคื อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารแช่ แ ข็ง และใช้ส ถิ ติ คื อ Simple Regression และ Multiple Regression มาเป็ น
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ผลการวิจยั พบว่า 1.) ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการที่จะบริ โภคอาหารแช่แข็ง
เป็ นประจํา เพราะ อาหารแช่ แ ข็ ง สามารถนํ า ไปแช่ ใ น ตู ้เย็น ได้แ ละสามารถเก็ บ ไว้ไ ด้ น าน
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคยังมีความคิดเห็ นและมีความต้องการที่จะบริ โภค อาหารแช่ แข็งที่มีคุณค่าของ
สารอาหารต่างๆ อย่างครบถ้วน จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการแสวงหาข้อมูลและ รายละเอียดต่างๆ ของ
อาหารแช่ แข็งทั้งคุ ณประโยชน์และโทษต่างๆของการบริ โภคอาหารแช่ แข็งอย่าง ต่อเนื่ อง 2.) วิถี
การดํารงชี วิต (Lifestyle) ในสังคมปั จจุบนั นี้ เป็ นสังคมที่มีความเร่ งรี บเป็ นอย่างมากอาหารแช่ แข็ง
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ถือ ได้วา่ เป็ นอาหารที่เหมาะสมกับผูท้ ี่มีความเร่ งรี บในการรับประทานอาหาร ซึ่ งจากการศึกษาถึ ง
เหตุ ผ ลของ ผูบ้ ริ โภคที่ เข้ามาตัด สิ น ใจซื้ ออาหารแช่ แข็ง รั บ ประทาน คื อ ผูบ้ ริ โภคต้องการที่ จะ
รับประทานอาหารที่มี ความสะดวก รวดเร็ วในการหาซื้ อ หรื อพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ และอาหาร
แช่ แข็งถื อได้วา่ เป็ นอาหารที่มี การปรุ งสุ กพร้อมรับประทาน เพียงแค่นาํ เอาไปเข้าไมโครเวฟ เพื่อ
ทา ให้เกิดความอุ่นในการรับประทาน เหมาะสมกับการให้ผูบ้ ริ โภคพกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ได้
3.) ปั จจัยทางด้านการตลาด 4P คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านช่ องทางการจําหน่ายหรื อสถานที่
และด้าน การส่ งเสริ มการตลาด เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งเนื่ องจาก
ปั จจัยนี้ เป็ นปั จจัยที่ เหมาะสมสําหรับการศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และเหมาะสมกับการนําไปสู่
การสร้างเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งโดยผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ทุกปั จจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ .05
นงลักษณ์ เชื้อจีน และ อรไท ชั้วเจริ ญ( 2561 )การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1)
เพื่ อศึ ก ษา การบริ ห ารจัดการร้ าน 7-Elevenในยุค ไทยแลนด์ 4.0 2) เพื่ อศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่อร้าน 7-Eleven และ 3) การปรับตัวของการบริ หารจัดการร้าน 7Eleven ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ ง กลุ่ ม ตัวอย่า งในการศึ ก ษาวิจ ัย นี้ มี 400 ตัวอย่างโดยเก็ บ ข้อมู ล
ผูใ้ ช้บริ การร้ าน 7-Eleven ในเขต กรุ งเทพมหานคร จํานวน 10 สาขา การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการ
วิจยั เชิ งสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามแล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติดว้ ยสถิ ติ
ค่าร้ อยละค่าเฉลี่ ย ความถี่ ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ วิเคราะห์ ความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิ ติ T-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (ANOVA) ผลจาก การศึกษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าใช้บริ การ
ร้ าน 7-Eleven ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 21-30 ปี รายได้ต่อเดื อนอยู่ในช่ วง 10,00130,000 บาท มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด และมี อาชี พเป็ นพนักงาน บริ ษทั เอกชน
สิ นค้าที่ซ้ื อส่ วนใหญ่เป็ นอาหาร ด้านบริ การนิยมใช้บริ การเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เหตุผลที่เข้าใช้ บริ การ
ร้าน 7-Eleven เพราะมีความสะดวก มีสาขามาก และเข้าใช้บริ การ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์โดยแต่ละครั้ง
มี ค่าใช้จ่าย 101-300 บาท และให้ความสําคัญโดยรวมในการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven อยู่ใน
ระดับสําคัญมากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศส่ งผลต่อการบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ด้าน
บุคลากรและด้าน ลักษณะทางกายภาพ รายได้ส่งผลต่อการบริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ด้านราคา
และอาชีพส่ งผลต่อการ บริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ด้านผลิตภัณฑ์และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
สําหรับ พฤติ กรรมด้านการใช้ บริ การทางด้านร้ านสะดวกซื้ อ ส่ งผลต่อการบริ หารจัดการร้ าน 7Eleven ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นช่องทางการจัด จําหน่ายและด้านกระบวนการให้บริ การ ส่ วนพฤติกรรม
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ด้านการใช้บ ริ การทางด้านการเงิ นส่ งผลต่อการ บริ หารจัดการร้ าน 7-Eleven ด้านผลิ ตภัณฑ์ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายด้านส่ งเสริ มการขาย ด้านกระบวนการให้บริ การด้านลักษณะทาง
กายภาพ และพฤติกรรมด้านการใช้บริ การทางด้านอาหารพร้อม รับประทานและเบเกอรี่ ส่ งผลต่อ
การบริ หารจัดการร้าน 7-Eleven ด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นราคา ด้านช่องทางการ จัดจําหน่าย ด้านส่ งเสริ ม
การขายและด้านลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปุ ญ ญพัฒ น์ ลิ้ ม สุ วฒั นกุ ล และ อัณ ศยา ปิ ยถาวรอนัน ต์ (2561) การศึ กษาวิจยั ในครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริ การในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขา บขส.
จันทบุ รีโดยจําแนกตามปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายรุ ะดับการศึ กษา สู งสุ ด อาชี พ
รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน และความถี่ โดยเฉลี่ ย ที่ ใ ช้บ ริ ก ารการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง สํ ารวจ
(Survey Reserch) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่าง
จํานวน 400 ชุ ด และใช้โปรแกรมทางคอมพิ วเตอร์ ใ นการประมวลผลผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ใช้บริ การ ในร้านสะดวกซื้ อ 7-Eleven สาขา บขส.จันทบุรีมีระดับความพึงพอใจใน
การบริ การทั้ง 4 ด้านดังนี้ (1) ด้าน ขั้นตอนการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก มีคาเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (2)
ด้านบุคลากรที่ให้บริ การอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (3) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกอยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.16 แต่ (4) ความพึง พอใจด้านเวลาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปั จจัย ในการเลื อกซื้ ออาหารแช่ แ ข็ง ใน Supermarket ของ Gen-Y ในพื้ น ที่ เขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในครั้งนี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ มาณ ที่จะมุ่งศึกษาถึงปั จจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อการ ตัดสิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งซึ่ งจะเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 คน ดังรายละเอียดต่างๆ ที่สาํ คัญดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ เป็ นประชากรที่ มี จ าํ นวนนับ ไม่ ไ ด้ (Infinite population)
หรื อไม่ทราบจํานวนประชากรโดยสุ่ มแบบ (Judgment sampling) เป็ นการสุ่ มโดยใช้วิจารณญาณ
คือ ผูต้ ดั สิ นใจบริ โภคอาหารแช่แข็ง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มประชากรGen–Y ที่ใช้บริ การในSupermarket จํานวน
400 คนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลที่ รั บ ประทานอาหารแช่ แ ข็ ง และเน้ น ความ
สะดวกสบายในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ใช้สูตรของ W.G.Cochranในการหาจํานวนคน

โดย คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (โดย = 0.5 )
คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนด หรื อระดับนัยสําคัญทางสถิติ เช่นZ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เท่ากับ
1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) Z = 1.96
คื อ สั ดส่ วนความคลาดเคลื่ อนที่ ย อมให้ เกิ ดขึ้ นได้ (จะต้อ งสอดคล้องกับ ค่า Z ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ นั้นๆ) เช่นระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลของการศึ ก ษ าครั้ งนี้ คื อ แบ บสอบถาม
(Questionnaire) เกี่ ย วกั บ ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ ออาหารแช่ แ ข็ ง ของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผูว้ ิจยั จะมีวิธีการสร้ างโดยแบ่งออกเป็ นขั้นตอน ประกอบด้วย 3
ส่ วน คือ
1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้คาํ ถามปลายปิ ด (Close–
ended Questionnaire) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2) พฤติ ก รรมด้า นการตัด สิ น ใจในการเลื อ กซื้ อ อาหารแช่ แ ข็ ง ของคน Gen-Y ในเขต
กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลใช้ ค ํา ถามปลายปิ ด (Close–ended Questionnaire) โดยมี ห ลาย
คําตอบให้เลือก
3) แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อกซื้ ออาหารแช่แข็งของ
คน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลใช้คาํ ถามแบบวัดเจตคติ ตํามแนวคิดของลิเคิร์ท
(Likert Scale) ได้มีการแบ่งระดับความสําคัญของปั จจัยไว้ 5 ระดับ ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนนของ
แต่ละระดับดังนี้
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ระดับความสําคัญของปั จจัย

ค่าคะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

2. เกณฑ์การตีความที่แต่ละระดับมีค่าเท่ากัน ซึ่ งจะได้มาจากสู ตร

ดังนั้นการตีความจะเป็ น
ค่าเฉลี่ย

4.21-5.00

หมายถึง

มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

3.41-4.20

หมายถึง

มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นมาก

ค่าเฉลี่ย

2.61-3.40

หมายถึง

มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

1.81-2.60

หมายถึง

มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อย

ค่าเฉลี่ย

1.00-1.80

หมายถึง

มีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นน้อยที่สุด

3. เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน เพื่อหา
ค่าอํานาจจําแนก และค่ าความเชื่ อถื อได้โดยใช้วิธีก ารคํานวณค่าสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.951 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ ยอมรับ ได้ ทั้งนี้ เกณฑ์ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
ของความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ข้อมู ลลักษณะส่ วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 274 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 68.5 มีช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 191 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.8 มีระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 305 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.3 มี อาชี พเป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 213 คน คิดเป็ นร้ อยละ
53.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,000–20,000 บาท จํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8
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เหตุผลส่ วนใหญ่ที่ตดั สิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็งสะดวกสบายในเวลาเร่ งรี บ ตอบโจทย์ความ
ต้องการผูบ้ ริ โภคจํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7 อาหารแช่แข็งที่เลือกซื้ อส่ วนใหญ่เป็ นอาหาร
หรื อสิ น ค้าประเภท จํานวน 241 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 60.3 ร้ านสะดวกซื้ อที่ ซ้ื ออาหารแช่ แข็ง เป็ น
ประจํา 7-eleven จํานวน 250 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 62.5 โปรโมชั่นจากร้ านสะดวกซื้ อที่ได้รับความ
สนใจมากที่ สุ ด ซื้ อ 1 แถม 1 จํานวน 184 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46 รู ้ จกั สิ นค้าผลิ ตภัณฑ์แช่ แข็งผ่าน
ช่องทาง โฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52
ข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93 โดยอยู่ใน
ระดับมากด้านราคามีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.62 โดยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการจัดจําหน่ ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 โดยอยูใ่ นระดับมาก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 โดยอยูใ่ นระดับปานกลาง
เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา สถานที่
และการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา สถานที่ และการส่ งเสริ มการตลาดไม่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน เมื่อ
ทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุ 20-25 ปี กับ 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กับ 3137 ปี อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคาแตกต่างกัน เมื่อทดสอบ
เป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ประกอบด้วย (1) อายุ 20-25 ปี กับ 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กับ 31-37 ปี อายุ
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบเป็ นราย
คู่พบว่า มี 2 คู่ (1) อายุ 20-25 ปี กับ 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กับ 31-37 ปี อายุที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน เมื่ อทดสอบเป็ นรายคู่
พบว่า มี 2 คู่ (1) อายุ 20-25 ปี กับ 26-30 ปี (2) อายุ 20-25 ปี กับ 31-37 ปี
อาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันเมื่อ
ทดสอบเป็ นรายคู่ พ บว่า มี 3 คู่ (1)นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ ข้าราชการ/พนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ (2)
นักเรี ยน/นักศึ กษา กับ พนักงานเอกชน (3) ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จกับพนักงานเอกชน
อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาแตกต่างกันเมื่อทดสอบเป็ น
รายคู่พบว่า มี 3 คู่ (1) นักเรี ยน/นักศึกษา กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) นักเรี ยน/นักศึกษา
กับ พนักงานเอกชน (3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จกับพนักงานเอกชน อาชี พที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่แตกต่างกันเมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 3 คู่
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(1) นักเรี ยน/นักศึ กษา กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิ จ (2) นักเรี ยน/นักศึกษา กับ พนักงาน
เอกชน (3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานเอกชน อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการขายแตกต่างกันเมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่ามี 3 คู่
(1) นักเรี ยน/นัก ศึ ก ษา กับ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิส าหกิ จ (2) นัก เรี ยน/นักศึ กษา กับ พนักงาน
เอกชน (3) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับพนักงานเอกชน
รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันเมื่อ
ทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ 16,000-20,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 8,000 บาท
กับ มากกว่า 20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (4) 16,000-20,000 บาท
กับ มากกว่า 20,000 บาทรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
แตกต่างกันเมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ 16,000-20,000 บาท (2) ตํ่า
กว่า 8,000 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (4)
16,000-20,000 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านสถานที่ แตกต่างกัน เมื่ อทดสอบเป็ นรายคู่พ บว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ
16,000-20,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กับ
มากกว่า 20,000 บาท (4) 16,000-20,000 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาทรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกันเมื่อทดสอบเป็ นรายคู่
พบว่า มี 4 คู่ (1) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ 16,000-20,000 บาท (2) ตํ่ากว่า 8,000 บาท กับ มากกว่า
20,000 บาท (3) 8,001-15,999 บาท กับ มากกว่า 20,000 บาท (4) 16,000-20,000 บาท กับ มากกว่า
20,000 บาท
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อกซื้ ออาหารแช่ แข็งของ
คน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเหตุ ผลสําคัญ ที่ ตดั สิ นใจซื้ ออาหารแช่ แข็งคื อ
สะดวกสบายในเวลาเร่ ง รี บ ตอบโจทย์ค วามต้อ งการผู บ้ ริ โภค มากที่ สุ ด กับ อาหารแช่ แ ข็ ง ที่
เหมาะสมคุ ม้ ค่ากับราคาน้อยที่ สุด และ ร้ านสะดวกซื้ อที่ เลือกซื้ ออาหารแช่ แข็งเป็ นประจํา คือ 7Eleven มากที่สุด กับ Family Mart น้อยที่สุดโดยสามารถอภิปรายได้ ดังนี้
เหตุผลสําคัญที่ตดั สิ นใจซื้ ออาหารแช่แข็ง คือ สะดวกสบายในเวลาเร่ งรี บ ตอบโจทย์ความ
ต้องการผูบ้ ริ โภคผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในด้านความสะดวกสบายในเวลาเร่ ง
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รี บตอบโจทย์ความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็งพร้อม
บริ โภคทันที สะดวกรวดเร็ วและประหยัดเวลา ทั้งมีตวั เลือกที่หลากหลาย เช่น ในตอนเช้าที่ทุกคนก็
ต่างเร่ งรี บไปทํางาน หรื อนักเรี ยน/นักศึกษาที่ไปเรี ยน อาหารแช่ แข็งพร้ อมรับประทาน ก็เป็ นอี ก
ทางเลื อกหนึ่ งที่ ท้ งั สะดวก รวดเร็ ว และประหยัดเวลา ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในด้าน
ความสะดวกสบายในเวลาเร่ งรี บตอบโจทย์ความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
อาหารแช่แข็งที่เหมาะสมคุม้ ค่ากับราคาทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจ
ในระดับน้อยที่สุดอาจเป็ นเพราะ ปริ มาณของอาหารแช่แข็ง บางรายการอาจมีปริ มาณน้อย ผูบ้ ริ โภค
จึงมองว่าไม่คุม้ ค่ากับราคาส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในอาหารแช่แข็งที่เหมาะสมคุม้ ค่ากับ
ราคาอยู่ในระดับน้อยที่ สุด แต่เหตุผลที่ ยงั คงบริ โภคอาหารแช่ แข็ง เพราะ อาหารสําเร็ จรู ปแช่ แข็ง
พร้อมบริ โภคทันที สะดวกรวดเร็ วและประหยัดเวลา ทั้งมีตวั เลือกที่หลากหลาย เช่น ในเวลาเร่ งรี บ
ตอนเช้าที่ทุกคนก็ต่างเร่ งรี บไปทํางาน หรื อไปเรี ยน
ร้ านสะดวกซื้ อที่ ผูบ้ ริ โภคเลื อกซื้ ออาหารแช่ แข็งเป็ นประจํา คื อ 7-Eleven ผลการศึก ษา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้บริ การ7-Eleven เพราะ มีจาํ นวนสาขามากและกระจายในทัว่ ทุ กพื้นที่ของ
ประเทศไทย โดยมี สาขา 9,252 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่งเป็ นในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล 4,129
สาขา (45%) ทั้งยังมีอาหารแช่แข็งที่หลากหลายให้ผบู ้ ริ โภคได้เลือกสรร ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ อ
อาหารแช่แข็งที่ 7-Eleven มากที่สุด
ร้านสะดวกซื้ อFamily Mart ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคเลือกใช้บริ การFamily Mart น้อย
ที่สุด เพราะ มีจาํ นวนสาขาที่นอ้ ยกว่า 7-Eleven และอาจยังไม่เป็ นที่นิยมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. จากผลการวิจยั สามารถนําข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ อ
อาหารแช่แข็งของคน Gen-Y เพือ่ เป็ นแนวทางการพัฒนาที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. จากผลการวิจยั ทําให้ได้ขอ้ มู ลที่ จาํ เป็ นสําหรับ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งผลิ ตภัณ ฑ์
อย่างเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริ การอย่างแท้จริ ง
3. จากผลการวิจยั ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อกซื้ ออาหารแช่
แข็งคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทําให้ทราบถึ งความต้องการด้านการตลาด
ของผูบ้ ริ โภคGen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดด้านการตลาด
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4. จากผลการวิจยั สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและต่อยอดทั้งทางด้านพฤติกรรม และใน
ด้านปั จจัยทางการตลาดให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากผลการวิจยั สามารถนําข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ อ
อาหารแช่ แข็งของคน Gen-Y ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ไปขยายผลทําการวิจยั ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งของคน Gen-Y ในพื้นที่อื่นด้วย
2. การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ ออาหารแช่
แข็งของคน Gen-Y เท่านั้น ดังนั้นหากมีการทําวิจยั ที่ใกล้เคียงกับงานวิจยั เรื่ องนี้ ทางเราเห็นว่า ควร
เก็บ ข้อมู ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลื อกซื้ ออาหารแช่ แข็ง ของคน Gen อื่ น
เพิ่มเติม
3. การวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ในการเลือกซื้ ออาหารแช่
แข็งเท่านั้น ดังนั้นหากมีการทําวิจยั ที่ใกล้เคียงกับงานวิจยั เรื่ องนี้ ทางเราเห็ นว่า ควรเก็บข้อมูลด้าน
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การตัดสิ นใจเลือกหอพักของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
INFLUENCING STUDENT DECISION MAKING TO CHOOSE STUDENT
ACCOMMODATION OF UNDERGRADUATE STUDENT RANGSIT UNIVERSITY
ชนาภา เจริญช่ าง และโศภิษาฐ์ สู่ ทรัพย์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิ ส ระนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาการตัดสิ นใจเลื อกเช่ าหอพัก ของนักศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต เพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ ช่าหอพัก จํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ที่
ระดับ นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย, ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาชั้นปี 4 และ
มีรายได้ต่อเดือนส่ วนใหญ่ 10,000-30,000 บาท ในภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญของการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักทั้ง 6 ด้านอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ทั้ง 6 ด้าน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสําคัญของการตัดสิ นใจเลือกเช่ า หอพัก ขั้นอยูก่ บั สิ่ ง
อํานวยความสะดวกภายในห้องพัก ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพัก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจ, หอพัก, มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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Abstract
This independent study aims to study apartment renter’s decision of undergraduate
students who studied at Rangsit University in order to meet the needs of 400 dormitory tenants.
The tool used in this research was questionnaires. The statistical methods used in this research
were percentage, frequency, mean, and standard deviation. The data were analyzed using the
Independent Samples t-test method and One-Way ANOVA at statistically significant 0.05 level.
The study results revealed that the majority of the sample were males who were senior
students, having average income 10,000 – 30,000 baht. Overall, it is obviously seen that students
had an opinion regarding priorities of dormitory rental decisions in all six aspects were at high
priority level. The hypothesis testing revealed that the priority of dormitory rental decisions
depended on room facilities, affecting dormitory rental decisions at statistically significant 0.05
level.
Keywords : Decision, Dormitory, Rangsit University
บทนํา
เนื่องด้วยจังหวัดปทุมธานี ต้ งั อยูใ่ นเขตปริ มณฑล ที่มีความเจริ ญในด้านต่างๆ เป็ นอย่างมาก
ไม่ ว่าจะเป็ นสถานที่ สํ าคัญ ต่างๆ ศู นย์ก ารค้า สถานที่ ราชการ และสถานศึ ก ษา ซึ่ งถื อว่าเป็ นอี ก
จัง หวัด หนึ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามสํ าคัญ ในด้านการศึ ก ษาจึ งทําให้ มี ส ถานศึ ก ษาก่ อ ตั้งขึ้ น มากมายรวมถึ ง
มหาวิทยาลัยที่ อยูใ่ นจังหวัดปทุมธานี พบว่า มีจาํ นวน 8 แห่ ง ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนและของ
รั ฐ บาล คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ (ศู น ย์รั ง สิ ต) มี จ ํา นวนนั ก ศึ ก ษาทั้ง หมด 31,760 คน
มหาวิท ยาลัยกรุ งเทพ มี จํานวนนักศึ กษาทั้งหมด 28,000 คน มหาวิท ยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ มี
จํานวนนักศึ กษาทั้งหมด 25,729 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี มี จาํ นวนนักศึ กษา
ทั้งหมด 25,065 คน มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีจาํ นวนนักศึกษาทั้งหมด 16,000 คน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย มีจาํ นวน นักศึกษาทั้งหมด 4,008 คน มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีจาํ นวนนักศึกษาทั้งหมด 2,629
คนและ มหาวิทยาลัยชิ นวัตร (วิทยาเขตปทุมธานี ) มีจาํ นวนนักศึกษาทั้งหมด 25,065 คน ด้วยเหตุน้ ี
การ ขยายตัวในทุกๆ ด้าน ทําให้เราเห็ นว่า ในแต่ละปี จะมีนกั ศึกษาเข้ามาศึกษาทั้งจากต่างจังหวัด
และ บริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งในจํานวนดังกล่าวส่ วนหนึ่ งมีที่พกั อาศัยเป็ นของตัวเอง แต่ยงั มีอีกจํานวน
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มากที่ ไร้ ที่ พ กั พิงแน่ นอน และบุ คคลกลุ่มนี้ มีความจําเป็ นต้องการที่ อยู่อาศัยเป็ นการชั่วคราว ซึ่ ง
ความต้องการนี้ ทําให้มีคนประกอบธุ รกิจสร้างหอพักในปริ มาณมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะในย่าน
ใกล้สถานศึกษาหรื อ แหล่งชุ มชน อาจเนื่ องมาจากการย้ายถิ่นของคนที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดเข้ามา
พักอาศัยเพื่อให้สามารถ เดินทางมาศึกษาได้สะดวก รวมทั้งปั ญหาเรื่ องของการจราจรที่ติดขัดทาให้
บุ ค คลที่ มี ที่ พ กั อยู่ไ กลจาก สถานศึ ก ษาต้องหัน มาอาศัย ห้ องเช่ ามากขึ้ น ดัง นั้น ที่ อยู่อาศัย ให้เช่ า
ประเภทต่างๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น หอพัก บ้านเช่า อพาท์เม้นต์ แมนชัน่ จึงเกิ ดขึ้นเพื่อ
สนองต่อสิ่ งที่ตอ้ งการเป็ นจํานวน เพิ่มขึ้นทุกปี
สําหรับหอพักเป็ นทางเลือกที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดจากนักศึกษา เพราะเป็ นบ้านแห่ งที่
สองของนักศึกษา เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ประสบระหว่างชี วิตนอกห้องเรี ยนของนักศึกษา เป็ นสถานที่ ที่
นักศึกษาจะต้องใช้เวลาอยูน่ านมากกว่าในสถานศึกษา เจ้าของหรื อผูจ้ ดั การหอพักจึงต้องทําหน้าที่
เปรี ยบเสมือนผูป้ กครองของนักศึกษาเพราะจะต้องคอยดูแลหอพักให้มีส่วนเสริ มทางการศึกษาด้าน
สิ่ งแวดล้อม และส่ งเสริ มนักศึกษาได้พฒั นาชีวติ ให้สมบูรณ์ เห็นชีวติ ในแนวกว้างและสร้างทัศนคติ
ที่ ดี ดังนั้น หอพัก จึงควรจัดให้มี ค วามสวยงามเป็ นระเบี ย บ มี ความสะดวกสบายสร้ างความเป็ น
ส่ วนตัวให้แก่ นกั ศึ กษา ดู แลรักษาด้านความปลอดภัยจัดสิ่ งแวดล้อมให้นักศึกษาที่ เข้ามาอยู่ให้อยู่
อย่างมีระเบียบ ไม่ส่งเสี ยงเอะอะ อึกทึก ไม่เปิ ดวิทยุเสี ยงดังจนเกิ นไป ไม่ทาํ ลายระเบียบกฎเกณฑ์
และหอพัก สามารถจัดกิ จกรรมต่างๆ ที่ พ ฒ
ั นาทัก ษะทางสั งคม ความรั บ ผิดชอบภายในหอพัก
ส่ งเสริ มการเป็ น ผูน้ าํ และการกีฬา เพราะหอพักมีผลกระทบต่อผลการเรี ยน การพัฒนาของนักศึกษา
เหล่านั้นด้วย
ในปั จจุบนั ที่ อยู่อาศัยที่ สร้ างขึ้นเพื่อให้เช่าในจังหวัดปทุ มธานี ได้เกิ ดขึ้นเป็ นจํานวนมาก
โดยเฉพาะในบริ เวณใกล้แหล่งสถานศึกษา ทําให้นกั ศึกษาคํานึ งถึงปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือก
หอพักมากขึ้น โดยนักศึกษาเริ่ มมองที่ดา้ นอื่นๆ เป็ นตัวช่วยในการเลือกด้วย ได้แก่ ด้านสิ่ งอํานวย
ความ สะดวกและบริ การ ด้านราคาค่าเช่ า ด้านทําเลที่ ต้ งั ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อม
เป็ นต้น
ด้วยเหตุน้ ี ผูศ้ ึกษาจึงต้องมีความรู ้และศึกษาปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกเช่ าหอพักของ
นักศึ กษา เพราะผูศ้ ึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนํามาเป็ นแนวคิดของการศึกษาถึงปั ญหาที่ เกิดขึ้น
โดย ให้สั ม พันธ์ ก ับ สิ่ งที่ นัก ศึ กษาต้องการในปั จจุ บ ัน และเพื่ อเป็ นประโยชน์ กบั ผูท้ ่ี จะทําธุ รกิ จ
หอพัก ใช้ใน การที่จะพัฒนาระบบการให้บริ การให้เป็ นที่น่าพอใจของนักศึกษาอย่างเต็มที่ (ลัดดา
วัลย์ ประอบมูล, 2556)
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี การศึกษา กลุ่ม
คณะที่กาํ ลังศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษาปริ ญญา
ตรี ที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านข้อมู ลทัว่ ไปของนักศึ กษาที่ ประกอบด้วยเพศ ชั้นปี การศึกษา กลุ่มคณะเรี ยนที่
กําลังศึกษา รายได้ต่อเดือน ของนักศึกษาผูเ้ ช่ าหอพักแตกต่างกัน จะมีการให้ระดับความสําคัญใน
การตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษาในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา : การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องการตัดสิ นใจเลื อกหอพัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีตวั แปรต้นคือปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วยเพศ
ชั้นปี การศึกษา กลุ่มคณะเรี ยนที่กาํ ลังศึกษา รายได้ต่อเดื อน และตัวแปรตามคือการตัดสิ นใจเลื อก
เช่าหอพักของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต ด้านปั จจัยที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจในการ
เลือกหอพัก, ปั จจัยด้านราคา, ปั จจัยด้านการเลือกทําเลที่ต้ งั ของหอพักที่ท่านสนใจ, ปั จจัยด้านการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกหอพัก, ปั จจัยด้านการเลื อกรู ปแบบของห้องพัก, ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกภายในห้องพักที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพัก
2. ขอบเขตด้านประชากร: การศึกษาครั้งนี้ กลุ่มประชากรเป้ าหมาย คือ นักศึกษาที่ตอ้ งการ
เช่าหอพักในเขตอําเภอ หลักหก จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิ ตจํานวน 400 คน
3. ขอบเขตพื้นที่การวิจยั : การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตมหาวิทยาลัยรังสิ ต
4. ขอบเขตช่ วงเวลาที่ ท าํ การวิจยั : การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ท าํ การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล จาก
แบบสอบถามและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผล และรายงาน โดยดําเนินการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2562
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
1.เพศ
2.ชั้นปี การศึกษา
3.กลุ่มคณะเรี ยนที่กาํ ลังศึกษา
4.รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจเลือกหอพักของนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต
1.ปั จจัยที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจในการเลือกหอพัก
2.ปั จจัยด้านราคา
3.ปั จจัยด้านการเลือกทําเลที่ต้ งั ของหอพักที่
ท่านสนใจ
4.ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการเลือกหอพัก
5.ปั จจัยด้านการเลือกรู ปแบบของห้องพัก
6.ปัจจัยด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกภายใน
ห้องพักที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพัก

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ผูป้ ระกอบการรู ้ถึงการตัดสิ นใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา เพื่อให้เป็ นแนวคิดใน
การทําธุ รกิจหอพักและตรงตามที่ตอ้ งการของผูเ้ ช่าได้โดยตรงจุด และใช้เป็ น ประโยชนในแนวคิด
ของระบบการให้บริ การ
2. ทําให้ผูป้ ระกอบการ ใช้เป็ นข้อมูลส่ งเสริ มในการตัดสิ นใจสําหรับการทําธุ รกิ จหอพัก
และใช้เป็ นแนวทางในการลงทุนธุ รกิจ
3.ทําให้ผเู ้ ช่าได้รับบริ การที่พึงพอใจในด้านต่างๆ เพิม่ มากขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ปั จจัย หมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวจูงใจก่อให้เกิดการผลักดันช่วยในการตัดสิ นใจของนักศึกษา
ใน การเลื อกเช่ าหอพัก ได้แก่ ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวก และบริ การต่างๆ ด้านราคาค่าเช่ า ด้าน
ทําเล ที่ต้งั และด้านอื่นๆ เป็ นต้น
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2. การตัดสิ นใจ หมายถึ ง การเลื อกทางปฎิ บตั ิ ที่เห็ นว่าดี ที่ สุดและปฏิ บตั ิ เพื่ อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังนั้นก่อนที่จะมีการตัดสิ นใจจึงควรมีการชัง่ ใจ ไตร่ ตรอง วินิจฉัย ค้นหา
วิธีการและทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อไปสู่ ทางเลือกที่ดีที่สุด
3. หอพัก หมายถึง ที่อยูอ่ าศัยชัว่ คราวสําหรับผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยรังสิ ต ซึ่ งอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
4. นักศึ กษา หมายถึ ง ผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และเป็ นผูท้ ี่
กําลังใช้บริ การเช่าหอพักบริ เวณมหาวิทยาลัยรังสิ ต อยูข่ ณะทําการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน หมายถึง จํานวนเงินที่นกั ศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาได้รับใน
แต่ล ะเดื อน ซึ่ งเป็ นจํานวนเงิ น ที่ ผูป้ กครองให้ ไ ว้ใ ช้จ่า ยต่ อ เดื อ น รวมถึ งจํา นวนเงิ น ที่ นัก ศึ ก ษา
สามารถหามาได้จากการทํางานพิเศษต่างๆ รวมเป็ นรายได้ต่อเดือน
6. ด้านการตลาด หมายถึ ง กิ จกรรมทางการตลาดที่ ผู เ้ ป็ นเจ้า ของกิ จ การหอพัก ใช้ เป็ น
เครื่ องมื อ ในการดาเนิ นกลยุท ธ์ ทางการตลาด ซึ่ งประกอบด้วย ผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
7. การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง กระบวนการเลื อ กทางเลื อ กใดทางเลื อ กหนึ่ ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายของ
องค์การ การตัดสิ นใจเป็ นสิ่ งสําคัญ และเกี่ ยวข้องกับ หน้าที่การบริ หาร หรื อการจัดการเกื อบทุ ก
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทํางาน การประสานงาน และการ
ควบคุม
8. ราคา หมายถึง มูลค่าของสิ นค้าในรู ปตัวเงิน อันเป็ นต้นทุนของลูกค้าในการที่จะเลือกซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบกับมู ลค่า กับราคาของผลิ ตภัณฑ์ ถ้ามู ลค่าสู งกว่าหรื อเหมาะสมกับราคา
ลูกค้าก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
9. ทําเลที่ ต้ งั หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน และงานในการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าไปยังตลาด โดยสถาบันที่นาผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็คือ สถาบันทางการ
ตลาด ส่ วนกิ จกรรมในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า การเก็บรั กษา
สิ นค้าคงคลัง
10. รู ปแบบของห้องพัก หมายถึง การแบ่งสัดส่ วนของห้องชัดเจน แยกห้องนัง่ เล่นออกจาก
ห้องนอน อาจมีบริ เวณครัวเล็กๆ ที่สามารถประกอบอาหารภายในห้องพักได้ หรื อการรวมสัดส่ วน
ระหว่างห้องพักกับห้องนํ้าอยูร่ ่ วมกัน
518

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

11. สิ่ งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่ งที่ทางหอพักมีอุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ มีไว้ให้บริ การ
แก่ ผูเ้ ช่ าพัก ได้แก่ เตี ยงนอน ตู เ้ สื้ อผ้า โต๊ะ เครื่ องแป้ ง โต๊ะ เขี ยนหนังสื อ ตู ้เย็น เครื่ องทํานํ้าร้ อน
เครื่ องปรับอากาศ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พิบูล ทีปะปาล (2545, น. 44-47) ได้กล่าวถึง แนวคิดทางการตลาด หมายถึง การสร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า จะต้องคํานึ งถึงส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรื อ 4Ps
ใน การตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ดังนี้
ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง การขายโดยธุ รกิ จที่ ท ําให้ เกิ ด ความพอใจของลู ก ค้า โดยการ
ตอบสนองความต้องการผลิ ตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตนหรื อไม่ก็ตาม ซึ่ งประกอบด้วยสิ นค้า
บริ การ และความคิด ผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ และมีมูลค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะทําให้
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
ด้านราคา หมายถึ ง มูลค่าของสิ นค้าในรู ปตัวเงิน อันเป็ นต้นทุนของลูกค้าในการที่จะเลือก
ซื้ อผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบกับมูลค่ากับราคาของผลิ ตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสู งกว่าหรื อเหมาะสมกับราคา
ลูกค้าก็จะตัดสิ นใจซื้ อ
ด้านสถานที่ หมายถึ ง โครงสร้ างของช่ องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบัน และงานในการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าไปยังตลาด โดยสถาบันที่นาผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายก็คือ สถาบันทางการ
ตลาด ส่ วนกิ จกรรมในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า การเก็บรั กษา
สิ นค้า คงคลัง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ าย เพื่ อสร้ างทัศนคติ และพฤติ กรรมการซื้ อ การติ ดต่อสื่ อสารอาจใช้พ นักงานขายโดยตรง
หรื อ ใช้ สื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การโฆษณา การขายโดยใช้ พ นั ก งานขายการ
ประชาสัมพันธ์ การขายโดยตรง เช่น ทางโทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รวิภา วงศ์บุศรัตน์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การให้บริ การเรื่ องหอพักนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่โดยผลการวิจยั สรุ ป
ได้ คือ ปั จจัยทางด้านส่ วนผสมทางตลาดบริ การที่นกั ศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมาก ได้แก่ ปั จจัย
ด้านราคาและด้านสถานที่สําหรับปั จจัยที่มีความพึงพอใจในระดับกลางได้แก่ปัจจัยด้านบุคคล การ
ติดต่อสื่ อสารกระบวนการผลิตภัณฑ์รวมถึงลักษณะทางกายภาพ
เสาวนี ย ์ วิวฒั น์วานิ ช (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั ในเรื่ อง ความพึงพอใจของผูเ้ ช่าต่อ
การบริ การของหอพกุลสตรี ผลการวิจยั สรุ ปได้ คือ ผูใ้ ช้บริ การจะมีความพอใจในภาพรวมต่อการ
ให้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อจําแนกการให้บริ การเป็ นรายด้านสิ่ งที่พบคือ ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึ งพอใจในด้านสวัส ดิ ก ารสู ง ถัดมาคื อด้านข้อมู ล ข่าวสารด้านสถานที่ และด้านบุ ค ลากร
ให้บริ การดังนี้ (1) ด้านสวัสดิการที่ได้รับจากหอพักพบว่าผูใ้ ช้บริ การโดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลางโดยมีความพึงพอใจเรื่ องห้องนอนมีตูเ้ สื้ อผ้า ที่นอน โต๊ะ-เก้าอี้ (2) ด้านข้อมูล
ข่าวสารพบว่าผูท้ ี่ใช้บริ การโดยส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยมี ความพึงพอใจ
มากในเรื่ อง ความเพียงพอของหนังสื อพิมพ์รายวัน (3) ด้านสถานที่ได้รับจากหอพักพบว่าผูใ้ ช้โดย
ส่ วนใหญ่ดา้ นบริ การจะมีความพอใจอยู่ในระดับปานกลางและพอใจมากใน เรื่ องของแหล่งที่ต้ งั
ของหอพักทําให้เดิ นทางไป-มาได้สะดวก (4) ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การพบว่าผูใ้ ช้บริ การโดยส่ วน
ใหญ่มีความพึงพอใจจัดอยู่ในระดับปานกลางและพอใจมากในเรื่ องใน เรื่ องเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
ได้แก่ความสุ ภาพการตั้งใจทํางานการรับฝากข้อความ สําหรับปั จจัยด้านอายุ ราคาห้องพัก รายได้
ประสบการณ์ ข องการพัก อาศัย ความปลอดภัย ความสะดวก ของการเดิ น ทาง จากที่ พ ัก ไม่ มี
ความสัมพันธ์ในเรื่ องความพึงพอใจของผูท้ ี่ใช้บริ การ
นิ รันดร์ วัชระนพคุ ณ (2542: บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื่ อง การศึ กษาอุ ปสงค์ข องนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ที่มีต่อหอพักเอกชน ผลการวิจยั สรุ ปได้ คือ สิ่ งที่นกั ศึกษาต้องการให้มีอยูใ่ น
หอพัก เอกชนเรี ย งตามลําดับ ความสํ าคัญ มากที่ สุ ดไปถึ งน้อ ยที่ สุ ด ดังนี้ บรรยากาศดี ไม่ มี ก ลิ่ น
รบกวนมี ค วามปลอดภัยในชี วิตและทรั พ ย์สิน การเดิ นทางที่ ส ะดวกความเงี ยบสงบเป็ นส่ วนตัว
ความสะอาด ของตัวอาคารและห้องพัก ความใกล้มหาวิทยาลัย ค่าเช่าห้องพักเหมาะสมกับรายได้
ของนักศึกษา ความใกล้แหล่งชุ มชน มารยาทของเจ้าของหรื อเจ้าหน้าที่ภายในหอพักและมีเพื่อน
ร่ วมห้องที่รู้จกั กันอยูแ่ ล้ว
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นภาพร มโนรุ่ งเรื องรัตน์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจต่อที่พกั อาศัย
ประเภทเช่าของผูท้ าํ งานที่ศึกษาภาคสมทบ : กรณี ศึกษา สถาบันราชภัฎจันทรเกษมผลการวิจยั สรุ ป
ได้ คือ นักศึกษาหญิงจะให้ความสําคัญเรื่ องการต้องการความปลอดภัยของการพักอาศัยในขณะที่
นักศึกษาชายจะให้ความสําคัญของเรี่ องความต้องการอิสระในการพักอาศัยมากกว่า
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่นาํ มาใช้ในการศึกษา คื อ นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีประชากร
ทั้ง หมด 14,652 คน ข้อ มู ล จาก intranet.rsu.ac.th ณ วัน ที่ 24 มี น าคม พ.ศ. 2562 และ เลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่าง จํานวนทั้งสิ้ น 400 คน ทั้งหมด 5 กลุ่ม แบ่งจํานวนกลุ่มละ 80 คน ซึ่ งเป็ นแบบโควต้า และ
การเลือกตัวอย่าง เลือกตามความสะดวกสบาย ประกอบด้วย
กลุ่ ม ที่ 1 วิท ยาศาสตร์ –สุ ข ภาพ จํานวน 80 คน คื อ วิท ยาลัย แพทยศาสตร์ วิท ยาลัยทัน ต
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กายภาพบําบัดและเวชศาสตร์ การ
กีฬา เทคนิ คการแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์-แผนตะวันออก ทัศนมาตรศาสตร์ รังสี เทคนิ ค วิทยาลัย
วิศวกรรมชีวการแพทย์
กลุ่ ม ที่ 2 วิ ศ วกรรมศาสตร์ –เทคโนโลยี จํา นวน 80 คน คื อ สถาบัน การบิ น วิท ยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิ จิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ Institute for
Data Analytics
กลุ่มที่ 3 มนุ ษยศาสตร์ –สังคมศาสตร์ จํานวน 80 คน คือ วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์
นิ ติศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม-สังคม วิทยาลัยครู สุริยเทพ สถาบันภาษาอังกฤษ สถาบัน Gen.Ed.
วิทยาลัยรัฐกิจ รัฐศาสตร์ สถาบันรัฐ-ประศาสนศาสตร์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ (English
Program) สถาบันอาชญาวิทยาและการ-บริ หารงานยุติธรรม
กลุ่มที่ 4 เศรษฐกิ จ–ธุ รกิ จ จํานวน 80 คน คือ บริ หารธุ รกิจ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการ
บริ การ บัญชี เศรษฐศาสตร์
กลุ่ มที่ 5 ศิ ลปะ–การออกแบบ จํานวน 80 คน คื อ วิท ยาลัยดนตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการออกแบบ ดิจิทลั อาร์ ต กําหนดขนาดของกลุ่ม โดยใช้วธิ ี การเลือกสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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ขั้น ที่ 1 ใช้ สู ต รทาโร ยามาเน (Taro yamane) ระดับ ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ ร้ อ ยละ 95 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรื อที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ให้ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสู ตร
𝑛𝑛 = 𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N = จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
e = ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นประมาณ 400 คน
แทนค่าจากสู ตร
14,652 + (14,652𝑥𝑥0.05) = 389.37
เพื่อสะดวกต่อการเก็บและคํานวณข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดขนาดตัวอย่าง ทั้งสิ้ นจํานวน 400 คน

ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยอาศัยเพื่อความสะดวก ในการทําวิจยั ผูศ้ ึกษาได้ขอ้ มูลจาก

กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ที่ รวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ตโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของนัก ศึ ก ษา อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ รายได้ต่อเดือน การทํางานมีลกั ษณะเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check List)
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจเลื อ กหอพัก ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยใช้มาตราประมาณค่า (Rating Scale) ตาม แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่ งมี
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ในแบบสอบถามส่ วนที่ 2 ซึ่ งใช้การวัดตามแบบมาตราลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยใช้รูปแบบ
ของมาตราวัดประเภทอันตรภาค (Interval Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด แต่ละระดับมีการให้คะแนนดังต่อไปนี้
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คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

ในแบบสอบถามผูศ้ ึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่ งผลของการคํานวณใช้สูตร
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังต่อไปนี้
จากสู ตร ความกว้างอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
แทนค่าจากสู ตร

=

5–1
5

ความกว้างอันตรภาคชั้น

=

0.8

ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้นามาแปลความหมายได้ดงั นี้
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด

4.21 - 5.00

มาก

3.41 - 4.20

ปานกลาง

2.61 - 3.40

น้อย

1.81 - 2.60

น้อยที่สุด

1.00 - 1.80

การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูศ้ ึกษาได้ใช้สถิติในการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ค่า ความเชื่ อ มั่น ในแบบสอบถามด้วยวิธี ห าค่า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach) เพื่ อ ความถู ก ต้ อ งค่ า แอลฟาที่ ไ ด้ จ ะแสดงออกมาถึ ง ระดั บ ของความคงที่ ข อง
แบบสอบถาม จะได้ผลทดสอบเท่ากับ 0.88 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.7
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล โดยแสดงค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
แสดงผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน จําแนกตามเพศ ได้ผลลัพธ์
ว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 178 คนคิดเป็ นร้อยละ 44.50 และเพศชาย จํานวน จํานวน 222 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.50
จําแนกตามชั้นปี ได้ผลลัพธ์ว่าส่ วนใหญ่อยู่ระหว่างชั้นปี 4 จํานวน 117 คนคิดเป็ นร้ อยละ
29.30 รองลงมาคือ ชั้นปี 3 จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.30 ชั้นปี 2 จํานวน 90 คน คิดเป็ น ร้อย
ละ 22.50 ชั้นปี 1 จํานวน 54 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 13.50 ชั้นปี 5 จํานวน 18 คน คิดเป็ น ร้อยละ 4.50
และ ชั้นปี 6 จํานวน 8 คน คิดเป็ น ร้อยละ 2.00 ตามลําดับ
จําแนก ตามกลุ่มวิชาได้ผลลัพธ์ว่า ส่ วนใหญ่มีกลุ่มวิชา มนุ ษย์-สังคม จํานวน 81 คน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 20.30 กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ -ธุ รกิจ จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.30 รองลงมาคือ
กลุ่มวิชาศิลปะ-ออกแบบ จํานวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และกลุ่มวิชา วิทย์ - สุ ขภาพ จํานวน
79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80 กลุ่มวิชาวิศวะ-เทคโนฯ จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80 ตามลําดับ
จําแนก ตามรายได้ ได้ผลลัพธ์ ว่าส่ วนใหญ่มีรายได้ จํานวน 10,000–30,000 บาท คิ ดเป็ น
ร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ รายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.50 รายได้
30,000–50,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.30 และ รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป จํานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.80 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่าเพศที่แตกต่างกันส่ งผลปั จจัยด้าน (1) การตัดสิ นใจในการเลื อก
หอพัก (2) ด้านราคา (3) ด้านการเลือกทําเลที่ต้ งั ของหอพักที่ท่านสนใจ (4) ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจ
ในการเลือกหอพัก (5) การเลือกรู ปแบบของห้องพัก (6) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพักไม่แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าชั้นปี การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลปั จจัยด้าน (1) การตัดสิ นใจใน
การเลือกหอพัก (2) ด้านราคา (3) ด้านการเลือกทําเลที่ต้ งั ของหอพักที่ท่านสนใจ (6) ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวกภายในห้องพักที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพักไม่แตกต่างกัน และชั้นปี การศึกษาที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านที่ (4) ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการเลือกหอพัก เมื่อทดสอบเป็ นราย
คู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 กับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 กับ
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 ชั้นปี การศึ ก ษาที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อ ปั จจัยด้านที่ (5) การเลื อกรู ป แบบของ
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ห้องพัก พบว่า มี 3 คู่ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปี ที่1 กับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2, นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 กับ
นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 และ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 กับ นักศึกษาชั้นปี ที่ 3
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าที่แตกต่างกันส่ งผลปั จจัยด้าน (1) การตัดสิ นใจในการเลือกหอพัก
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกหอพักไม่แตกต่างกัน และ ชั้นปี การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัย
ด้า นที่ (2) ด้านราคา เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู่ พ บว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย กลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์ –
สุ ขภาพ กับ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ –สังคมศาสตร์ (3) ด้านการเลือกทําเลที่ต้ งั ของหอพักที่ท่านสนใจ
เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ –สุ ขภาพ กับ กลุ่มวิชามนุษย์
ศาสตร์ –สั งคมศาสตร์ (4) ปั จจัย ด้านการตัดสิ นใจในการเลื อกหอพัก พบว่ามี 3 คู่ป ระกอบด้วย
ปั จจัย ด้านที่ กลุ่ ม วิช าวิท ยาศาสตร์ –สุ ข ภาพ กับ กลุ่ ม วิช าศิ ล ปะ–การออกแบบ, กลุ่ ม วิช ามนุ ษ ย์
ศาสตร์ –สังคมศาสตร์ กับ กลุ่ มวิชาศิ ลปะ–การออกแบบ และวิชาเศรษฐกิ จ - ธุ รกิ จ กับ กลุ่มวิชา
ศิ ล ปะ–การออกแบบ (5) การเลื อ กรู ป แบบของห้ อ งพัก พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้ว ย กลุ่ ม วิ ช า
วิท ยาศาสตร์ –สุ ข ภาพ กับ กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ย์ศ าสตร์ –สั ง คมศาสตร์ และ กลุ่ ม วิ ช ามนุ ษ ย์ศ าสตร์ –
สั งคมศาสตร์ กับ กลุ่ ม วิช าศิ ลปะ–การออกแบบ (6) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้ องพัก
พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์–สุ ขภาพ กับ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์–สังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ารายได้ต่อเดื อนแตกต่างกันส่ งผลปั จจัยด้าน (1) การตัดสิ นใจใน
การเลื อกหอพัก (2) ด้านราคา (4) ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการเลือกหอพัก (5) การเลือกรู ปแบบ
ของห้องพัก (6) ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพักที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพักไม่
แตกต่างกัน และ ชั้นปี การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยด้านที่ (3) ด้านการเลือกทําเลที่ต้ งั ของ
หอพักที่ท่านสนใจ เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับ
30,001-50,000 บาท
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกหอพักของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต มี
ประเด็นสําคัญที่นาํ มาอภิปราย ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด-ตํ่าสุ ดในแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน แสดงให้เห็นการ
ตอบในสิ่ งที่ตอ้ งการของผูเ้ ช่ าหอพักยังต้องมีการปรับปรุ งและหาวิธีการในการส่ งเสริ มปั จจัย ด้าน
ต่ างๆ ให้ ส ามารถตอบในสิ่ งที่ ต้อ งการของผูเ้ ช่ า หอพัก ให้ ม ากขึ้ น โดยสํ า รวจจากกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ทั้งหมด 400 คน โดยอธิ บายได้ดงั นี้
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ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการเลื อกหอพักรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านทําเลของหอพัก
คิดเป็ นค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.33 เนื่ องจาก ควรเลือก “ทําเล” ที่อยูใ่ กล้ๆ กับสถานที่ทาํ งานหรื อมหาลัย เพื่อ
สะดวกในการเดิ น ทางไป-กลับ ไม่ ต้องเสี ย เวลานั่ง รถนานๆให้เสี ย สุ ข ภาพจิต ใจ นอกจากช่ วย
ประหยัดเวลาแล้ว ที่สาํ คัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย และค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดในด้าน
ชื่ อเสี ยงของหอพัก คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.76 เนื่ องจาก ชื่ อบ้างครั้ ง หอพัก ที่ มี ชื่ อเสี ยงอาจตั้งอยู่
ห่ างไกลสถานศึกษา ทําให้การเดินทางมาสถานศึกษานั้นไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ซึ่ งเป็ นเหตุผลว่า ทําไมนักศึกษาจึงให้ความสําคัญกับ ทําเลของหอพักเป็ นหลัก
ปั จจัยด้านการเลือกรู ปแบบของหอพักรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในด้านการแบ่งสัดส่ วนของ
ห้ อ งชัด เจน (เช่ น แบ่ ง เป็ นห้ อ งนอน ห้ อ งนํ้า ห้ อ งครั ว ห้ อ งนั่ง เล่ น ) คิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.07
เนื่ องจาก การได้มีหอพักที่เป็ นห้องแบบส่ วนตัว และมีห้องนํ้าเป็ นของตัวเอง นอกจากนี้ ถา้ คุณชอบ
ทําอาหาร คุ ณ ก็ ย งั สามารถทํา ได้ เพราะส่ วนมากหอพัก จะมี ห้ อ งครั วชั้น ดี เอาไว้บ ริ ก ารให้ คุ ณ
สําหรั บการทําอาหารกิ นกันเองในหมู่นัก เรี ยน และค่าเฉลี่ ยตํ่าสุ ดในด้านการไม่ แบ่งสั ดส่ วน (มี
ห้องนํ้าในตัว) คิดเป็ นค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.88 เนื่ องจาก การที่ นักศึ กษานั้นต้องทํางานกลุ่ มกันเป็ นส่ วน
ใหญ่ ซึ่ งอาจจะไม่สะดวกต่อการใช้พ้ื นที่ ในการทํางานร่ วมจึงทําให้ในด้านการแบ่งสัดส่ วนของ
หอพักนั้นมีความสําคัญมากกว่าหอพักไม่แบ่งสัดส่ วน
ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ เป็ นตัวแปลสําคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้ในการเลือกหอพัก
ของนักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิ ต พบว่า ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกหอพักส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจในระดับมากทุ กด้าน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริ การที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ผลจากการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ใช้ในการตัดสิ นใจเลื อกหอพักของนักศึ กษาปริ ญญาตรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ทําให้ทราบถึ งระดับความพึงพอใจ ด้านปั จจัยใดที่ ทาํ ให้ตดั สิ นใจในการเลื อก
หอพัก , ปั จจัย ด้า นราคา, ปั จจัย ด้านการเลื อ กทําเลที่ ต้ ัง ของหอพัก ที่ ท่ านสนใจ, ปั จ จัย ด้านการ
ตัดสิ นใจในการเลื อกหอพัก, ปั จจัยด้านการเลื อกรู ปแบบของห้องพัก, ปั จจัยด้านสิ่ งอํานวยความ
สะดวกภายในห้องพักที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกหอพัก ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเลื อก
หอพัก โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้

526

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

1. เจ้าของผูท้ าํ ธุ รกิจห้องเช่าพักอาศัย ควรที่จะมีส่วนลดต่างๆ ให้กบั ผูเ้ ช่าห้องพักอาศัย เพื่อ
เป็ นการดึงดูดใจลูกค้า และมีการทําโปรโมชัน่ ต่างๆ ปรับเปลี่ยนไป เรื่ อยๆ เพื่อให้ผเู ้ ช่าห้องพักอาศัย
เกิดความสนใจ และอยากเข้ามาชมห้องพักอาศัย ยังส่ งผลทําให้ผเู ้ ช่ามีการตัดสิ นใจเช่าห้องพักอาศัย
เนื่องจากตรงตามในสิ่ งที่ตอ้ งการของตัวผูเ้ ช่าห้องพักอาศัยเองด้วย
2. กําหนดราคาของค่าเช่าหอพักอาศัยผูป้ ระกอบการควรตระหนักและให้ความสําคัญเป็ น
อย่างมากเพราะการกําหนดราคาหอพักต้องมีความเหมาะสมกับขนาดของห้องพักและสถานที่ มี
ความชัดเจน และมีหลายราคาให้ผทู ้ ี่ตอ้ งการเช่าหอพักอาศัยได้ทาํ การเลือกตามอัตรากาลังของผูเ้ ช่า
ห้องพักอาศัยเอง ทั้งยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจผูเ้ ช่าหอพักอาศัยได้เป็ นอย่างดี เพราะ
ผูเ้ ช่าห้องพักอาศัยมีโอกาสได้เลือกราคาด้วยตนเอง และเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารเปลี่ ยนพื้นที่ ในการทําวิจยั ครั้งต่อไป เพื่อดู ความแตกต่างของความต้องการ
นักศึกษาในแต่ละพื้นที่
2. ควรมีการเปลี่ยนวิธีการเป็ นแบบสัมภาษณ์ เพื่อจะได้เข้าถึ งเหตุผลในการตัดสิ นใจเลือก
ปัจจัยในแต่ละด้าน
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ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
WORK SATISFACTION OF EMPLOYEES AT BIG FOODS GROUP CO., LTD.
ดวงกมล มหาพล และอรุ ณี จันทรวรินทร์
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา เงินเดื อน และ แผนก ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานด้านลักษณะงาน ด้าน
ความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้านค่าจ้างและสวัสดิ ก าร และ ด้านความสัม พันธ์ ระหว่างคนใน
องค์กร ของพนักงาน บริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พนักงาน บริ ษทั บิ๊ก
ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด โดยมี วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้สู ตรของ Taro Yamane ในการคํานวณได้ก ลุ่ ม
ตัว อย่า งจํา นวน 270 คน มี ก ารใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
การศึกษา
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ ป ระกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา เงิ นเดื อน และ
แผนก มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด พบว่า
อายุ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านลักษณะงานและด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในองค์กร แต่มีผลต่อความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า และ ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิ การ เงิ นเดื อน ที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านลักษณะงาน ด้านความ
มัน่ คงและความก้าวหน้า และด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร แต่มีผลต่อความพึงพอใจใน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ส่ วนปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ซ่ ึ งประกอบไปด้วย เพศ ระดับการศึกษา
แผนกที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า
ด้านค่ า จ้า งและสวัส ดิ ก าร และด้า นความสั ม พัน ธ์ ระหว่างคนในองค์ก ร ที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ, ความมัน่ คงและความก้าวหน้า, ค่าจ้างและสวัสดิการ
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Abstract
This research aims to study the demographic factors that consist of gender, age,
education level, salary and department that affect job satisfaction in job characteristics, security
and progress, wage and welfare, and the relationship between people in the organization of
employees at Big Foods Group Co., Ltd. The research samples of this study include employees of
Big Foods Group Co., Ltd., With the sampling method using the formula of Taro Yamane for
calculation, we got the sample of 270 people. In order to elicit data, questionnaires are used.
From the study of demographic factors that include gender, age, education level, salary
and department, it affects the level of work satisfaction of employees at Big Foods Group Co.,
Ltd., We found that the different of ages do not affect the level of satisfaction in term of satisfied
with the nature of work and the relationship between people in the organization. But it affects the
satisfaction of stability and progress, and the wage and welfare. The different salaries do not
affect the level of satisfaction in the job description, security and progress, and the relationship
between people in the organization. But it affects the satisfaction of wages and welfare. As the
study of the demographic factors, which consist of gender, education level, different departments,
it affects the job satisfaction, security and progress, wage and welfare and the relationship
between people in the organization that different with statistical significance at the level of 0.05.
Keywords: SATISFACTION, STABILITY AND PROGRESS, WAGE AND WELFARE
บทนํา
จากข้อมูลรายงานนโยบายการเงิน ฉบับธันวาคมของธนาคารแห่ งประเทศไทย พบว่า ใน
ปั จจุบนั เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ สภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และจากข้อมูลการ
สํารวจสภาวะการทํางานของประชากรไทย จากสํ านัก งานสถิ ติ แห่ งชาติ กระทรวงดิ จิท ลั เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า มีจาํ นวนผูท้ ี่อยูใ่ นกําลังแรงงานทั้งสิ้ น 38.11 ล้านคน ซึ่ งประกอบด้วย ผู ้
มีงานทํา 37.34 ล้านคน ผูว้ า่ งงาน 4.4 แสนคน และผูร้ อฤดู กาล 3.29 แสนคน มีประชาชนมากมาย
ไม่ว่าจะจบการศึ กษามานานแล้วหรื อจบการศึ ก ษามาเพี ยงไม่นานที่ ยงั ว่างงาน และด้วยภาวะที่
เศรษฐกิ จไม่ดีน้ ันสําหรับบริ ษทั ที่ กาํ ลังเริ่ มลงทุนในเรื่ องของการวางแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆมี
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ความสําคัญอย่างยิง่ เนื่ องจากมีธุรกิจอื่นๆอีกมากมายที่ตอ้ งแข่งขันกัน การนํากลยุทธ์ต่างๆออกมาใช้
ต่อสู ้กนั ในเชิ งการตลาด แต่หากว่าธุ รกิจที่กาํ ลังลงทุนใหม่น้ ีในเรื่ องของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เป็ นสิ่ งที่สําคัญมาก เพราะเนื่ องจากระยะเวลาในการทํางานร่ วมกันยังเป็ นช่วงระยะเวลาไม่นาน จึง
เป็ นเรื่ องสําคัญต่อความรู ้สึกมัน่ คงในการทํางานในบริ ษทั นี้ได้ รวมถึงด้วยสภาพแวดล้อมสวัสดิการ
ต่างๆ อาจจะส่ งผลต่อความพึ งพอใจของพนักงานได้ เพราะฉะนั้นธุ รกิ จจะประสบความสําเร็ จ
ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างไม่ใช่ เพียงปั จจัยภายนอกอาทิ เช่ นในเรื่ องของการแข่งขันที่ สูง ในส่ วน
ของปั จจัยภายในก็มีผลมากเช่นกันที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็ จและก้าวหน้าได้เร็ วขึ้น
ปั จจัยภายนอกนั้นยังขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอีกหลายๆ อย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่หากมองถึง
ปั จจัยภายในส่ วนหนึ่ งในนั้นก็คือพนักงาน หรื อ บุคลากรต่างๆ ภายในบริ ษทั ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในงานของบริ ษทั ดังนั้นการทํางานของพนักงานทุกคนจะมีผลต่อผลงานที่ออกมา รวมถึงความพึง
พอใจในเรื่ อ งของตัว เงิ น ค่ าตอบแทน เรื่ อ งของที ม งาน เรื่ อ งของความยุติ ธ รรม และเรื่ อ งของ
สวัสดิการต่างๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่มีส่วนสําคัญมากเนื่ องจากหากมีความพึงพอใจในเรื่ องต่างๆ ที่กล่าวมา
ก็อาจจะทําให้เกิ ดความรู ้ สึกเกิ ดกําลังใจในการทํางาน มีแรงขับเคลื่อนในการทํางานมากขึ้น และ
นําไปสู่ ผลงานที่ดีได้ แต่หากว่าพนักงานนั้นเกิดความไม่มีพึงพอใจในการทํางานอาจจะก่อให้เกิด
การละเลยและไม่สนใจในงานที่ได้รับ
การศึกษาวิจยั เล่มนี้จึงถือว่ามีส่วนที่เป็ นประโยชน์ เนื่องจากการศึกษาความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนัก งาน บริ ษ ทั บิ๊ ก ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด จะสะท้อนให้ผูว้ ิจยั เห็ นถึ งระดับ ของความพึง
พอใจว่า อยูใ่ นระดับใดรวมถึ งปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มานั้นไปปรับปรุ งและพัฒนาในเรื่ องต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นได้ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อการทํางานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
2. เพื่อศึกษาพนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่ต่างกันจะมีความพึงพอใจกันของพนักงานต่อ
การทํางานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัดต่างกัน
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สมมติฐานของการวิจัย
ข้อมูลประชากรซึ่ งประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา อายุ เงินเดือน แผนก ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิความมัน่ คงและความก้าวหน้า ค่าจ้างและ
สวัสดิการ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของพนักงานต่อการทํางานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด ได้
กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ได้ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 270 คน
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ได้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานที่ปฏิ บตั ิงานบริ ษทั บิ๊ ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด การสุ่ ม
ตัวอย่าง เป็ นแบบ ตามความสะดวก (Convenience Sampling)โดยแจกแบบสอบถามให้กบั พนักงาน
บริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. เงินเดือน
5. แผนก
ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของพนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัดได้แก่
1. ระดับความพึงพอใจในด้าน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2. ระดับความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า
3. ระดับความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
4. ระดับความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั บิ๊ก
ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด กรอบความคิดการวิจยั จําแนกตัวแปรที่จะศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. เงินเดือน
5. แผนก

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
1. ระดับความพึงพอใจในด้าน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2. ระดับความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า
3. ระดับความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
4. ระดับความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อที่ จะได้ทราบระดับ ความพึงพอใจต่อการทํางานของพนักงานในบริ ษทั บิ๊ ก ฟู้ ดส์
กรุ๊ ป จํากัด
2. เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุ งให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น
3. เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาในเรื่ องของสวัสดิการต่างๆ ให้ดีข้ ึนต่อไป
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บริ ษทั บิ๊ก ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด หมายถึ ง บริ ษทั ตั้งอยู่ที่ 6/9 ม.5 ต.เจดี ยห์ ัก อ.เมือง จังหวัด
ราชบุรี 70000 โดยบริ ษทั ดําเนินธุ รกิจชําแหละชิ้นส่ วนไก่
2. พนักงานของบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด หมายถึ ง พนักงานที่ได้รับรายได้จากองค์กร
โดยจ่ายเป็ นรายเดือน
3. เพศ หมายถึง ลักษณะทางด้านร่ างกายว่าเป็ นชาย หญิง
4.อายุ หมายถึง อายุนบั ตั้งแต่วนั แรกเกิดจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถามโดยนับเป็ นปี
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5. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของพนักงาน
6. ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จะเกิ ดขึ้นต่อเมื่อสิ่ ง
นั้น สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างดี ห รื อสมบู รณ์ ที่ สุ ดซึ่ ง ความพึ งพอใจที่
เกิดขึ้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ตามค่านิ ยมและประสบการณ์ ของตัวบุคคลประกอบด้วย 4 ด้าน
ได้แก่
7. ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หมายถึ ง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่องานใน
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
8. ความพึงพอใจด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า หมายถึง ความรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อ
ความเจริ ญหรื อการได้เลื่อนตําแหน่งในหน้าที่การงาน และความน่าเชื่อถือขององค์กร
9. ความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุคคลที่มีต่อค่าจ้าง
หรื อค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจากการทํางาน
10. ความพึ งพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร หมายถึ ง ความรู ้ สึกของ
บุคคลที่มีต่อการยอมรับจนถึ งการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้างาน และสามารถ
ปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หรื อความพึงพอใจในการทํางาน ตรงกับคํา ภาษาอังกฤษ
ว่า Job Satisfaction มีผูใ้ ห้ความหมายและแสดงความคิดเห็ น เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ไว้หลายท่าน แต่ส่วน
ใหญ่แล้วมีเห็นใกล้เคียงหรื อสอดคล้องกัน ดังนี้
ธนชั ย ยมจิ น ดา และเสน่ ห์ จุ ้ย โต (2544,น. 27) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจในงาน
(jobsatisfaction) หมายถึ ง ระดั บ ความรู ้ สึ กของบุ ค คลในทางบวกหรื อทางลบต่ อ งาน ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (pay)
2. ความพึงพอใจในผูบ้ งั คับบัญชา (supervision)
3. ความพึงพอใจเพื่อนร่ วมงาน (co-worker)
4. ความพึงพอใจในสภาพการทํางาน (work setting)
5. ความพึงพอใจในตัวงาน (tasks)
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6. ความพึงพอใจในโอกาสความก้าวหน้า (advancement opportunities)
บุ ญ มั่น ธนาศุ ภวัฒ น์ (2537,น. 158) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจในงาน หมายถึ ง เจตคติ ใ น
ทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรื อกิจกรรมที่เขาทําซึ่ งเป็ นผลให้บุคคล เกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้ น
มีความมุ่งมัน่ ที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน สิ่ งเหล่านี้ จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการทํางาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสําเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การ ดังนั้น
ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การเป็ นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์
ความเจริ ญก้าวหน้าและนําความสําเร็ จตามเป้ าหมายมาสู่ องค์การ
Applewhite (1965, 8) ได้ให้ ค วามหมายของความพึง พอใจในการทํางานไว้ว่า หมายถึ ง
ความสุ ขสบายที่ได้จากสภาพที่ทาํ งาน ความสุ ขจากการทํางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน และทัศนคติที่
มีต่องานและความพึงพอใจเกี่ยวกับรายได้
Porter,Lawler และ Hackman (1975) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า คื อ ปฏิ กิ ริย าที่ มี ต่ ออาชี พ หรื อ
องค์การที่เขาทํางานอยู่
Strauss (1960, 119-121) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู ้สึก
พอใจในงานที่ทาํ เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ
ปัจจัยและองค์ ประกอบทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกยินดี มีความสุ ข และเต็มใจในการทํางาน หรื อมีเจตคติทางบวก
ต่องานที่ กําลังปฏิ บ ัติอยู่ หรื อทําให้ เกิ ดความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติง านนั้น เป็ นปั จจัย ที่ ท าํ ให้
บุ คลากรเกิ ดความ พยายามกระตุ น้ ให้อยากทํางาน จนประสบความสําเร็ จตามวัตถุ ป ระสงค์ของ
องค์การ ปั จจัยดังกล่าวมี นักวิชาการได้แสดงเจตคติไว้ ดังนี้
โชคดี รักทอง (2523) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ทาํ ให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานนั้น
มี ดังนี้ คือ
1. ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) เป็ นความมัน่ คงในการทํา งาน ซึ่ งผูป้ ฏิ บ ัติ ง านจะมี
ความรู ้ สึ กว่า เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ า คัญ เป็ นอัน ดับ แรก ที่ จ ะทํา ให้ ต นรู ้ สึ กพึ ง พอใจในการ
ทํางาน และความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยนี้ จะมากขึ้ น ตามอายุผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน นอกจากนี้ ย งั
พบว่า ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมักจะรู ้สึกมัน่ คงในการทํางาน มีความสําคัญน้อยกว่าผูม้ ีการศึกษาตํ่า
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2. โอกาส ก้ า วห น้ า ใน การทํ า งาน (Opportunity) ได้ แ ก่ ก ารมี โ อกาส ได้ เ ลื่ อน ขั้ น
ตําแหน่ง การงานสู งขึ้น การมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางานที่มีจากความสามารถของตนเองนั้นย่อม
ทําให้ เกิ ดความภาคภู มิ ใจ เกิ ดความพึ งพอใจในการทํางาน นอกจากนี้ ยงั พบว่า เพศชายมี ค วาม
ต้องการในเรื่ องนี้ มากกว่าเพศหญิง (ตามผลงานวิจยั ) แต่ความต้องการในลักษณะนี้ จะลดลงเมื่อมี
อายุมากขึ้น
3. ส ถ าน ที่ ทํ า งาน แล ะก ารจั ด ก าร (Company and management) ได้ แ ก่ ขน าด ขอ ง
องค์การ ชื่อเสี ยง รายได้ และการจัดการประชาสัมพันธ์ เป็ นองค์ประกอบที่จะทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิด
ความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย ในการทํางาน ผูม้ ีอายุมากจะมีความต้องการในปั จจัยนี้ มากกว่าผูท้ ี่มีอายุ
น้อย
4. ค่าจ้างหรื อรายได้ (Wages) ผูป้ ฏิ บตั ิ งานจัดอันดับค่าจ้างไว้ในอันดับเกื อบสู งสุ ด แต่ยงั
น้อยกว่า โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน และความมัน่ คงปลอดภัย องค์ประกอบนี้ มกั จะก่อให้เกิ ด
ความไม่พึงพอใจใน การทํางานมากกว่าความพึงพอใจ เพศชายจะเห็นค่าจ้างเป็ นสิ่ งสําคัญมากกว่า
เพศหญิง
5. ลัก ษณะของงานที่ ท ํา (Intrinsic aspect the job) องค์ป ระกอบนี้ จะมี ส่ วนสั ม พัน ธ์ ก ับ
ความสามารถ ของผูป้ ฏิ บ ัติงาน กล่ าวคื อ หากผูป้ ฏิ บ ัติได้ท าํ งานตามที่ ตนเองต้องการหรื อถนัด
แล้ว จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
6. การควบคุ มดู แลหรื อบังคับบัญชา (Supervisor) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญที่ ทาํ ให้
เกิ ดความ พึ งพอใจ หรื อไม่พึ งพอใจต่ องานได้ เพศหญิ งมักจะให้ความสําคัญ ต่อองค์ประกอบนี้
มากกว่า เพศชาย และ จะเป็ นองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานขาดงานหรื อลาออกได้
7. ลักษณะทางสังคม (Social aspects of the job) เป็ นลักษณะที่ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่า ตนเอง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม หรื อต้องการให้สังคมยอมรับตนเอง หากผูป้ ฏิ บตั ิงานรู ้สึกว่า ตนเองเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสั ง คมแล้ ว จะก่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจในการทํา งานขึ้ น องค์ ป ระกอบนี้ มี
ความสัมพันธ์กบั อายุและระดับงานและเพศหญิงจะให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบนี้ มากกว่า เพศ
ชาย
8. การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Communication) ได้แ ก่ การรั บ ส่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ คํา สั่ ง การทํา งาน
รายงานการ ติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้ มีความสําคัญมากต่อ
การปฏิ บั ติ ง านให้ สํ า เร็ จลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และผู ้ มี ก ารศึ ก ษ าระดั บ สู ง จะให้ ค วามสํ า คั ญ
ต่อ องค์ประกอบนี้
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9. สภาพการทํางาน (Working condition) ได้แก่ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป เช่ น อุณหภูมิ แสง
สว่าง เสี ยง ห้องทํางาน ห้องอาหาร องค์ป ระกอบเหล่ านี้ มีค วามสําคัญ ต่ อเพศหญิ งมากกว่า เพศ
ชาย แต่เพศชายจะให้ความสําคัญต่อชัว่ โมงการทํางานมากกว่าสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
อื่นๆ
10. ผลประโยชน์ ตอบแทน (Benefits) ได้แก่ เงิ นบําเหน็ จบํานาญ ค่ ารั ก ษาพยาบาล เงิ น
สวัสดิการ วันหยุด วันพักผ่อนต่างๆ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทิพวาริ นท์ กลิ่นโชยสุ คนธ์ (2552) ศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานบรรษัทบริ หาร
สิ นทรัพย์ไทย ที่ มีต่อการปฏิ บตั ิงาน ศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน ศึ กษาระดับความพึงพอใจใน
งานของพนักงาน และศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มของปั จจัยส่ วนบุคคลกับความพึงพอใจใน
ปั จจัยด้านต่างๆ ของพนักงานบรรษัทบริ หารสิ นทรัพ ย์ไทย ประชากรที่ ศึกษา คือ พนักงานของ
บรรษัท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ไ ทย จํา นวน 200 คน โดยจํา แนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ การศึ ก ษา
ระยะเวลาในการปฎิ บ ัติ ง าน และรายได้ ที่ ไ ด้รั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Chi-square สถิติ T-Test และวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One–
Way Analysis of Variance (One–Way ANOVA) ผลการศึกษาวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ ผตู ้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุม ากกว่า 35 ปี ขึ้ น ไป สถานภาพโสด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี มี
ระยะเวลาในการปฏิ บ ตั ิ ง านมากกว่า 4 ปี ขึ้ น ไปและเงิ น เดื อน 15,000–20,000 บาท และเกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของพนักงาน โดยส่ วนใหญ่แล้ว ให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมขององค์กรเป็ นบางครั้ง มา
ทํางานสายโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อเดือน ลาพักร้อนและลากิจโดยเฉลี่ย 1-5 ครั้งต่อปี วันศุกร์ เป็ นวันที่
ความสุ ข ในการทํา งาน และมี ค วามเป็ นตัว ของตัว เองสู ง ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานขณะปั จจุบนั พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ ด้านการติดต่อสื่ อสารอีก 4 ด้านอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงาน
ของท่านมีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารเป็ นระบบ สะดวกและง่ายต่อการค้นคว้าการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษาระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน เงินเดือน ไม่มีต่อ
พฤติกรรมทุกด้าน ดังนั้นจึงเป็ นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้ นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ปั จจัย
ส่ วนบุ คคลที่ ต่างกันมี ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิ บตั ิงาน ในทุกๆ ด้านไม่ต่างกัน เนื่ องจากค่า
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นัยสําคัญที่ ได้ มี ค่ามากกว่าค่านัยสําคัญที่กาํ หนดคือ 0.05 ดังนั้นจึงเป็ นการปฏิ เสธสมมติฐานการ
วิจยั ที่ต้งั ไว้
นฤมล ศรี สุ ว รรณ (2561) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ในองค์ ก รของ
พนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด มีจาํ นวนทั้งหมด 4,110 คน โดยเก็บข้อมู ล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 430 คน คํานวณและวิธีการสุ่ มตัวอยางโดยอาศัยความ
น่าจะเป็ น (Probability Sampling) การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้
สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย
อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพ ตําแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความผูกพันธ์ในองค์กรของพนักงานบริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํา กัด แตกต่างกัน อย่า งมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 (2) ปั จจัย แรงจู ง ใจประกอบด้วย ด้า น
ลัก ษณะของงาน ด้านความรับ ผิดชอบ ด้านความสําเร็ จในการทํางาน ด้านความมี อิส ระในการ
ทํางาน และด้านความกาวหน้าในการทํางาน ส่ งผลความผูกพันธ์ในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซ
นี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์
ร้อยละ 24.4 (3) ปั จจัยคํ้าจุนประกอบด้วย ด้านเงินเดื อนและสวัสดิ การ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานด้านความมัน่ คงในงาน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และด้านความน่าเชื่อถือและชื่ อเสี ยงขององค์กร ส่ งผลต่อความ
ผูกพันธ์ในองค์กรของพนักงาน บริ ษทั โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากด อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 64.3
พรภัทร์ รุ่ งมงคลทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ระดับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั เอบีบีจาํ กัด และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เอ
บี บีจาํ กัด โดยจําแนกตามปั จจัยพื้ นฐานส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตําแหน่ งงาน
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และระยะเวลาการปฏิ บ ตั ิ งานกลุ่ ม ตัวอย่างคื อ พนักงานบริ ษ ทั เอบี บี จาํ กัด
สํานักงานใหญ่ จาํ นวน 195 คน เก็ บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิ ติ SPSS เพื่อหาค่าร้ อยละค่าเฉลี่ ยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานT-test และ F-test (One way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า
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1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากเมื่ อพิจารณาในแต่ละด้าน 6 ด้าน ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ 3.83
รองลงมาได้แก่ ด้านความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ วมงานและผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ด้า นนโยบายและการ
ปกครองบังคับบัญชาด้านความมัน่ คงในงานด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานตามลําดับ และความ
พึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ 3.63
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฎิ บ ัติ ง านพบว่า พนัก งานที่ มี เพศ ระดับ
การศึ ก ษารายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนระยะเวลาในการปฏิ บ ัติง านแตกต่างกัน มี ค วามพึ งพอใจในการ
ปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่างกันส่ วนพนักงานที่มีอายุตาํ แหน่งหน้าที่ปัจจุบนั แตกต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้แ ก่ พ นัก งาน บริ ษ ัท บิ๊ ก ฟู้ ด ส์ กรุ๊ ป จํา กัด สํ า หรั บ การ
คัดเลื อกสุ่ ม ประชากรตัวอย่าง จะใช้วิธี ก ารสุ่ ม โดย บริ ษ ัท บิ๊ ก ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด มี ก ลุ่ ม ตัวอย่าง
จํานวน 270 คน
เทคนิคและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
วิธีการคํานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ( Taro Yamane )
โดยใช้การของยามาเน่ (Taro Yamane) โดยกําหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% ยอมให้มีความ
ผิดพลาดได้ 10% มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
สู ตร
เมื่อ

n

=

จํานวนตัวอย่างที่จะต้องทําการสุ่ ม

N

=

จํานวนประชากรทั้งหมด

e

=

ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของการสุ่ มตั ว อย่ า ง
(การวิจยั ครั้งนี้กาํ หนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05)

แทนค่ าตามสู ตร

n

=

= 270
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ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 270 คน
โดยมีวิธีการสุ่ มตัวอย่างคื อ ทําการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ ม คื อ
พนักงาน Office และพนักงานโรงงาน เนื่ องจากทั้งสองกลุ่มมีอตั ราส่ วนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อเป็ น
การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจึงจะต้องทําการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นสองประเภท ดังนี้
จํานวนคน

พนักงาน Office

พนักงานโรงงาน

จํานวนพนักงาน

800

110

690

กลุ่มตัวอย่าง

270

37

233

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมู ล ในเรื่ องความพึ งพอใจของพนัก งานต่ อการทํางาน
บริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัดเป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยอาศัยวิจยั เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนตัวของผูก้ รอกแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา แผนก
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจของพนักงานต่อการทํางานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์
กรุ๊ ป จํากัด มีคาํ ถามทั้งหมด 10 ข้อ
ระดับความคิดเห็น

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1
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การวิเคราะห์ หาค่ าเฉลีย่
การแปลความหมายของข้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ก าํ หนดเกณฑ์ ก ารแปลความหมายค่ าเฉลี่ ย โดย
เลือกใช้วธิ ี ของ เบส (Best. 1970, อ้างอิงใน กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2560) ดังนี้
คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการทํางานมากที่สุด
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการทํางานมาก
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการทํางานปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการทํางานน้อย
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในการทํางานน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ได้มีการนําข้อมูลที่ ได้มาทําการทดสอบความเชื่ อมัน่
โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของ ครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าภาพรวมเท่ากับ 0.961 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าระดับความเที่ยง
อัลฟา มากกว่า 0.7 จึงสรุ ปได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความเชื่ อมัน่ ( Reliability ) อยูใ่ น
ระดับที่เหมาะสม
สรุ ปผลวิเคราะห์ดงั นี้
ปัจจัยด้ านต่ างๆ

Cronbach’s Alpha

N of item

ด้านลักษณะงาน

0.869

3

ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า

0.879

3

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

0.952

5

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร

0.900

4

รวมทั้ง 4 ด้าน

0.961

15
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 270 คน สามารถจําแนกข้อมูลส่ วนบุคคลได้ดงั นี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น เพศ หญิง จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.7 และเป็ นเพศชาย จํานวน
125 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 มีอายุ 21–25 ปี มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 น้อยที่สุด
คืออายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.9 ผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นแผนก
พนักงานไลน์ผลิ ต มากที่ สุดจํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.7 และเมื่อจําแนกผูต้ อบแบบถาม
สอบตามเงินเดื อน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอยูใ่ นระดับเงินเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 มาก
ที่ สุ ด จํานวน 157 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 58.19 มี ก ารศึ ก ษาส่ วนมากอยู่ในระดับ ตํ่ากว่าปริ ญ ญาตรี
จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.6 รองลงมาคือระดับปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ตามลําดับ
ในการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
ประกอบด้วยด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมทุกด้านระดับความความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงาน บริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด มีค่าเฉลี่ ยรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.52)
และหากวิเคราะห์เป็ นรายด้าน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการทํางานด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรและด้านลักษณะงานโดยเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย
=4.68 , 4.59) รองลงมาคือด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้าและด้านค่าจ้างและสวัสดิการโดยเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.5 , 4.4)
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้าน
ลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างคนในองค์กร ที่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้าน
ลักษณะงานและด้านความสั มพันธ์ ระหว่างคนในองค์กร ไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ที่แตกต่างกันและหากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 4 คู่ ดังนี้ (1.) อายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ20 ปี (2.) 21-25
ปี (3.) ตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ 20 ปี กับ 26-30 ปี (4.) ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20ปี กับ 31–34 ปี ,(5.) ตํ่ากว่า
หรื อเท่ากับ 20 ปี กับ 35 ปี ขึ้นไป และสุ ดท้ายอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการ ที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 4
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คู่ ดังนี้ อายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ 21-25 ปี , ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ 26-30 ปี , ตํ่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 20 ปี กับ 31–34 ปี , ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ 35 ปี ขึ้นไป
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เงินเดือน ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร ไม่
แตกต่างกัน แต่เงินเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ที่
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึง
พอใจในด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงและความก้าวหน้า ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร ที่แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน
ประกอบไปด้วย ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี และ ปริ ญญาตรี กับ สู งปริ ญญาตรี
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แผนก ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ด้านลักษณะงาน ที่แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 6
คู่ดงั นี้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ กับ พนักงานไลน์ผลิต , เจ้าหน้าที่ธุรการ กับ ผูบ้ ริ หาร , พนักงานไลน์ผลิ ต
กับ หัวหน้าแผนก , พนักงานไลน์ผลิต กับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย , หัวหน้าแผนก กับ ผูบ้ ริ หาร, ผูจ้ ดั การฝ่ าย
กับ ผูบ้ ริ ห าร) และ แผนก ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับ ความพึ งพอใจในด้านความมัน่ คงและ
ความก้าวหน้า ที่แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 6 คู่
ดังนี้ (เจ้าหน้าที่ธุรการ กับ พนักงานไลน์ผลิต, เจ้าหน้าที่ธุรการ กับ ผูบ้ ริ หาร, พนักงานไลน์ผลิต กับ
หัวหน้าแผนก, พนักงานไลน์ผลิ ต กับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย, หัวหน้าแผนก กับ ผูบ้ ริ หาร, ผูจ้ ดั การฝ่ าย กับ
ผูบ้ ริ หาร) และ แผนก ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ ที่
แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 6 คู่ ดังนี้ (เจ้าหน้าที่
ธุ รการ กับ พนักงานไลน์ผลิต, เจ้าหน้าที่ธุรการ กับ ผูบ้ ริ หาร, พนักงานไลน์ผลิต กับ หัวหน้าแผนก,
พนักงานไลน์ผลิ ต กับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย, หัวหน้าแผนก กับ ผูบ้ ริ หาร, ผูจ้ ดั การฝ่ าย กับ ผูบ้ ริ หาร) และ
สุ ดท้าย แผนก ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับ ความพึ งพอใจในด้านความสั มพันธ์ ระหว่างคนใน
องค์กร ที่ แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 2 คู่ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ กับ พนักงานไลน์ผลิต และ พนักงานไลน์ผลิต กับผูจ้ ดั การฝ่ าย
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการอภิปรายผลดังนี้
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างคนในองค์กรที่เป็ นความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อการยอมรับจนและการได้รับการยอมรับ
จากเพื่ อ นร่ ว มงานจนส่ ง ผลให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านกับ เพื่ อ นร่ ว มงานได้เป็ นอย่า งดี มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของการทํางาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสําเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กรและ
ด้านลักษณะงาน เป็ นความพึ งพอใจในงาน ทั้งความคิ ดในทางบวกของบุ ค คลที่ มีต่องานหรื อ
กิ จกรรมที่ เขาทําซึ่ งเป็ นผลให้บุค คล เกิ ดความรู ้ สึ กกระตื อรื อร้ น มี ค วามมุ่ งมัน่ ที่ จะทํางาน สิ่ ง
เหล่านี้ จะมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทํางาน ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสําเร็ จและ
เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์การ
อายุส่งผลต่อความมัน่ คงและความก้าวหน้าเนื่ องจาก พนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด
มี ความรู ้ สึกว่าความมัน่ คงในการทํางานจะมากขึ้น และการมี โอกาสได้เลื่ อนขั้นตําแหน่ งงาน
สู ง ขึ้ น ไปจนถึ ง มี โ อกาสก้า วหน้ า ในการทํา งานที่ มี จ ากความสามารถของตนเอง ตามอายุ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานบริ ษทั บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัดส่ งผลต่อ ความพึงพอใจ
ในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ เมื่อองค์กรจ่ายค่าจ้างให้กบั พนักงานซึ่ งอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบที่เป็ นตัว
เงิ นและไม่เป็ นตัวเงิ น เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการทํางานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายและเป็ น
กําลังใจให้แก่พนักงาน ฉะนั้นค่าตอบแทนที่ทางบริ ษทั ให้กบั พนักงานจึงมีอตั ตราการจ่ายเงินเดือน
ไม่เท่ากันตามตําแห่งงานที่ได้รับมอบหมายตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านประชากรศาสตร์ ในการวิจยั ครั้งนี้ มาใช้เป็ นข้อมูล ประกอบในการร่ างหลักเกณฑ์
การปรั บ วุฒิ การศึ ก ษาและประสบการณ์ ท าํ งาน พร้ อมทั้งเป็ นประโยชน์ ต่อผูบ้ ริ หารโดยใช้เป็ น
แนวทางในการธํารงรักษาบุคคลไว้
2. ด้านผลประโยชน์เกื้อกูล มาพิจารณาความสําคัญและประโยชน์ที่แท้จริ งที่พนักงานควร
จะได้รับนั้นต้องคุม้ ค่าและมีความเหมาะสมแก่พนักงาน ในทุกระดับ ชั้น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม
เสมอภาค
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3. ด้านความผู ก พัน ต่อ องค์ก ร องค์ก รควรเปิ ดโอกาสให้ทุ ก หน่ วยงานร่ วมหารื อกัน ถึ ง
ปั ญหาในการทํางาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีเป็ นหนึ่ งเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยลดความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทํา งานร่ วมกันในทุกระดับชั้นลงได้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรศึ ก ษาตัวแปรอื่ น เพิ่ ม เติ ม ในด้านสวัส ดิ ก ารเช่ น สภาพแวดล้อมในสถานที่ ท าํ งาน
บรรยากาศในองคก์รความปลอดภัย ในสถานที่ ท าํ งาน เป็ นต้น เพื่ อให้ ได้ข ้อมู ล ที่ ส มบู รณ์ และ
ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรศึกษาความต้องการของพนักงานในด้านสวัสดิการ เพื่อให้ได้ทราบถึงความต้องการ
ที่ แท้จริ งที่ ส ามารถตอบสนองตัวพนัก งานได้ โดยใช้ก ารวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เช่ น การสนทนากลุ่ ม
(Focus group) ควบคู่ไปกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
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การพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง องค์ การความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนวัดราชบพิธ
THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON INTERNATIONAL
COOPERATION ORGANIZATION OF THE STUDENTS IN MATHAYOM 3, WAT
RATCHABOPHIT SCHOOL
เพิม่ พัฒน์ สมวงศ์ และอนันตชัย ดีคํา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นและ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ อง องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศ ก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนจํานวน 152 คน โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนสถิ ติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่ า
1. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ ององค์การความร่ วมมื อระหว่างประเทศของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 นักเรี ยนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีข้ ึน
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื่ ององค์การความร่ วมมื อระหว่างประเทศของ
นัก เรี ยนชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ทั้งก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนพบว่า หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนซึ่ งมี
ค่าเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน
คําสํ าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศโรงเรี ยนวัดราชบพิธ
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Abstract
The purpose of this independent study was to develop the learning achievement of the
students and compare the learning achievement of the students on international cooperation
organization in pretest and posttest of the 152 students by using a test of pretest and posttest. The
statistics which is used in the data analysis are percentage and average.
The results of the study showed that
1. In the term of the learning achievement on international cooperation organization of
the students in Mathayom 3, it was found that all students pass the criteria at a better level.
2. In the term of the learning achievement on international cooperation organization of
the students in Mathayom 3 both pretest and posttest, it was found that the average of the posttest
is higher than the pretest, which is higher than the pretest.
Keywords : The learning achievement, The international cooperation organization, Wat
Ratchabophit School
บทนํา
การศึกษาถือเป็ นเครื่ องมือที่จะพัฒนาคนในทุกด้านดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา 22 กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ค วามสํ าคัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัดการศึ ก ษาต้องส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย น
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและในมาตรา 24 ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ให้ ส ถานศึ ก ษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องดําเนิ น การดังต่ อไปนี้ (1) จัดเนื้ อ หาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล (2) ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มา
ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา (3) จัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการ
ปฏิ บตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื่ อง (4) จัดการเรี ยนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมที่ดี
งามและคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ไ ว้ใ นทุ ก วิ ช า (5) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ผู ส้ อนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมี
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ความรอบรู ้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
อาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ (6) จัดการเรี ยนรู ้
ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับบิดามารดาผูป้ กครอง และบุคคลใน
ชุ ม ชนทุ ก ฝ่ าย เพื่ อ ร่ ว มกัน พัฒ นาผู เ้ รี ย นตามศัก ยภาพ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2546: 11-12) ให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุ ษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่ อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ตามตัวชี้ วัด ของระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 คื อ นัก เรี ย นสามารถวิเคราะห์ ผ ลของการ
เปลี่ยนแปลงที่นาํ ไปสู่ ความร่ วมมือและความขัดแย้งในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายาม
ในการขจัดปั ญหาความขัดแย้งได้(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551:156-157)
โรงเรี ยนวัดราชบพิธ มีการจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สาระการ
เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ เรื่ อง องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้กลุ่มสาระประวัติศาสตร์
พบปั ญหาที่ควรได้รับการแก้ไขคือ ผลจากการทดสอบประจําหน่ วยที่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ มีคะแนน
ตํ่ากว่าเกณฑ์เป็ นจํานวนมาก ประมาณร้อยละ 70 เนื่ องจากนักเรี ยนไม่สามารถเข้าใจและแยกแยะ
องค์ก ารความร่ วมมื อระหว่า งประเทศไม่ ไ ด้ อี ก ทั้ง นัก เรี ย นไม่ ให้ ค วามสนใจในเนื้ อหาที่ เรี ย น
เท่าที่ควร เนื่ องจากประวัติศาสตร์ มีเนื้ อหามากและซับซ้อนจนเกินไป ซึ่งส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้
สาระประวัติศาสตร์ ดังนั้นครู ผูส้ อนจึงจําเป็ นต้องหาวิธีการเพื่อจะช่ วยให้นักเรี ยนสามารถเข้าใจ
และแยกแยะเรื่ องนี้ได้ดียง่ิ ขึ้น
ผูว้ ิจยั ศึกษาเกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพจนสามารถ
บรรลุ ตามจุ ดประสงค์ของหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ท ธศักราช 2551 ที่ มุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สิ่ งสําคัญที่ครู ควรคํานึ งถึ งคือ หลักจิตวิทยาที่จะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนที่
เกี่ ย วข้อ งกับ บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป หลายทฤษฎี เช่ น ทฤษฎี เกี่ ย วกับ การสอนของธอร์ น ไดด์ เป็ น
นักจิตวิทยาและนักศึกษา ได้ให้กาํ เนิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู ้ที่เน้นความสัมพันธ์เชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า
กับการตอบสนอง เรี ยกทฤษฎีน้ ีว่า ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่ อมโยง (connectionism theory) โดยเชื่ อว่าการ
เรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการที่มนุษย์หรื อสัตว์ ได้เลือกเอาปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกต้องมาเชื่อมต่อเข้า
กับสิ่ งเร้ าอย่างเหมาะสม โดยอาศัยกฎการเรี ยนรู ้ 3 ประการ (ณิ ชนันทน์ ประสงค์และคณะ, 2551:
18) สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ซึ่ งบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีชื่อเรี ยกต่างๆ กัน เช่ น
Programmed Text. Programmed Book, Scrambled Book เป็ นต้ น ประเทศไทยได้ นํ า รู ปแบบ
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บทเรี ยนสําเร็ จรู ปมาทดลองใช้ประมาณ 20 กว่าปี ซึ่ งเดิมถือว่าเป็ นผลผลิตนวัตกรรมทางการศึกษา
และเป็ นที่ รู้จกั ในนามบทเรี ยนสําเร็ จรู ป (Programmed Text) บทเรี ยนโปรแกรมหนังสื อเรี ยนด้วย
ตนเอง ความหมายของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป นอกจากนี้ เปรื่ อง กุมุท (อํานวย เดชชัยศรี , 2544: 12) ได้
ให้ ค าํ นิ ย ามคื อ “ลํา ดับ ประสบการณ์ ที่ วางไว้สํ าหรั บ ผูเ้ รี ย นไปสู่ ค วามสามารถ โดยอาศัย หลัก
ความสั ม พันธ์ ข องสิ่ งเร้ ากับ การตอบสนองซึ่ งได้พิ สู จน์แล้วว่ามี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ปั จจุ บ นั บทเรี ย น
สําเร็ จรู ป ได้นํามาประยุกต์เข้าสู่ รูป แบบการสอนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ทําให้บ ทเรี ยน
สําเร็ จรู ปสนองความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการรับรู ้และเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจจะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง องค์การความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ห้อง 1-5 โรงเรี ยนวัดราชบพิธโดยใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ปว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ผ่านเกณฑ์ได้หรื อไม่
อย่า งไร เพื่ อ พัฒ นาองค์ค วามรู ้ ข องผู เ้ รี ย นให้ เป็ นไปตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นเรื่ อ งองค์ก ารความร่ วมมื อระหว่า ง
ประเทศ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเรื่ ององค์การความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
สมมติฐานของการวิจัย
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่
แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยการเลือกแบบสุ่ ม คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่3
ห้อง 1-5 โรงเรี ยนวัดราชบพิธ ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 152 คน
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. องค์การสหประชาชาติ (United Nations)
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2. องค์กรอื่นๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ
2.1 องค์การสนธิ สญ
ั ญาแอตแลนติกเหนือหรื อนาโต (NATO)
2.2 องค์การการค้าโลก (WTO)
2.3 องค์การกลุ่มประเทศผูส้ ่ งออกปิ โตรเลียมหรื อโอเปก (OPEC)
2.4 สหภาพยุโรปหรื ออียู (EU)
2.5 เขตการค้าเสรี อเมริ กาเหนือหรื อนาฟตา (NAFTA)
3. บทสรุ ป
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คื อ แบบทดสอบก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนเรื่ อง องค์ก ารความร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศ
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศ
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ดาํ เนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการวิจยั ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคมเป็ นเวลา 3 สัปดาห์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
- แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
องค์การความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเรื่ ององค์การความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศ
2. ทําให้ทราบถึ งการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเรื่ ององค์การความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป หมายถึ ง บทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป สาระการเรี ย นรู ้ ป ระวัติ ศ าสตร์ เรื่ อ ง
องค์ก ารความร่ วมมื อระหว่างประเทศโดยจะมี ท้ งั เนื้ อหา แบบฝึ กทัก ษะ และแบบทดสอบ ใน
หนังสื อบทเรี ยนเล่ มนี้ เนื้ อหาเกี่ ยวกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations), องค์กรอื่ นๆ ที่ มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ, บทสรุ ป
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหมายถึง ผลการทดสอบประจําหน่วยของนักเรี ยนที่ได้จากการ
ทําแบบทดสอบประจําหน่ วย เรื่ อง องค์ก ารความร่ วมมื อระหว่างประเทศ ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น เป็ น
แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
3. นักเรี ยน หมายถึง ผูเ้ รี ยน 152 คน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ห้อง 1-5 โรงเรี ยนวัดราชบพิธ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีของธอร์ นไดด์ และสกินเนอร์
ณิ ชนันทน์ ประสงค์และคณะ (2551: 18) ได้กล่าวไว้วา่ ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่ อมโยงของธอร์ น
ไดด์ (S-R Bond Theory) ซึ่ งเน้นและให้ความสําคัญ ในเรื่ องความสัม พันธ์ ระหว่างสิ่ งเร้ ากับ การ
ตอบสนอง (Response)
ธอร์ นไดด์ (Edward L. Thorndike) เป็ นนักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ได้ศึกษา
ค้นคว้าเรื่ องการเรี ยนรู ้ โดยอาศัยวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ จนค้นพบและสรุ ป เป็ นทฤษฎี สั มพัน ธ์
เชื่อมโยงที่เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response)
ทฤษฎีของธอร์ นไดด์
ทฤษฎีของธอร์ นไดด์ที่นาํ มาใช้เป็ นพื้นฐานของการจัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีน้ นั ธอร์ นไดด์
กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)
กฎแห่งความพร้อมเป็ นความสําคัญของการตั้งใจและจูงใจในการเรี ยนรู ้ เช่น การเตรี ยมตัว
ผูเ้ รี ยน การเตรี ยมบทเรี ยน ซึ่งมนุ ษย์จะทํางานดีได้เมื่อมีความพร้อม เรื่ องของความพร้อม ถ้าผูเ้ รี ยน
มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ เมื่อเขาได้เรี ยนรู ้ก็จะมีความพึงพอใจ สุ ขใจ ตรงกันข้าม ถ้าไม่มีความพร้อม
แต่ถูกแรงกดดันให้ตอ้ งมีความพร้อม ก็จะเกิดความไม่พอใจความพร้อมทําให้การเรี ยนรู ้มีความสุ ข
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และเกิ ดผลสั มฤทธิ์ ที่ ดีความไม่พ ร้ อมทําให้การเรี ยนรู ้ เต็มไปด้วยความทุ กข์ และผลสั มฤทธิ์ การ
เรี ยนรู ้ลม้ เหลว
2. กฎแห่งการฝึ กหัด (LawofExercise)
กฎแห่ งการฝึ กหัดได้แก่ การกระทําซํ้า ทําบ่อยๆ ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดทักษะความชํานาญการ
การฝึ กปฏิบตั ิซ้ าํ ๆ จะทําให้เกิดการเรี ยนรู ้และเกิดทักษะที่แม่นยํา ชัดเจน และมีทกั ษะ คล่องแคล่ว
3. กฎแห่งผล (LawofEffect)
กฎแห่ งผลหรื อผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ ได้แก่ รางวัล หรื อความสมหวังจะช่ วยส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนมี
กําลังใจในการเรี ยนมากขึ้น เป็ นกฎที่เกี่ ยวกับการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนองสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งได้มาจากแรงเสริ ม เช่น การที่ผเู ้ รี ยนตอบคําถามได้ถูกต้องจะทําให้มี
ความรู ้สึกภาคภูมิใจ กระตือรื อร้นที่จะศึกษาเนื้อหาสาระอื่นๆ ต่อไป หรื อการได้รับรางวัลจากการ
ทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ก็เป็ นแรงเสริ มที่สาํ คัญให้ผเู ้ รี ยนเกิดการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
ทฤษฎีของสกินเนอร์
สกิ นเนอร์ B.F.Skinner อ้างในถึ ง ถวัลย์ มาศจรัส (2551 : 19) สกินเนอร์ แห่ งมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด สนใจศึกษาเรื่ องราวพฤติกรรมของมนุ ษย์ โดยอาศัยพื้นฐานทางธรรมชาติและลักษณะของ
มนุ ษย์เสริ มต่อจากทฤษฎี S-R ของธอร์ นไดค์ไว้ 3 เรื่ องด้วยกัน ได้แก่ เงื่อนไขของการตอบสนอง
(Operant Conditioning) การเสริ มแรง(Reinforcement) และความแตกต่างระหว่างบุคคล(Individual
differences) โดยจุ ดเด่ นทฤษฎี ของสกิ นเนอร์ ที่ นํามาใช้ในบทเรี ยนสํ าเร็ จรู ป ที่ สํ าคัญ 3 ประการ
ได้แก่
1. เงื่ อ นไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) ได้แ ก่ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ที่
แสดงออกจะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยูก่ บั การตอบสนองอัตราการแสดงออกของพฤติกรรม
2. การเสริ มแรง (Reinforcement) ได้แก่ สิ่ งเร้ าที่ ทาํ ให้อตั ราการแสดงออกของพฤติกรรม
เปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ตอ้ งการ และตัดหรื อกําจัดพฤติกรรมบางอย่างออกไปได้ ซึ่ งจะทําให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยความตั้งใจ
3. ความแตกต่ างระหว่างบุ ค คล (Individual differences) เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นที่
เรี ยนรู ้ได้เร็ ว สามารถนําเวลาที่เหลื อไปทํากิจกรรมอื่นโยไม่ตอ้ งรอผูเ้ รี ยนรู ้ได้ชา้ ในขณะเดียวกันผู ้
ที่เรี ยนรู ้ได้ชา้ ก็สามารถจะเรี ยนรู ้เรื่ องต่างๆ จากบทเรี ยนสําเร็ จรู ปได้ตามศักยภาพของตนเอง โดยไม่
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ถูกบีบคั้นว่าจะต้องเรี ยนจบเนื้ อหาสาระที่ผสู ้ อนกําหนดพร้อมกับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ได้เร็ ว โดยที่ตนเอง
“ไม่เกิดการเรี ยนรู ้” อย่างแท้จริ ง
จากความหมายของทฤษฏี การเรี ยนรู ้ ของธอร์ นไดด์และทฤษฎี ของสกิ นเนอร์ ส รุ ปได้ว่า
เป็ นทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงสนใจศึกษาเรื่ องราวพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ งเน้นและให้ความสําคัญใน
เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองและอาศัยพื้นฐานทางธรรมชาติและลักษณะของ
มนุ ษย์ ทฤษฎีของธอร์ นไดด์และทฤษฎีของสกินเนอร์ ที่นาํ มาใช้เป็ นพื้นฐานของการจัดทําบทเรี ยน
สําเร็ จรู ปนั้นคือ ธอร์ นไดด์กล่าวถึงทฤษฎีการเรี ยนรู ้ ที่สําคัญไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) กฎแห่ งความ
พร้ อม (Law of Readiness) (2) กฎแห่ งการฝึ กหัด (LawofExercise) (3) กฎแห่ งผล (LawofEffect)
ส่ วนสกินเนอร์ กล่าวถึงเรื่ องการศึกษาเรื่ องราวพฤติกรรมของมนุ ษย์ โดยอาศัยพื้นฐานทาง
ธรรมชาติ และลักษณะของมนุ ษย์เสริ มต่อจากทฤษฎี S-R ของธอร์ นไดค์ไว้ 3 เรื่ องด้วยกัน ได้แก่
เงื่ อ นไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) การเสริ ม แรง (Reinforcement) และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual differences)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ขวัญใจ สัสดีเดช และคณะ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นโดยใช้ว สั ดุ ก ราฟิ กเป็ นสื่ อ การสอนพระพุ ท ธศาสนา ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรี ยนพิชยั พัฒนา ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาสู งขึ้น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05
เกศสิ รี ปั้ นธุ ระ (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วย
นวัตกรรมการสอน แบบบู รณาการ ของนัก ศึ ก ษาแขนงวิช าการตลาด รายวิช าการสื่ อ สารทาง
การตลาด ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ท ธิ ภาพของนวัตกรรมการสอนแบบบู รณาการ เรื่ องการ
โฆษณา รายวิช าการสื่ อสารทางการตลาด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับ 81.33/84.67 ซึ่ งสู งกว่า เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 (2) การพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องการโฆษณา รายวิชาการสื่ อสารทาง
การตลาดด้วยนวัตกรรมการสอนแบบบูรณาการมีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.02 คะแนน โดยค่าเฉลี่ย
ก่อนเรี ยน 16.60 คะแนน ค่าเฉลี่ ยหลังเรี ยน 24.65 คะแนน และผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 70
ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้นถึ งร้ อยละ 96 (3) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วย
นวัต กรรมการสอนแบบบู ร ณาการสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 (4)
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ประเมินคุณภาพการสอน รายวิชาการสื่ อสารทางการตลาดตามทัศนะของผูเ้ รี ยน พบว่าคุณภาพการ
สอนรายวิชาการสื่ อสารทางการตลาดโดยรวมระดับดีมากด้วยค่าเฉลี่ย 4.42
อนงค์ลกั ษณ์ เจริ ญมาก (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง
การเมื อ งการปกครองสมัย รั ตนโกสิ น ทร์ (พ.ศ. 2325 – 2490) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนราชดําริ ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องการเมื องการปกครองสมัยรั ตนโกสิ นทร์ (พ.ศ. 2325–2490) ส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ย นได้ดี ทําให้ส ภาพการเรี ยนรู ้ ข องนักเรี ยนที่ มี ความสามรถเรี ยนรู ้ แต่ละคนสามารถทําได้
หลากหลายขึ้นเพราะ การจัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนจึงนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปศึกษาตามความสามารถของนักเรี ยนเองได้
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จํา นวน 10 ห้ อ ง
จํานวน 297 คน
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างการเลือกแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) คื อ นั ก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ก ํา ลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยมี
ห้อง 1 จํานวน 33 คน ห้อง 2 จํานวน 29 คน
ห้อง 3 จํานวน 32 คน ห้อง 4 จํานวน 28 คน
ห้อง 5 จํานวน 30 คน รวมทั้งหมด 152 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. บทเรี ยน เรื่ ององค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเรื่ ององค์ก ารความร่ วมมื อระหว่า งประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จํานวน 20 ข้อ ซึ่ งเป็ นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
ในส่ วนที่ 2 ซึ่งใช้การวัดตามแบบมาตราลิเกิรต (Likert Scale) โดยใช้รูปแบบของมาตราวัด
ประเภทอันตรภาค (Interval Scale)มี 4 ระดับน้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

น้อย

1

ปานกลาง

2

มาก

3

มากที่สุด

4

ในแบบทดสอบผูศ้ ึ กษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ ยในการอภิ ปรายผลซึ่ งผลของการคํานวณใช้สูตร
ความกว้างของอันตรภาคชั้นดังต่อไปนี้
จากสู ตรความกว้างอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
แทนค่าจากสู ตร

=

20 –0
4

ความกว้างอันตรภาคชั้น

=

5

ระดับคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้ นามาแปลความหมายได้ ดังนี้
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย

น้อย

0.00-5.00

ปานกลาง

5.01-10.00

มาก

10.01-15.00

มากที่สุด

15.01-20.00
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) นักเรี ยนจํานวน 20 ข้อเวลา 30 นาที
2. ดําเนิ น การสอนตามแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ก ารสอนด้วยการใช้บ ทเรี ย น เรื่ อ ง
องค์การความร่ วมมือระหว่างประเทศ สัปดาห์ละ 1 ชัว่ โมง เป็ นเวลา 3 สัปดาห์
3. เมื่อนักเรี ยนทําบทเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ เรื่ ององค์การความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศเสร็ จแล้วจากนั้นให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจํานวน 20 ข้อ หลัง
เรี ยน (Post-test) โดยแบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรี ยบร้อยแล้วผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมแบบทดสอบได้ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการแล้วผูศ้ ึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องของแบบทดสอบและนําข้อมู ลมาลงบันทึ กลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คนได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทั้งก่อนและหลังเรี ยน
ก่อน

หลัง

ห้อง

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

1

8.55

ปานกลาง

17.09

มากที่สุด

2

7.83

ปานกลาง

17.52

มากที่สุด

3

7.16

ปานกลาง

17.72

มากที่สุด

4

8.36

ปานกลาง

17.32

มากที่สุด

5

8.60

ปานกลาง

17.33

มากที่สุด

8.10

ปานกลาง

17.40

มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนเป็ นข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 152 คน จําแนกตามห้องได้ผลลัพธ์วา่ ค่าเฉลี่ ยรวมทั้ง 5 ห้องเป็ น 8.10 โดยห้อง 3/1
มีค่าเฉลี่ ย 8.55 มีความรู ้ เป็ นระดับปานกลาง ห้อง 3/2 มีค่าเฉลี่ ย 7.83 มีความรู ้ เป็ นระดับปานกลาง
ห้อง 3/3 มีค่าเฉลี่ ย 7.16 มี ความรู ้ เป็ นระดับปานกลางห้อง 3/4 มีค่า เฉลี่ย 8.36 มีความรู ้เป็ นระดับ
ปานกลางห้อง 3/5 มีค่าเฉลี่ย 8.60 มีความรู ้เป็ นระดับปานกลาง ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเป็ นข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 152
คน จําแนกตามห้องได้ผลลัพธ์วา่ ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ห้องเป็ น17.40 โดย ห้อง 3/1 มีค่าเฉลี่ ย 17.09 มี
ความรู ้เป็ นระดับมากที่สุด ห้อง 3/2 มีค่าเฉลี่ย 17.52 มีความรู ้เป็ นระดับมากที่สุด ห้อง 3/3 มีค่าเฉลี่ย
17.72 มีความรู ้เป็ นระดับมากที่สุด ห้อง 3/4 มีค่าเฉลี่ย 17.32 มีความรู ้เป็ นระดับมากที่สุด ห้อง 3/5 มี
ค่าเฉลี่ย 17.40 มีความรู ้เป็ นระดับมากที่สุด ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่ทาํ ถูกรายข้อก่อนและหลังเรี ยน
ก่อน

หลัง

ข้อ

คน

%

คน

%

1

81

53.29

132

86.84

2

68

44.74

137

90.13

3

70

46.05

136

89.47

4

62

40.79

140

92.11

5

62

40.79

132

86.84

6

46

30.26

131

86.18

7

55

36.18

132

86.84

8

54

35.53

139

91.45

9

64

42.11

132

86.84

10

64

42.11

129

84.87

11

63

41.45

136

89.47

12

52

34.21

127

83.55

13

56

36.84

144

94.74
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14

54

35.53

134

88.16

15

57

37.50

129

84.87

16

61

40.13

124

81.58

17

67

44.08

129

84.87

18

76

50.00

130

85.53

19

63

41.45

127

83.55

20

55

36.18

124

81.58

40.46

86.97

จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่ทาํ ถูกรายข้อก่อนเรี ยนโดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็ นต์ได้ผลลัพธ์ว่ามีคนตอบถู กรวม คิดเป็ น 40.46 เปอร์ เซ็นต์โดย ข้อ 1 มีนักเรี ยนทํา ถู ก 81
คนจาก 152 คน คิด เป็ น 53.29 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมากที่สุด และ ข้อ 12 มีนกั เรี ยนทําถูก 52 คนจาก 152
คน คิด เป็ น 34.21 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งน้อยที่สุด
การเปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่ทาํ ถูกรายข้อหลังเรี ยนโดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ได้ผลลัพธ์วา่
มีคนตอบถูกรวมคิดเป็ น 86.97 เปอร์ เซ็ นต์โดย ข้อ 13 มีนกั เรี ยนทําถู ก 144 คนจาก 152 คน คิดเป็ น
94.74 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งมากที่ สุ ด และ ข้อ 20 มี นัก เรี ย นทํา ถู ก 124 คนจาก 152 คน คิ ด เป็ น 81.58
เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งน้อยที่สุด
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่ องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง องค์การความร่ วมมื อระหว่าง
ประเทศของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดราชบพิธมี ป ระเด็นสําคัญที่ นาํ มาอภิ ปราย
ดังต่อไปนี้
ปั จจัยด้านแบบทดสอบก่ อนและหลังเรี ยน ห้อง 3/3 มี ระยะห่ างของค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด อยู่ที่
10.56 เนื่ องจาก นักเรี ยนห้อง 3/3 มีความรู ้ ระดับปานกลาง มีความขยัน และตั้งใจ ในเวลาเรี ยน มี
การถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู ้ จึงทําให้หอ้ ง 3/3 มีพฒั นาการ ที่เร็ วกว่าห้องอื่น
ปั จจัยด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน ห้อง 3/1 มีระยะห่ างของค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยูท่ ี่
8.55 เนื่องจาก นักเรี ยนห้อง 3/1 มีความรู ้อยูแ่ ล้ว จึงไม่กระตือรื อร้น ในการเรี ยนในห้อง เพราะเน้น
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การเรี ยนพิเศษ หาความรู ้ จากนอกห้องเรี ยน จึงขาดความใส่ ใจ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
น้อยที่สุด
ปั จจัยด้านแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนรายข้อ พบว่า ข้อ 13 มีระยะห่ างคะแนนสู งสุ ด
เนื่องจาก ผูส้ อนมีการเน้นยํ้า รวมถึงตัวแบบทดสอบ มีคาํ ตอบถูกทุกข้อซึ่ งเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สาํ คัญ
ปั จ จัย ด้า นแบบทดสอบก่ อ นและหลัง เรี ย นรายข้อ พบว่า ข้อ 1 มี ร ะยะห่ า งคะแนนน้ อ ยที่ สุ ด
เนื่ องจาก ตัวแบบสอบถาม ถามเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ซึ่ งนักเรี ยนสามารถศึกาหาความรู ้นอกห้องเรี ยน
ได้จึงส่ งผลให้มีระยะคะแนนน้อยที่สุด
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ครู ผูส้ อนควรมีการปรับพื้นฐานความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็ นการทบทวนความรู ้ ที่
จะนํามาใช้การบูรณาการต่อไป
2. ครู ผสู ้ อนควรปรับแบบทดสอบให้เหมาะสมกับระดับความรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย
3. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้ าหมายที่ทาํ การวิจยั
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารประเมิ นความพึ งพอใจของผูเ้ รี ยน ว่า ผูเ้ รี ยนมี ค วามพึ งพอใจมากหรื อน้อย
เพียงใด เพื่อนําไปปรับปรุ งนวัตกรรมและกิจกรรมการเรี ยนการสอนต่อไป
2. ควรมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนกับโรงเรี ยนแห่งอื่นและ ชั้นปี อื่น
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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อไข่ ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้ า จังหวัดฉะเชิ งเทรา
THE FACTOR OF MAKING BUYING DECISION EGG IN BANGKLA DISTRICT,
CHACHOENGSAO
กิตติ อ่ อนประสพ และหัทยา เพื่อนงาม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ดัง นี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความสํ า คัญ ของปั จ จัย ทางด้า น
เศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ในการเลื อกซื้ อไข่ไก่ใน
เขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อไข่ไก่ในอําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทรา 3) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ในการเลื อ กซื้ อ ไข่ ไ ก่ ใ นเขตอํา เภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ งเทรา 4) เพื่ อศึกษาปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัย
ทางด้านจิตวิทยา ในการเลือกซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราโดยกลุ่มตัวอย่างเป็ น
กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทรา จํานวน400 คน ซึ่ งรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T-test, One-Way Anova, การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้ (Multiple Regression Analysis)
โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ช่ วงอายุต่ าํ กว่า 30 ปี มี สถานภาพ
โสดระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั และมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท ใน
ด้านพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคพบว่าผูบ้ ริ โภคเลือกบริ โภคไข่ไก่เพราะทําอาหารได้ง่าย ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่เลื อกซื้ อที่ร้านค้าทัว่ ไปเหตุผลที่เลือกซื้ อเพราะไข่ไก่สด ใหม่ ผูบ้ ริ โภคเป็ นผูต้ ดั สิ นใจปริ มาณ
การบริ โภคไข่ไก่ภายในครอบครัวต่อสัปดาห์นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 10 และซื้ อไข่ไก่เพื่อการบริ โภค
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ดา้ น เพศ อายุ สถานภาพ
และอาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราไม่
แตกต่างกัน โดยมีระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขต
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อในด้านปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อในด้านปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม และปั จจัยด้าน
จิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ, ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม, ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
ABSTRACT
This study has an object following by these; 1. To study importance scale of economy,
social, cultural, and psychological factors of Egg’s selection in Bangkla, Chachoengsao. 2. To
study the level of making decision buying Egg. 3. To compare the factor related to demographic
which is classified by gender , age, maritual status, degree, career and income of buying decision.
The method of study is to select 400 consumers whom they used to buy Egg in Bangkla,
Chachoengsao and are assessed by questionnaire and analyze the data by frequency distribution,
percentage, average, standard deviation T-Test, one way anova, and multiple regression analysis
with 0.05 of statistical implication.
The result found the majority sampling group is female ages under 30 years old. They are
single and have found their educational degree as under-graduation. They are also being an office
worker and gained less than 10,000 baht of income. According to customer’s behavior, they select
buying Eggs for the reason of easy-cooking and prefer buying them at a general market due to its
fresh quality. More, it found that each family eat Eggs less than 10 units a weeks.
The assumption testing result found that demographical factor which comprised of gender, age,
maritual status and the different career have hardly been found the differ of Eggs purchasing
decision in Bangkla, Chachoengsao. Also, an income and the difference of educational degree
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have been found the factor of buying decision. For the factor of economy, it is identical with Eggs
buying decision in Bangkla, Chachoengsao. However, the factor of social, culture, and
psychology are engaged with Eggs buying decision in Bangkla, Chachoengsao that is different
with 0.05 of statistical implication.
Keywords : Economy Factor, Social andCultural Factor, Psychological factors
บทนํา
ปั จจุบนั นักโภชนาการและผลวิจยั ส่ วนใหญ่ต่างยอมรับเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่าไข่ไก่เป็ นอาหาร
ชนิ ดเดี ยวที่มีสารอาหารครบถ้วนเกือบทุกชนิ ดที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย โดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพดี
ที่สุด เพราะเป็ นโปรตีนชนิดเดียวที่มีกรดอะมิโนจําเป็ นครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ และที่สําคัญ
องค์การอนามัยโลก (World Food Organization : WFO) ใช้โปรตีนไข่ (egg proteins) และกรดอะมิ
โน (amino acids) เป็ นค่าเปรี ยบเทียบเพื่อประเมินคุณภาพโปรตีนกับอาหารชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ ไข่
ยังเป็ นแหล่งแร่ ธาตุและวิตามินที่ครบถ้วน ยกเว้นเพียงวิตามินซี และเคเท่านั้น ไข่ไก่จึงถือได้วา่ เป็ น
อาหารบํารุ งร่ างกายที่ดีที่สุด ที่หาได้ง่าย ราคาย่อมเยา เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ประเทศไทยมีการ
รณรงค์บริ โภคไข่ไก่มาอย่างต่อเนื่ อง โดยชู แนวคิด “กินไข่ทุกวัน กินไข่ทุกวัย กินอะไรใส่ ไข่ดว้ ย”
ในโครงการรณรงค์บริ โภคไข่ไก่ 300 ฟอง ตามแผนยุทธศาสตร์ ไก่ไข่ พ.ศ. 2557–2561 ที่ตอ้ งการ
เพิ่มปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่ของคนไทยในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 220 ฟองต่อคนต่อปี ซึ่ งถื อว่าอยูใ่ นระดับ
ตํ่าเมื่ อเที ย บกับ ประเทศข้างเคี ย งแล้ว เช่ น จี น 340 ฟอง ญี่ ปุ่ น 330 ฟอง มาเลเซี ย 300 ฟอง และ
สหรัฐฯ 290 ฟอง (www.sanook.com, 2561)
ผูบ้ ริ โภคแต่ล ะคนมี ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ งมี ผลมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทําให้การตัดสิ นใจซื้ อของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกัน โดยปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการพฤติ กรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บ ัน จํา นวนรายได้ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น และการขยายตัวของเมื อ ง ทํา ให้ ผู บ้ ริ โภคใน
ประเทศไทยเริ่ ม หั น มาใส่ ใ จสุ ข ภาพของตัว เองและดู แ ลตัว เองในมิ ติ ต่ า งๆ กัน มากขึ้ น โดยมี
เป้ าหมายสําคัญไปสู่ การเป็ นคนใหม่ที่ดีย่ิงขึ้น หรื อกลายเป็ น Better Version ของตัวเอง ทําให้เกิ ด
เป็ นกระแสในการดูแลตัวเองในหลายๆ ด้าน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อทําให้
เป็ นผลดีต่อตัวเองมากขึ้น ทั้งในเชิ งสุ ขภาวะร่ างกาย อารมณ์และสุ ขภาพจิตใจ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคชาวไทย
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ไม่เพียงแต่หนั หลังให้พฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ ในอดีต แต่กลับเริ่ มหันมาใส่ ใจในเรื่ องของการบริ โภค
มากขึ้น และเริ่ มมีความตระหนักมากยิง่ ขึ้นต่อสิ่ งที่กาํ ลังจะรับประทานเข้าไปหรื อการดูแลร่ างกาย
ต่างๆ (www.brandbuffet.in.th, 2561)
จากข้อมู ลดังกล่ าวผูว้ ิจยั จึ งมี แนวคิ ดที่ อยากจะศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อไข่ไ ก่ ข องผูบ้ ริ โภค
รวมทั้ง ปั จจัย ต่างๆ ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อ ไข่ ไก่ ข องผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ ง เทรา เนื่ อ งจากอํา เภอบางคล้า มี จ าํ นวนประชากรจํา นวนมาก มี ค วามหลากหลายด้า น
ประชากรศาสตร์ และที่สําคัญจังหวัดฉะเชิ งเทรายังเป็ นตลาดสําคัญในการผลิตและการขายไข่ไก่
ของประเทศ ซึ่ งการวิจยั นี้ จะทําให้ ท ราบถึ ง ข้อมู ล พื้ น ฐานในด้า นพฤติ ก รรมการซื่ อไข่ ไ ก่ การ
ตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็ น
แนวทางในการส่ งเสริ มการบริ โภคไข่ไก่ต่อไปในอนาคตของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา ในการเลือกซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อไข่ไก่ในอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. เพื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ในการเลือกซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางด้า นเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ทางด้า นสั ง คมและวัฒ นธรรม และปั จ จัย
ทางด้านจิตวิทยา ในการเลือกซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไ ก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่
แตกต่างกัน
2. ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
- ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สภานภาพ การศึกษา อาชี พ
รายได้
- ปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการเลื อกซื้ อ ได้แก่ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ปั จจัย ทางสังคม และ
วัฒนธรรม ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
1.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการทําวิจยั ตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึ ง เมษายน พ.ศ. 2562
และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2562
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ศึ ก ษาในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู บ้ ริ โภคที่ ซ้ื อ ไข่ ไ ก่ ใ นเขตอําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิ งเทราโดยใช้สูตรการคํานวณขนาดนาดของตัวอย่างของ W.G.Cochran เนื่ องจากไม่
ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% ที่ ความคาดเคลื่ อน ±5% โดยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขต
อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อ
1.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
2. ปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
3. ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ท ราบระดับ ความสําคัญ ของปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัย ทางด้านสั งคมและ
วัฒ นธรรม และปั จ จัย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ในการเลื อ กซื้ อไข่ ไ ก่ ใ นเขตอํา เภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา
2. ทําให้ทราบระดับการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อไข่ไก่ในอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ทํา ให้ ท ราบการปรี ย บเที ย บปั จ จัย ทางลัก ษณะประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ในการเลื อ กซื้ อ ไข่ ไ ก่ ใ นเขตอํา เภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิงเทรา
4. ทําให้ ท ราบปั จจัย ทางด้านเศรษฐกิ จ ปั จจัยทางด้านสั ง คมและวัฒ นธรรม และปั จจัย
ทางด้านจิตวิทยา ในการเลือกซื้อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภค (Buying Decision Process) หมายถึ ง การซื้ อ
สิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งนั้น ผูบ้ ริ โภคจะมีกระบวนการในการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งเป็ นสิ่ ที่นกั การตลาด
จะต้องศึกษาและทําความเข้าใจ ในขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคที่อยูด่ ว้ ยกัน
5 ขึ้ น ตอน ดัง นี้ ขั้น ตอนที่ 1 การรั บ รู ้ ถึ ง ปั ญ หาขั้น ตอนที่ 2 การค้น หาข้อ มู ล ขั้น ตอนที่ 3 การ
ประเมินผลทางเลือกขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจเลื อกทางเลือกที่ดีที่สุดและขั้นตอนที่ 5 การประเมิน
ภายหลังการซื้อ (ผศ.ดร.วิชิต อู่อน้ . 2557)
2. ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ห มายถึ ง ความหลากหลายของบุ ค คล ซึ่ งได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นต้นโดยแต่ละด้านมีความหมาย ดังนี้
เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่ อสารต่างกัน
อายุ เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่ องของความคิดและพฤติกรรม
สถานภาพฐานะหรื อตําแหน่งของบุคคล สิ่ งที่สังคมกําหนดขึ้นสถานภาพเป็ นสิ่ งเฉพาะตัว
การศึกษา เป็ นปัจจัยที่ทาํ ให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน
อาชีพ เป็ นหน้าที่ของบุคคลในสังคมการที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่ งค่าตอบแทน
รายได้ ค่าตอบแทนที่ได้มาเพื่อใช้จ่ายในการดํารงชีวติ (วชิรวัชร งามละม่อม. 2557)
3. ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย
3.1.ปั จจัยทางวัฒนธรรม เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความต้องการ
และพฤติ ก รรมของ มนุ ษ ย์ เช่ น การศึ กษา ความเชื่ อ ยัง รวมถึ งพฤติก รรมส่ วนใหญ่ ที่ ได้รับ การ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง
3.2.ปั จ จัย ทางสั ง คมเป็ นปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งในชี วิ ต ประจํา วัน และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อ
3.3. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา
ซึ่ งปั จ จัย ในตัว ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อและใช้ สิ นค้า ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยา
ประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู ้ ความเชื่ อและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง (ราช
ศิ ริ ว ฒ
ั น์ . 2560)
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติ กรรมการผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ การใช้ การประเมิ น และการกําจัด
สิ นค้าและบริ การ ของผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย ที่ซ้ื อสิ นค่าและบริ การไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง หรื อ เพื่ อ กิ น หรื อใช้ภ ายในครั วเรื อน ผูบ้ ริ โภคทุ ก คนที่ ซ้ื อสิ น ค้าและบริ ก ารไปเพื่ อ
วัตถุ ป ระสงค์เช่ นว่านี้ รวมกันเรี ย กว่าตลาดผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกนั้นมี ความแตกต่างกันใน
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ อยู่หลายประเด็น เช่ น ในเรื่ องของอายุรายได้ระดับการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็ นต้น (กมลภพ ทิพย์ปาละ. 2555)
กระบวนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู ้ถึงปั ญหา กระบวนการซื่ อจะเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ ้ื อตระหนักถึ งปั ญหาหรื อ
ความต้องการของตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การค้น หาข้อมู ล ในขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมู ล เพื่ อตัดสิ น ใจ ใน
ขั้นตอนแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน เพื่อนํามาใช้ในการประเมินทางเลื อก หากยังได้
ข้อมูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิ น ผลทางเลื อ ก ผู บ้ ริ โภคจะนําข้อ มู ล ที่ ไ ด้รวบรวมไว้ม าจัด เป็ น
หมวดหมู่และวิเคราะห์ขอ้ ดี ข้อเสี ย ทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามาก
ที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หลังการประเมิน ผูป้ ระเมินจะทราบข้อดี
ข้ อ เสี ย หลั ง จากนั้ นบุ ค คลจะต้ อ งตัด สิ นใจเลื อ กทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ดในการแก้ ปั ญ หามั ก ใช้
ประสบการณ์ในอดีตเป็ นเกณฑ์ท้งั ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้นตอนที่ 5 การประเมิ นภายหลังการซื้ อ เป็ นขั้นสุ ดท้ายหลังจากการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือนั้นมาใช้ และในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไปด้วย ซึ่ งจะเห็นได้
ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อ (ผศ.ดร.
วิชิต อู่อน้ . 2557)
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
1. ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้ น ฐานที่ สุ ด ในการกํา หนดความต้อ งการและ
พฤติกรรมของ มนุ ษย์ เช่ น การศึกษา ความเชื่ อ ยังรวมถึงพฤติ กรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ
ภายในสังคมใดสังคมหนึ่ง
2. ปั จจัยทางสังคมเป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในชี วติ ประจําวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ือ
2.1 กลุ่ ม อ้า งอิ ง หมายถึ ง กลุ่ ม ใดๆ ที่ มี ก ารเกี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งคนในกลุ่ ม
แบ่งเป็ น 2 ระดับ-กลุ่มปฐมภู มิ ได้แก่ครอบครัว เพื่อนสนิ ท มักมีขอ้ จํากัดในเรื่ องอาชี พ ระดับชั้น
ทางสังคม และช่วงอายุ-กลุ่มทุติยภูมิ เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย
มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ
2.2 ครอบครัว เป็ นสถาบันที่ทาํ การซื้ อเพื่อการบริ โภคที่สําคัญที่สุด นักการตลาด
จะพิจารณา ครอบครัวมากกว่าพิจารณาเป็ นรายบุคคล
2.3 บทบาททางสถานะ บุ คคลที่จะเกี่ ยวข้องกับ หลายกลุ่ม เช่ น ครอบครัว กลุ่ ม
อ้างอิง ทําให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิ พลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ
เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รู ปแบการดําเนินชีวติ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว
4. ปั จจัยทางจิตวิทยา การเลื อกซื้ อของบุ คคลได้รับ อิ ทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัด
ปั จจัยในตัว ผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและใช้สินค้า ปั จจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย
การจูงใจ การรั บรู ้ ความเชื่ อและเจตคติ บุ คลิ กภาพและแนวความคิ ดของตนเอง (ราช ศิ ริ ว ฒ
ั น์ .
2560)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นั นทพร เส็ งวงษ์ (2557) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ออร์ แกนิ คของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า 1) ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อไข่ออร์ แกนิ ค โดยคํานึ งถึงปั จจัย
ทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการตลาดที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ .05 แต่มีผบู ้ ริ โภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ .05 2)
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ออร์ แกนิ ค โดยคํานึ งถึ งปั จจัยภายนอก ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านจิตวิทยาที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญที่ .05
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ศศิ ม า นที จํ า รั ส และวรางคณา อดิ ศ รประเสริ ฐ (2557) แนวทางในการพัฒ นากลยุท ธ์
การตลาดสําหรับธุ รกิ จไข่ไก่อนามัยการวิจยั นี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์
ความคิดเห็ นที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของไข่ไก่อนามัย รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคไข่ไก่อนามัยที่มีต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไข่ ไก่อนามัยในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ คือ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อและบริ โภคไข่ไก่อนามัย จํานวน
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล ผลการวิจยั พบว่าลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ ข องผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุระหว่า ง 20-29 ปี ระดับ
การศึ กษาตํ่ากว่าหรื อเท่ากับปริ ญญาตรี และมี รายได้ต่อเดื อนไม่ เกิ น 20,000 บาท ซึ่ งจะมี การให้
ความสําคัญในระดับมากต่อด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านราคาโดยรวม ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
โดยรวมและด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยรวม และยัง มี รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ในส่ วนของ
กิจกรรมที่ทาํ ใน 1 สัปดาห์ที่มีความถี่อยูใ่ นระดับค่อนข้างบ่อย คือ บริ โภคอาหารครบทุกมื้อในส่ วน
ของความสนใจที่ มี ค วามสนใจอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด คื อ ความใส่ ใจในสุ ข ภาพของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว และในส่ วนของความคิดเห็ นที่มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยอย่างยิ่ง คือ เมื่ ออายุ
มากขึ้นจําเป็ นที่จะต้องใส่ ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้น
วีรากร อนุจันทร์ ทิพวรรณ ลิมังกูร และสมศักดิ์ คูหาสวรรค์ เวช (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อไข่ไก่ของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิ งเทรา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูบ้ ริ โภคไข่ไก่ ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อไข่ไก่ และศึกษาปั จจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ไข่ ไ ก่ ข องผู บ้ ริ โ ภคในเขตอํา เภอเมื อ ง จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 39.58
ปี มี ส ถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชี พ ธุ รกิ จส่ วนตัว ค้าขาย ในด้านพฤติ ก รรมการซื้ อพบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความถี่ในการซื้ อไข่ไก่เฉลี่ย 3 ครั้งต่อเดือน ซื้ อไข่ไก่โดยไม่คาํ นึงถึงยี่ห้อหรื อตราสิ นค้า
ผู ้บ ริ โภคให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในระดั บ มาก โดยปั จจัย ที่ มี
ความสั ม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อไข่ไก่ ของผูบ้ ริ โภคด้านความถี่ ในการซื้ อ ปริ มาณที่ ซ้ื อ และ
ค่าใช้จ่ายที่ ซ้ื อในแต่ละครั้ง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน
สถานที่จดั จําหน่าย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<.05)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิ งเทรา การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G.Cochran เนื่ องจากไม่
ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95%ที่ ค วามคาดเคลื่ อน ±5% โดยกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คนสามารถแสดงสู ตรได้ดงั นี้
n=

P(1-P)Z2
d2

เมื่อ n คือ จํานวนกลุ่มประชากรที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม
Z คือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (ระดับความเชื่อมัน่ 95%)
d คือ สัดส่ วนความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
จะได้ n = 0.5(1-0.5)1.962 / 0.052 = 385 แต่เนื่ องจากการเก็บรวบรวมข้อมู ลให้เป็ นจํานวน
เต็มจึงทําการเก็บรวบรวมกลุ่มตัวอย่างเป็ นจํานวน 400 กลุ่ม โดยเลือกวิธีการเลือกตัวอย่างตามความ
สะดวก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการใช้แ บบสอบถาม โดยการเก็ บ ข้อ มู ล
สอบถาม และนํามาวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 3ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่วไปแบ่ งออกเป็ น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้
คําถามอื่ น ๆ ใช้ศึ กษาพฤติ ก รรมเป็ นแบบสอบถามเป็ นคําถามปลายเปิ ด (Closed–End Question)
(รวม 12 ข้อ)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลกระบวนการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อไข่ไก่เป็ นคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการซื้ อไข่
ไก่ของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งใช้คาํ ถามแบบวัดเจตคติ (Likert’s Scale) โดยให้ผตู ้ อบให้ค่านํ้าหนัก
5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 ข้อมู ลปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อไข่ ไก่เป็ นคําถามเกี่ ยวกับปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จ ปั จจัยทางสังคม วัฒนธรรม และปั จจัยด้านจิตวิทยาในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อไข่ไก่ของ
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ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ ง ใช้ค าํ ถามแบบวัดเจตคติ (Likert’s Scale) โดยให้ ผูต้ อบให้ ค่านํ้าหนัก 5
ระดับ
4.21 – 5.00

หมายถึง

เห็นด้วยอย่างยิง่

3.41 – 4.20

หมายถึง

เห็นด้วย

2.61 – 3.40

หมายถึง

เฉยๆ

1.81 – 2.60

หมายถึง

ไม่เห็นด้วย

1.00 – 1.80

หมายถึง

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทําวิจัย
การทดสอบค่ า ความเชื่ อ มั่น (Cronbach’s Alpha) มี ค่ า เกณฑ์ ม าตรฐานเท่ า กับ 0.07 จาก
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั พบว่า แบบสอบถามแต่ละส่ วนมี ค่ าความเชื่ อมัน่ ดังนี้ ปั จจัย ทางด้าน
เศรษฐกิจมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.78 ปั จจัยทางด้านสังคม และวัฒนธรรมมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.70 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยามีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74 และกระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้ อไข่ไก่มี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78 เมื่อเทียบกับค่าความเชื่อมัน่ เกณฑ์มาตราฐานเท่ากับ 0.07
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
จากผลการสํ ารวจปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อไข่ ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ งเทราข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 249คน คิดเป็ น
ร้อยละ 62.30 และเพศชายจํานวน 151 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.80 มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี จํานวน 194 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 48.50 อายุ 31-40 ปี จํานวน 113 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 28.30 อายุ 41-50 ปี จํานวน 55
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.80 อายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไปจํานวน 38 คน คิดป็ นร้อยละ 9.50มีสถานภาพโสด
จํา นวน 220 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 55.00 สถานภาพสมรสจํา นวน 156 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.00
สถานภาพหย่าร้ าง/แยกกันอยู่/หม้าย จํานวน 24 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.00 ระดับ การศึ กษาตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี จาํ นวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.30 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จาํ นวน 161 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 40.30 สู ง กว่าปริ ญ ญาตรี จาํ นวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.50 มี อ าชี พ เป็ นพนัก งานบริ ษ ัท
จํานวน 192 คน คิดเป็ น 48.00 นักศึกษาจํานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว
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จํานวน 39 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.80 พ่อ บ้าน/แม่ บ ้า นจํานวน 34 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.50 ค้าขาย
จํานวน 31คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.80 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จจํานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ
5.80 อาชี พ ทัว่ ไปจํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 มี รายได้ต่ าํ กว่า 10,000 บาท จํานวน 128 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.00 รายได้ 10,001-15,000 บาทจํา นวน 119 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 29.80 รายได้
15,001-20,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.30 รายได้ 20,001-25,000 บาท จํานวน 60 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.00 มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จากผลการสํ ารวจปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อไข่ ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ งเทราพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ที่เลือกบริ โภคไข่ไก่เพราะทําอาหารได้ง่าย จํานวน 128คน
คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 ทําอาหารได้หลากหลายเมนู จาํ นวน 113คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.3 หาซื้ อได้ง่าย
จํานวน 78คน คิดเป็ นร้อยละ 19.5 ประโยชน์ที่มีของไข่ไก่จาํ นวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ
อื่นๆ จํานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.3 ประเภทร้ านค้าที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เลื อกซื้ อได้คือร้ านค้า
ทัว่ ไปจํานวน 148 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.00 ตลาดสดจํานวน 100 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.00 ฟาร์ ม
จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 ร้านซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตจํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และ
ห้างสรรพสิ นค้าจํานวน 40คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 เหตุผลที่เลือกซื้ อจากแหล่งจําหน่าย ไข่ไก่สด
ใหม่ สะอาดจํานวน 163คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.80 ราคาถู กกว่าที่ อื่นจํานวน 107 คน คิดเป็ นร้ อยละ
26.80 ไข่ไก่มีคุณภาพจํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 และมีบริ การที่ดีจาํ นวน 44 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 11.00 ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไก่ไข่ ท่านเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเองจํานวน 300 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 75.00 ครอบครัวจํานวน 76 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.00 คนใกล้ชิด/เพื่อนร่ วมงานจํานวน 16 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 4.00 และคนขายจํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.0 ปริ มาณการบริ โภคไข่ไก่ ภายใน
ครอบครัวต่อสัปดาห์ น้อยกว่าสัปดาห์ละ 10 ฟองจํานวน 172 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00 สัปดาห์ละ
10 ฟองจํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 สัปดาห์ละ 20 ฟองจํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5
และมากกว่าสัปดาห์ละ 20 ฟองจํานวน 32คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ซื้ อไข่ไก่เพื่อการบริ โภคจํานวน
382 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.5 และซื้ อไปขายต่อจํานวน 18คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5

574

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อ
จากผลการสํ ารวจปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อไข่ ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ งเทราผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ นว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อมีความสัมพันธ์ การ
ตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในระดับปานกลางซึ่ งสามารถพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเริ่ มจากค่าที่มากที่สุดไป
หาค่าน้อยที่สุด พบว่าปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรมส่ งผลต่อการเลือกซื้ อไข่ไก่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.51 ด้านปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจส่ งผลต่อการ
เลือกซื้ อไข่ไก่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ 0.57 ด้าน
จิ ตวิท ยาส่ งผลต่ อการเลื อ กซื้ อ ไข่ไ ก่ ในระดับ ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.99 ค่ าเบี่ ย งเบน
มาตราฐานเท่ากับ 0.53
กระบวนการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
จากผลการสํ ารวจปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจซื้ อไข่ ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ งเทราพบว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อไข่ไก่ ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานเท่ากับ0.49
การทดสอบสมมติฐาน
จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ไข่ ไ ก่ ใ นเขตอํา เภอบางคล้า จัง หวัด ฉะเชิ ง เทราไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่
แตกต่ างกัน และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่ แตกต่างกัน2 คู่ป ระกอบไปด้วย คู่ ที่ 1 ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาตรี และคู่ที่ 2 ระดับการศึ กษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กบั สู งกว่า
ปริ ญญาตรี และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทราที่แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ประกอบไปด้วย คู่ที่
1 รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับรายได้ 10,001-15,000 บาท และคู่ที่ 2 รายได้ต่าํ กว่า 10,000 บาท กับ
รายได้ 20,001-25,000 บาท
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ตารางที่ 1 ตารางทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกซื้อ

สถิติทใี่ ช้ ใน

Sig

ผลการทดสอบ

การทดสอบ
ค่ าคงที่

MRA

0.000 สอดคล้องกับสมมติฐาน

ปั จจัยทางเศรษฐกิจ

MRA

0.672 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม

MRA

0.007 สอดคล้องกับสมมติฐาน

ปั จจัยทางจิตวิทยา

MRA

0.000 สอดคล้องกับสมมติฐาน

*มีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ไข่ ไ ก่ ใ นเขตอํา เภอบางคล้า จัง หวัด
ฉะเชิ งเทรา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ต้ งั ไว้ เมื่ อวิเคราะห์
แยกเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อในด้านปั จจัยทางเศรษฐกิ จ (sig = 0.672) ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราที่แตกต่างกัน ส่ วน
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อ การเลื อ กซื้ อในด้านสั งคม และวัฒ นธรรม (sig = 0.007) มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่ แตกต่างกัน และปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลื อกซื้ อในด้านจิตวิทยา (sig = 0.000) มี ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ ในเขตอําเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทราที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทราสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ปั จจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่าอาจจะมีทางเลื อกในการซื้ อสิ นค้า หรื อสามารถคัดเลือกสิ นค้าเพื่อการ
บริ โภคได้ดีกว่าผูท้ ี่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่
ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่ องจากผูท้ ี่มีรายได้สูงมีความสามารถ
ในการซื้ อสิ นค้าเพื่อการบริ โภคได้มาก สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าที่มีคุณภาพและราคาสู งได้มากกว่าผู ้
ที่มีรายได้นอ้ ยความสามารถในการซื้อสิ นค้าเพือ่ การบริ โภคได้นอ้ ยตามรายได้ไปด้วย
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2. จากการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ก ารวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ (Multiple Regression
Analysis) จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อในด้านสังคม และวัฒนธรรม กับด้าน
จิตวิทยามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่แตกต่าง
กัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้เพี ยงบางส่ วน โดย
สามารถอธิ บายได้ ดังนี้
2.1 ปั จจัยทางสังคม และวัฒนธรรมมี ความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ใน
เขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราที่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้
เนื่องจาก ผูบ้ ริ โภคนิ ยมทําอาหารรับประทานเอง และใส่ ใจในคุณภาพของไข่ไก่ที่นาํ มาบริ โภค เพื่อ
สุ ขภาพที่ดีของผูบ้ ริ โภค และสมาชิกในครอบครัว
2.2 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอ
บางคล้า จังหวัดฉะเชิ ง เทราที่ แตกต่ างกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05ทั้ง นี้ เนื่ องจาก
ผู บ้ ริ โ ภคมี ค วามต้อ งการบริ โภคไข่ ไ ก่ เพื่ อ สุ ข ภาพทั้ง ของผู บ้ ริ โ ภค และสมาชิ ก ในครอบครั ว
ผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศศิมา นทีจาํ รัส และวรางคณา อดิศรประเสริ ฐ(2557)
ที่ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดสําหรับธุ รกิ จไข่ไก่อนามัย พบว่า ความสนใจที่ มี
ความสนใจอยูใ่ นระดับมากที่ สุด คือ ความใส่ ใจในสุ ขภาพของสมาชิ กในครอบครัว และในส่ วน
ของความคิดเห็นที่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ คือ เมื่ออายุมากขึ้นจําเป็ นที่จะต้องใส่
ใจดูแลสุ ขภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทราผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อในด้านเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้อไข่ไก่
ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูบ้ ริ โภคไม่ได้คาํ นึงถึงรายได้ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปลี่ยน
แปลง ตามราคาของสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลง
2. ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ในด้า นสั ง คม และวัฒ นธรรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราผูบ้ ริ โภคมีวฒั นธรรมในการทําอาหาร
รับประทานเอง และบริ โภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ เพื่อสุ ขภาพ
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3. ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อในด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อไข่ไก่ใน
เขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการบริ โภคไข่ไก่ เพื่อสุ ขภาพ ต้องการ
บริ โภคไข่ไก่ที่สดสะอาดจากฟาร์ ม และเลือกซื้อไข่ไก่จากร้านเดิมอยูเ่ ป็ นประจํา
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. หากมี โอกาส การศึ กษาครั้งต่อไปควรศึ กษาในเขตอําเภอเมืองของจังหวัดฉะเชิ งเทรา
หรื อกรุ งเทพมหานคร เพื่อนําผลมาเปรี ยบเทียบ และนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ควรมีการสํารวจสิ นค้าเพื่อการบริ โภคอย่างอื่ น เพื่อให้ทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเพื่อการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคในเขตอําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิ งเทราเพื่อนํา
ผลมาเปรี ยบเทียบ และนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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การจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีตามหลัก
3Rs
SOLID WASTE MANAGEMENT ACCORDING TO 3Rs PRINCIPLES AMONG
PEOPLE IN BANG KRUAI AND BANG BUA THONG DISTRICTS, NONTHABURI
PROVINCE
นิรชา วิทยากาศ และโศภิษฐา สื บศิริวิริยะกุล
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอ
บางบัวทอง ของจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs จําแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรศาสตร์ในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัว
ทอง ของจังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 รายเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม และสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ Ftest
ผลการวิจยั พบว่า 1. ปั จจัยที่ มีผลต่อประชากรศาสตร์ ในการจัดการขยะมูลฝอยในอําเภอ
บางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง ของจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
คําสํ าคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย, การลดการเกิดขยะมูลฝอย, การนํากลับมาใช้ใหม่, การคัดแยก
ขยะ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study solid waste management in Bang Kruai
and Bang Bua Thong Districts, Nonthaburi Province and 2) to study the guidelines for solid waste
management according to 3 Rs principles classified by demographic characteristics. The sample
was 400 people in Bang Kruaiand Bang Bua Thong Districts, Nonthaburi Province. A
questionnaire was used as a research instrument. Data were analyzed using statistics
includingfrequency, percentage, mean, and standard deviation, t-test, and F-test.
The results of the research indicated that for factors affecting solid waste management in
Bang Kruai and Bang Bua Thong Districts, Nonthaburi Province, all aspects were at a high level;
solid waste reduction was at a high level with a mean of 4.09, followed by reuse with a mean of
4.11, and solid waste sorting with a mean of 3.85.
Keywords: Solid waste management, Reduce, Reuse, Recycle
บทนํา
ในสภาพความเป็ นอยู่ปัจจุบนั นั้นทัว่ โลกย่อมประสบปั ญหาต่างๆ มากมายทั้งที่เกิ ดขึ้นมา
เองจากธรรมชาติและสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ปั ญหาเหล่านี้ก็ลว้ นแล้วเป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ หากทว่าเป็ นปั ญหาเกิ ดขึ้นในทางบวกก็ควรได้รับการส่ งเสริ มเพื่ อให้เกิ ดประโยชน์
ยิ่งขึ้นแต่ถา้ ปั ญหานั้นเป็ นปั ญหาที่ เกิดขึ้นในทางลบก็มีความจําเป็ นที่ควรจะได้รับการแก้ไขและ
จัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลต่อการดําเนิ นชีวติ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและตัวมนุษย์ ปั ญหาขยะ
มูลฝอยล้นเมือง ก็เป็ นปั ญหาอย่างหนึ่ งที่เชื่อว่าทัว่ โลกกําลังประสบปั ญหานี้ เพราะจากรายงานเรื่ อง
“What a Waste: a Global Review of Solid Waste Management” ของธนาคารโลก
THAIPUBLICA (2555) มี ผลการศึ กษาพบว่า ปริ มาณขยะมู ลฝอยในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้ น
มากสุ ดในประเทศจีน ซึ่ งได้ล้ าํ หน้าประเทศสหรัฐอเมริ กาขึ้นเป็ นประเทศที่ผลิ ตขยะมากที่สุดของ
โลกตั้งแต่ปี 2004 นอกจากนี้ ปริ มาณขยะก็ยงั เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในแถบเอเชี ยตะวันออก รวมถึง
บางประเทศในยุโรปตะวันออกและภู มิภาคตะวันออกกลางด้วย ซึ่ งอัตราการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ
ขยะในพื้นที่เหล่านี้ สอดคล้องกับการขยายตัวของเขตเมือง และผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
หรื อจีดีพีที่เพิม่ ขึ้น โดยทัว่ ไปแล้ว ปริ มาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจะมากจะน้อยก็ข้ ึนอยูก่ บั หลาย
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ปั จจัย เช่น การพัฒนาของเศรษฐกิ จ ระดับของความเป็ นเมืองอุตสาหกรรม พฤติ กรรมของคนใน
เมืองนั้นๆ และสภาพแวดล้อมของเมือง ทั้งนี้ ยิ่งสังคมมีการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและมีความเป็ น
เมืองมากขึ้นเท่าไหร่ ปริ มาณขยะมูลฝอยก็จะเพิ่มเป็ นเงาตามตัว ขณะเดียวกัน ระดับของรายได้และ
ความเป็ นชุมชนเมืองก็เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั โดยเมื่อคนมีรายได้สุทธิ และชีวติ ความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ ึน ก็จะมีการกินและใช้สินค้าและบริ การเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ งจะทําให้สร้างขยะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย
คนเมืองสร้างขยะมากกว่าคนในชนบทประมาณสองเท่าตัว หากมองกันในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะ
ในแถบเอเชี ย รายงานระบุวา่ เอเชี ยตะวันออกและแปซิ ฟิกสร้างขยะประมาณ 270 ล้านตันต่อปี ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นขยะที่ ม าจากจี น ที่ คิ ด เป็ นประมาณ 70% ของปริ ม าณขยะมู ล ฝอยทั้งหมดของ
ภูมิภาค และชาวเอเชี ยแต่ละคนสร้างขยะเฉลี่ยประมาณ 0.95 กิโลกรัมต่อวัน ส่ วนเอเชี ยกลางสร้าง
ขยะปี ละ 93 ล้านตันเป็ นอย่างน้อย จากข้อมูลและสถิ ติขา้ งต้นเราอาจพบว่าปั ญหาขยะมูลฝอยเป็ น
เรื่ อ งที่ น่ าตกใจอย่างยิ่งเพราะปั ญ หาขยะนั้น กําลัง เข้ามาคุ ก คามโลกของเรา ประเทศไทยก็ เป็ น
ประเทศหนึ่ งที่ กาํ ลังประสบปั ญ หานี้ ในเกื อบทุ ก ภู มิ ภาคของประเทศโดยเฉพาะในภู มิ ภาคเขต
เศรษฐกิจและชุ มชนเมืองแออัด เช่น จังหวัดบุรีรีมย์ ยโสธร ศรี สะเกษ เป็ นต้น แม้วา่ จะมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรื่ องนี้ไม่วา่ จะเป็ นเทศบาล หน่วยงานรัฐ หรื อเอกชน ปั ญหาขยะล้นเมืองยัง
เป็ นเรื่ องที่จะหาทางออกในการจัดการปั ญหานี้ ให้หายขาดไปได้ยาก เพราะว่าการผลิ ตขยะกับการ
ทําลายนั้นไม่มีความสมดุ ลกัน ขยะเพิ่มมากขึ้นแต่การการลําลายนั้นไม่สามารถทําลายได้หมดเกิ ด
การสะสมของขยะจํานวนมากมายมหาศาล ส่ งผลกระทบทั้งต่อธรรมชาตสิ่ งแวดล้อมและตัวมนุ ษย์
เป็ นต้นเหตุของการเกิดนํ้าเน่า เสี ยการเพาะเชื้อโรคอันตราย และมลพิษทางกลิ่น
สํานักประชาสัมพันธ์จงั หวัดพิจิตร (2560) กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีมีการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขปั ญหาวิกฤตขยะมูลฝอยตกค้างสะสม และปั ญหาการกําจัดขยะมูลฝอย
ไม่ถูกต้องของชุ มชนนอกจากนี้ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรียงั มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้ อขนาด
7.2 ตัน/วัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีแบบหมุนรับบริ การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลต่างๆ
ภายในจังหวัดนนทบุรีและยังให้บริ การแก่สถานพยาบาลในเขตจังหวัดใกล้เคียง โดยในปี 2562 จะ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อขนาด 9.6 ตัน/วัน เพื่อเป็ นศูนย์กลางให้บริ การกําจัดมูล
ฝอยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยาลพบุรี
สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิ งห์บุรี สุ พรรณบุรี นครนายก นครปฐม และสมุทรปราการ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี ยังมีแนวทางจะกําจัดขยะในรู ปแบบพลังงานทดแทน
แปลงของเสี ย เป็ นพลัง งานไฟฟ้ า โดยได้มี ก ารก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน และจะเปิ ด
582

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ประมู ล ให้ เอกชนเข้า มาดํา เนิ น งาน ภายในปี 2560 โดยจะมี เจ้า หน้ า ที่ วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล้อ มและ
นักวิชาการสิ่ งแวดล้อมกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอกชนที่รับจ้างให้เป็ นไปตามมาตรฐานเท่านั้น
สําหรับในส่ วนพื้นที่ทิ้งขยะเดิมประมาณ 472 ไร่ จะทําการฝังกลบขยะปรับปรุ งพื้นที่ทาํ สนามกีฬา
และสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การบริ หารจัดการขยะมู ลฝอยเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล ที่ ตอ้ งการดําเนิ นการและ
แก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน ในส่ วนของจังหวัดนนทบุ รีได้ดาํ เนิ นการ จัดสรรพื้นที่ ประมาณ 472 ไร่
สําหรับกําจัดและฝังกลบขยะมูลฝอย โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 45 แห่ ง ในจังหวัดนนทบุรี มี
การทําบันทึ กข้อตกลงร่ วมกันในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย และแบ่งความรับผิดชอบในการ
ดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1. รับบริ การกําจัดมูลฝอยจากเทศบาลและ อบต.
ต่างๆ จํานวนมากกว่าวันละ 1,200 ตัน โดยคิดอัตราค่าบริ การ 150 บาท/ตัน และส่ วนที่ 2. เทศบาล
และ อบต.ต่างๆ มีหน้าที่ในการรวบรวมและขนส่ งขยะมูลฝอยจากพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตนเองส่ ง
ให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ยงั มีหน้าที่ในการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากบ้านเรื อน เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอยจากต้นทางให้ได้ ตามนโยบาย 3Rsลดการใช้ ใช้ซ้ าํ
และนํากลับมาใช้ใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของประชาชนและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มี
ความยัง่ ยืนและต่อเนื่องต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง
ของจังหวัดนนทบุรี ตามหลัก 3Rs
2. เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการกําจัดขยะมูลฝอยตาม
หลัก 3Rs
สมมติฐานของการวิจัย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรื อนระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ รายได้ครัวเรื อนต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันมีผลต่อการจัดการขยะด้านการเกิ ด
ขยะมูลฝอย (Reduce) ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ด้านการคัดแยกขยะ (Recycle) ที่แตกต่าง
กัน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทัว่ ไป
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
- ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่
- รายได้ครัวเรื อนต่อเดือน

ระดับการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับ
อําเภอบางบัวทองตามหลัก 3Rs
- ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce)
- ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)
- ด้านการคัดแยกขยะ (Recycle)

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในอําเภอบางกรวย จํานวน 31,719 คน และ
ประชากรในอําเภอบางบัวทอง จํานวน 226,026 คน ปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งรวมมี ป ระชากรจํานวน
257,745 คน (กรมการปกครอง, 2561)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในอําเภอบางกรวยและอําเภอบางบัวทอง
จํานวน 400 คน ซึ่ งขนาดของกลุ่ มตัวอย่างดังกล่ าวได้มาจากการคํานวณของสู ตร ทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane ,1973) (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2560)
2. ขอบเขตด้านพื้นที่หรื อสถานที่ในการวิจยั
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการดําเนิ นการวิจยั ตั้งแต่เดื อนมกราคม ถึ ง เมษายน พ.ศ.2562
และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ.2562
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อทํา ให้ ท ราบถึ งระดับ การจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับ อําเภอ
บางบัวทอง ของจังหวัดนนทบุรี ตามหลัก 3Rs
2. เพื่อทําให้ทราบถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs
3. เพื่อสามารถนําข้อมู ลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน พัฒนากลยุทธ์การจัดการ
ขยะ ในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง ของจังหวัดนนทบุ รี และทําให้ทราบถึ งปั ญหาด้าน
ขยะและสิ่ งแวดล้อมของประชาชนอย่างแท้จริ ง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดการขยะ หมายถึ ง กําจัดขยะมูลฝอยอย่างถู กหลักวิชาการ เช่ น การเผาในเตาเผา
ขยะ การฝั งกลบอย่างถูกสุ ขลักษณะ และการหมักทําปุ๋ ย เป็ นต้น ซึ่ งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันใน
ด้านต้นทุนการดําเนิ นงาน ความพร้อมขององค์กร ปริ มาณและประเภทของขยะโดยแบ่งออก 3 ด้าน
ได้แก่
2. ด้านการลดการเกิ ดขยะมู ลฝอย (Reduce) หมายถึ งการลดปริ ม าณขยะ โดยลดการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภณั ฑ์สิ้นเปลือง
3. ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หมายถึงการนํามาใช้ซ้ าํ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ
กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็ นต้น
4. ด้านการคัดแยกขยะ (Recycle) หมายถึ ง การแปรสภาพและหมุ นเวียนนํากลับมาใช้ได้
ใหม่ โดยนําไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง
5. ประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง หมายถึ ง กลุ่มสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ น
พื้นที่อาํ เภอเดียวกัน มีคุณสมบัติโดยเฉพาะของกลุ่มที่เกิดจากการอยูร่ ่ วมกันเป็ นประชากรในอําเภอ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับขยะมูลฝอย
สํานักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติให้ความหมายของขยะมูลฝอยหมายถึง เศษ
ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุ ษย์ ขยะมูลฝอยอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ออกไปตามแหล่งที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยนั้นๆ เช่น ขยะมูลฝอยจากบ้านเรื อน ที่พกั อาศัย มีลกั ษณะ
เป็ นเศษอาหารที่เหลื อจากการหุ งต้ม เศษผ้าและเศษของที่ไม่ใช้แล้วต่างๆ เป็ นต้น และขยะมูลฝอย
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จากอุตสาหกรรมมีลกั ษณะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มีขยะมูลฝอยอีกประเภท
หนึ่ งเป็ นขยะมู ลฝอยที่ ถูกทิ้งไว้ตามถนนหนทาง แม่น้ าํ ลําคลอง และตามสถานที่ สาธารณะต่างๆ
เช่น ใบไม้เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ดิน หิ น กรวด ทราย เป็ นต้น ขยะมูลฝอยประเภทนี้แม้จะมีส่วน
ก่ อเหตุ รําคาญน้อยกว่าขยะมู ล ฝอยที่ ก ล่ าวแล้ว แต่ ก็เป็ นภาระแก่ ผูเ้ ก็ บ กวาด ทั้งนี้ เพราะกระจัด
กระจายอยูใ่ นบริ เวณกว้าง ทําให้เก็บทําลายยากและไม่ทวั่ ถึง
ประเภทของขยะมูลฝอย
1. ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรื อ มู ลฝอยย่อยสลาย คื อ ขยะที่ เน่ าเสี ยและย่อย
สลายได้เร็ ว สามารถนํามาหมักทําปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลื อกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้ อสัตว์
เป็ นต้ น แต่ จ ะไม่ ร วมถึ ง ซากหรื อ เศษของพื ช ผัก ผลไม้ หรื อ สั ต ว์ที่ เกิ ด จากการทดลองใน
ห้องปฏิ บตั ิการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้ เป็ นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึ ง 64% ของปริ มาณขยะ
ทั้งหมดในกองขยะ
2. ขยะรี ไ ซเคิ ล (Recyclable waste) หรื อ มู ลฝอยที่ ยงั ใช้ได้ คื อ ของเสี ยบรรจุ ภณ
ั ฑ์ หรื อ
วัส ดุ เหลื อใช้ ซึ่ งสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่ น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติ ก กล่ อง
เครื่ องดื่ม แบบ UHT กระป๋ องเครื่ องดื่ม เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์
3. ขยะอัน ตราย (Hazardous waste) หรื อ มู ล ฝอยอัน ตราย คื อ ขยะที่ มี องค์ป ระกอบหรื อ
ปนเปื้ อนวัตถุอนั ตรายชนิดต่างๆ ซึ่ งได้แก่วตั ถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิ ไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาํ
ให้ เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ กรรม วัตถุกดั กร่ อน วัตถุ
ที่ก่อให้เกิด การระคายเคือง
4. ขยะทัว่ ไป (General waste) หรื อ มู ลฝอยทัว่ ไป คื อ ขยะประเภทอื่ นนอกเหนื อจากขยะ
ย่อยสลาย ขยะรี ไซเคิ ล และขยะอันตราย มี ล ักษณะที่ ย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่ าสําหรั บ การนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก
5. ขยะมู ล ฝอยติ ดเชื้ อ (Infectious waste) คื อ ขยะมู ลฝอยที่ มีเชื้ อโรคปะปนอยู่ในปริ มาณ
หรื อความเข้มข้น (สุ ธีรา ตุลยเสถียร, 2558)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการขยะ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
อาณัติ ต๊ะปิ นตา (2559) การจัดการมู ลฝอยต้นทางประกอบด้วยหลัก 3Rs คื อ Reduce ลด
การใช้ลดปริ มาณขยะเป็ นการป้ องกันเกิดขยะน้อยที่สุด Reuse การใช้ซ้ าํ อย่างคุม้ ค่าเป็ นการใช้วสั ดุ
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อย่างคุม้ ค่าที่สุดก่อนที่จะทิง้ ไป เช่น การนําบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้ซ้ าํ Recycle การนําวัสดุเหลือใช้กลับมา
ใช้ใหม่ โดยนํามาแปรรู ปหรื อผ่านกรรมวิธีต่างๆ ทั้งนี้ แนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหามูลฝอย คือ
วิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดมูลฝอยหรื อลดปริ มาณมูลฝอย โดยมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการ
บริ โภคการเปลี่ ยนแปลงวิถีในการดําเนิ นชี วิต ตลอดจนรู ปแบบการผลิตและการบริ โภค โดยเน้น
การมีส่วนร่ วม นอกจากจะช่วยลดปริ มาณมูลฝอยแล้วยังช่วยลดการใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติและลด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย การคัดแยกขยะจากครัวเรื อนก่อนที่จะนําไปทิ้งรวมกันจะเป็ นวิธีที่ดี
ที่สุดสําหรับการคัดแยก ถ้าครอบครัวชุมชน สามารถจัดการแยกขยะแห้งและขยะเปี ยกก็จะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บได้มาก และสามารถนําขยะไปขายให้พอ่ ค้าซื้ อสิ นค้ารี ไซเคิลได้
วิธีการจัดการในแต่ ละ R
1. Reduce (ลดการใช้) ลดระดับการใช้ในปั จจุบนั ลง โดยควบคุ มปริ มาณการใช้ให้อยู่ใน
สัดส่ วนที่พอเหมาะ เพื่อทําให้เกิดการสู ญเปล่าให้น้อยที่สุด ลดการใช้อย่างฟุ่ มเฟื อย และใช้ทุกสิ่ ง
อย่างคุม้ ค่า เลือกใช้เท่าที่จาํ เป็ น ใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน
2. Reuse (การใช้ซ้ าํ ) เป็ นการนําสิ่ งของที่ใช้งานไปแล้วแต่ยงั สามารถใช้งานได้มาใช้อีกให้
คุม้ ค่าบํารุ งรักษาสิ่ งของนั้นๆ ให้มีอายุการใช้งานนานๆ หรื ออาจนําไปให้ผอู ้ ื่นใช่ต่อหรื อบริ จาค
3. Recycle (การรี ไ ซเคิ ล ) เป็ นการนํ า วัส ดุ ต่ า งๆ เช่ น กระดาษ แก้ ว พลาสติ ก เหล็ ก
อะลู มิ เนี ยม ฯลฯ มาแปรรู ป โดยกรรมวิธี ต่างๆ เพื่ อนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งนอกจากจะเป็ นการลด
ปริ มาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็ นการลดการใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่ งแวดล้อม
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รั ฐ พล ศรี ธ รรมา (2560) ได้ท ํา การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและ
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะของเทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ผลวิจยั พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการขยะของเทศบาลตําบลเขาพระงามอยูใ่ นระดับสู ง ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตเทศบาลตําบลเขาพระงามมี การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนอยู่ในระดับสู ง จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีส่วนร่ วมในการจัดการขยะไม่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ การมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ขยะของเทศบาล ตํา บลพระงาม อํา เภอเมื อ งจัง หวัด ลพบุ รีมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานแต่ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับตํ่า
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นภัสวรรณ คําสิ ม (2556) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุ่มอาชี พ
ซาเล้งที่ศูนย์คดั แยกวัสดุ รีไซเคิลในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ผลวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็ น
ของพฤติ กรรมการจัดการขยะของกลุ่ ม อาชี พ ซาเล้งที่ศูนย์คดั แยกวัสดุ รีไซเคิลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ซึ่ งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่าอยูใ่ นระดับมาก 6 ด้าน
คือ 1. การแปรรู ปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle), 2. การคัดแยกและเก็บรวบรวม, 3. รู ปแบบการบริ การ,
4. ระบบในการเก็บขน, 5. ความถี่ในการเก็บขน, 6. เส้นทางในการเก็บขน โดยด้านเส้นทางในการ
เก็บขนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.18 และปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการนํามาใช้ (Reuse) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดเท่ากับ 2.66 ส่ วนระดับความคิดเห็ นของแรงจูงใจที่เกี่ ยวกับการประกอบอาชี พซาเล้งใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.81 ซึ่ งเมื่ อพิจารณาจากแรงจูงใจเป็ นรายด้านแล้ว
พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน โดยแรงจูงใจภายในมีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดเท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ
แรงจู ง ใจภายนอกมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.76 ตามลํา ดั บ สํ า หรั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ
เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการจัดการขยะของกลุ่ มอาชี พ ซาเล้งที่ ศูนย์คดั แยกวัสดุ รี
ไซเคิ ลจําแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีเพศแตกต่างกันมี ระดับ ความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 แต่ปัจจัยอื่นๆ ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กนั
ปภาวิน เหิ ดขุนทด (2554) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลสํ า นั ก ตะคร้ อ อํา เภอเทพารั ก ษ์ จัง หวัด
นครราชสี มา ผลวิจยั พบว่า วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในการ
จัดการขยะในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลสํานักตะคร้อ งานวิจยั นี้ ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริ มาณขยะ การนําขยะกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามมีจาํ นวน 380 คน จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการคํานวณหา
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ พบว่า คะแนนของการลดปริ มาณขยะ การนําขยะ
กลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดับสู ง โดยทัว่ ไปแล้วประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ยกเว้นขยะประเภทแบตเตอรี่ โทรศัพท์ ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตําบลสํานักตะคร้อ
ควรจัดการอบรมประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิง้

588

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในอําเภอบางกรวย จํานวน 31,719 คน และ
ประชากรในอําเภอบางบัวทองจํานวน 226,026 คน ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมมีประชากรจํานวน 257,745
คน (กรมการปกครอง, 2561)
2. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จยั คื อ ประชากรในอํา เภอบางกรวยและอําเภอบางบัว ทอง
จํานวน 400 คน
2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรใน
การศึ ก ษาวิจยั ในครั้ งนี้ โดยใช้สู ตรโดยใช้สู ตรการคํานวณกลุ่ มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane .1973, อ้างถึงใน กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2560) กําหนดช่วงระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 คือ
n =
โดยที่
N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง, N แทน ขนาดประชากร
E แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
เมื่อแทนค่าในสู ตร

n=

= 400

จากการคํานวณแผนการสุ่ มตัวอย่างได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
2.2 การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
(Nonprobability sampling) ซึ่ งผูว้ ิจยั เลื อกใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดย
แบ่งประชากรในอําเภอบางกรวยและอําเภอบางบัวทอง จํานวน 400 คน ออกเป็ น อําเภอบางกรวย
200 คน อําเภอบางบัวทอง 200 คน ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยสร้ างขึ้นเพื่อศึกษาการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี
ตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ตามแนวทางของวัตถุ ประสงค์และกรอบแนวคิ ดของการ
วิจยั ที่กาํ หนด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพการสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน ระยะเวลาที่
อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ และรายได้ครัวเรื อนต่อเดือน โดยมีลกั ษณะเป็ นคําถามแบบปลายปิ ด มีจาํ นวน
8 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง
ของจังหวัดนนทบุรีตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ได้แก่ ด้านการลดการเกิ ดขยะมูลฝอย
(Reduce) ด้า นการนํา กลับ มาใช้ ใ หม่ (Reuse) และด้า นการคัด แยกขยะมู ล ฝอย (Recycle) รวม
จํานวน 30 ข้อ แบบสอบถามจะมีลกั ษณะเป็ นคําถามแสดงระดับความคิดเห็นใช้ตามมาตราวัดแบบ
ลิเคิร์ท (Likert scale) (Noll. 1989, อ้างถึงใน กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2560) โดยแต่คาํ ถามจะมีคาํ ตอบ
ให้ เลื อ กตามการปฏิ บ ัติ 5 ระดับ / ข้อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ซึ่ งเป็ นคํา ถามปลายเปิ ด (Open-ended
Response Question)โดยลักษณะของคําถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ใน
การวัดระบบสําคัญซึ่ งมีเกณฑ์ให้คะแนน ดังนี้
ลักษณะแบบสอบถามมี 5 ตัวเลือก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
การแปลความหมายของข้อมูลผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยผูว้ ิจยั
เลือกใช้วธิ ี การของ เบส (Best. 1970, อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2560) ดังนี้
ระดับคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง มีการปฏิบตั ิการอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน
ระดับคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิเป็ นประจํา
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ระดับคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ระดับคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง มีการปฏิบตั ิบางครั้งคราว
ระดับคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ไม่เคยปฏิบตั ิเลย
การทดสอบเครื่ องมือในการทําวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability)จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจํานวน 400
ชุ ด ได้มีการนําข้อมู ลที่ ได้มาทําการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาความ
เชื่ อมัน่ โดยใช้เกณฑ์สั มประสิ ท ธิ์ แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ า
ภาพรวมเท่ า กับ 0.943 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค่ า ระดับ ความเที่ ย ง อัล ฟ่ ามากกว่า 0.7 จึ ง สรุ ป ได้ว่า
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความเชื่อมัน่ (Reliability) อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นประชากรศาสตร์ ที่อาศัยอยูอ่ าํ เภอบางกรวยกับ
อําเภอบางบัวทอง พบว่าส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง จํานวน 221 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.3 มีอายุ 18-30
ปี จํานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.8 มีสถานภาพสมรสโสด จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 มีอาชี พลูกจ้าง/พนักงาน จํานวน
124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 มีจาํ นวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4-6 คน จํานวน 205 ครัวเรื อนคิดเป็ นร้ อย
ละ 51.3 ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ใ นเขตพื้ น ที่ 6-10 ปี จํานวน 168 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 42 และรายได้
ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31มากที่สุด
การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง ของจังหวัดนนทบุรี สามารถสรุ ป
เป็ นด้านได้ดงั นี้
ด้ านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อและเรี ยงจากค่าสู งสุ ดไป
จนถึ งน้อยสุ ดตามลําดับแล้วพบว่า การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนนและที่ สาธารณะมี ค่าความถี่
เฉลี่ย 4.51 อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาเป็ นการเลือกซื้ อสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งใช้ถุงพลาสติกเกินความ
จําเป็ นมี ค่าความถี่ เฉลี่ ย 4.34 อยู่ในระดับ มากรองลงมาเป็ นการหลี กเลี่ยงการซื้ อสิ นค้าที่ ใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเช่ น กล่องโฟมมีค่าความถี่เฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าที่ไม่ตอ้ งใช้ถุงพลาสติกเกินความจําเป็ นและการเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่ สิ่งของใบใหญ่เพียงใบ
เดียวมากกว่าใบเล็กหลายๆใบมีค่าความถี่เฉลี่ยเท่ากัน 4.29 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเป็ นการเลือก
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ซื้ อสิ นค้าที่ ใช้ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเติมแทนผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งครั้งเดี ยวมีค่าความถี่ เฉลี่ ย 4.23 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็ นการให้ความร่ วมมือกับเทศบาลอย่างดี ในการช่ วยกันลดขยะมีค่าความถี่
เฉลี่ย 4.03 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเป็ นการเดินไปพบขยะมูลฝอยตามที่สาธารณะแล้วเก็บขยะลง
ถังขยะ มีค่าความถี่ เฉลี่ ย 3.93 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นการบอกให้สมาชิ กภายในบ้านให้ใช้
สิ นค้าที่เกิดขยะน้อยที่สุดมีค่าความถี่เฉลี่ย 3.83 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาเป็ นการให้คาํ แนะนําแก่
เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกันลดขยะมีค่าความถี่ เฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นการเลื อกซื้ อ
สิ นค้าประเภทคืนขวดเช่นนํ้าอัดลมมีค่าความถี่เฉลี่ย 3.45 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านการลดการเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อและเรี ยงจากค่าสู งสุ ดไป
จนถึงน้อยสุ ดตามลําดับแล้วพบว่า การนําขยะประเภทกระดาษที่ใช้เขียนหรื อพิมพ์หน้าเดียวกลับมา
ใช้ เขี ย นหรื อ พิ ม พ์ อี ก ด้า นหนึ่ ง มี ค่ า ความถี่ เฉลี่ ย 4.37 อยู่ใ นระดับ มากรองลงมาเป็ นการเก็ บ
ถุงพลาสติกที่ยงั ใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ได้อีก มีค่าความถี่เฉลี่ย 4.33 อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ น
การใช้วสั ดุ ที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกมีค่าความถี่ เฉลี่ย 4.31 อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ น
การนําขยะประเภทกล่องกระดาษหรื อหนังสื อพิมพ์ เก็บไว้ขายหรื อนํากลับมาใช้งานอีกมีค่าความถี่
เฉลี่ ย 4.26 อยู่ในระดับมากรองลงมาเป็ นการนําขยะประเภทเสื้ อผ้าที่ ซ่อมแซมนําไปบริ จาคหรื อ
นําไปขายมีค่าความถี่เฉลี่ย 4.20 อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ นการนําขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือ
จากการรับประทานหรื อการประกอบอาหารท่านนําไปเลี้ยงสัตว์มีค่าความถี่เฉลี่ย 4.11 อยูใ่ นระดับ
มากรองลงมาเป็ นการแปรสภาพขยะประเภทที่ยอ่ ยสลายได้เช่นเศษพืชผักใบไม้ ให้เป็ นปุ๋ ยหมักทํา
ปุ๋ ยใส่ ตน้ ไม้มีค่าความถี่เฉลี่ ย 4.08 อยู่ในระดับมากรองลงมาเป็ นการนําขยะประเภทขวดพลาสติก
หรื อขวดแก้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีค่าความถี่เฉลี่ย 3.87 อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ นการนํา
ขยะประเภทวัสดุไม้มาซ่อมและนํากลับมาใช้งานอีกมีค่าความถี่เฉลี่ย 3.83 อยูใ่ นระดับมากรองลงมา
เป็ นการนําขยะประเภทวัส ดุ โลหะกลับ มาใช้เป็ นเครื่ องประดับ หรื อ ของใช้ภ ายในครั วเรื อ นมี
ค่าความถี่เฉลี่ย 3.71 อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการคั ด แยกขยะมู ล ฝอย (Recycle) เมื่ อจําแนกเป็ นรายข้อและเรี ย งจากค่ าสู งสุ ดไป
จนถึงน้อยสุ ดตามลําดับแล้วพบว่า การคัดแยกขยะเปี ยกขยะแห้งออกจากกันขาย มีค่าความถี่ เฉลี่ย
4.30 อยูใ่ นระดับมากหรื อมีการปฏิบตั ิเป็ นประจํารองลงมาเป็ นการทิ้งเศษอาหารลงในถุงบรรจุขยะ
และผูกปากถุงทุกครั้งก่อนนําไปทิ้งในถังขยะ มีค่าความถี่เฉลี่ ย 4.51 อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ น
การทิ้ ง ขยะตรงตามเวลานัด ของเทศบาลที่ ม าเก็ บ เสมอมี ค่ า ความถี่ เฉลี่ ย 3.99 อยู่ใ นระดับ มาก
รองลงมาเป็ นการแยกขยะประเภทวัสดุ พลาสติกก่อนทิ้งลงในถังขยะมีค่าความถี่ เฉลี่ย 3.71 อยู่ใน
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ระดับมากรองลงมาเป็ นการแยกขยะประเภทขยะมี พิษไม่ทิ้งลงในถังขยะทัว่ ไปมี ค่าความถี่ เฉลี่ ย
3.68 อยู่ในระดับมากรองลงมาเป็ นการคัดแยกขยะประเภทหลอดนี ออนถ่านไฟฉายและกระป๋ อง
สเปรย์ก่อนทิ้งลงในถังขยะมีค่าความถี่เฉลี่ย 3.67 อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ นการให้คาํ แนะนําแก่
เพื่อนบ้านเพื่อให้ช่วยกันแยกขยะมีค่าความถี่ เฉลี่ ย 3.66 อยู่ในระดับมากรองลงมาเป็ นการทิ้งขยะ
ประเภทขวดพลาสติกกระป๋ องนํ้าอัดลมลงในถังขยะสี เหลืองมีค่าความถี่เฉลี่ย 3.63 อยูใ่ นระดับมาก
รองลงมาเป็ นการแยกทิ้งขยะขวดนํ้ายาลบคําผิดปากกาเคมีถ่านไฟฉาย กระป๋ องสี สเปรย์ออกจาก
ขยะประเภทอื่นๆมีค่าความถี่เฉลี่ย 3.53 อยูใ่ นระดับมาก
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ด้ านเพศ ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบาง
บัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามเพศ โดยรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กลุ่มเพศที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ ด้านการคัดแยกขยะ
สมมติฐานที่ 2 ด้ านอายุ ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบาง
บัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามอายุโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
กลุ่มอายุที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่
แตกต่ างกัน ได้แก่ ด้านการนํากลับ มาใช้ใหม่ ด้านการคัดแยกขยะ และกลุ่ ม อายุที่ ต่างกัน มี ก าร
จัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอย เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะใน
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ม
อายุต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 4 คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่า 18 ปี กับ 61 ปี ขึ้นไป, 18–30 ปี
กับ 31–40 ปี , 31–40 กับ 41–50 ปี และ 31–40 ปี กับ 61 ปี ขึ้นไป
สมมติฐานที่ 3 ด้ านระดับการศึ กษา ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอบางกรวย
กับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาที่ ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับ
อําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ ด้านการคัด
แยกขยะ และกลุ่มระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง
593

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ของจังหวัดนนทบุ รีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย เมื่ อทดสอบความแตกต่าง
ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัด
นนทบุรี โดยจําแนกตามระดับการศึกษาเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดับการศึกษาต่างกันมีการจัดการ
ขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 3 คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่ามัธยมกับ มัธยมปลาย/ปวช., มัธยมต้นกับ มัธยมปลาย/
ปวช.และมัธยมปลาย/ปวช.กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี
สมมติฐานที่ 4 ด้ านสถานภาพการสมรส ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอบาง
กรวยกับ อํา เภอบางบัวทองของจัง หวัดนนทบุ รี โดยจําแนกตามสถานภาพการสมรสโดยรวม
แตกต่างกัน เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่า กลุ่ มสถานภาพการสมรสที่ ต่างกันมี การจัดการขยะใน
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการคัดแยกขยะ
และกลุ่มสถานภาพการสมรสที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของ
จังหวัดนนทบุ รีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิ ดขยะมู ลฝอยด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ เมื่อ
ทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอ
บางบัว ทองของจัง หวัด นนทบุ รี โดยจํา แนกตามสถานภาพการสมรสเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ ม
สถานภาพการสมรสต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 1 คู่ ได้แก่ โสดกับสมรสและ
เมื่ อทดสอบความแตกต่างด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอ
บางบัว ทองของจัง หวัด นนทบุ รี โดยจํา แนกตามสถานภาพการสมรสเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่ ม
สถานภาพการสมรสต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 1 คู่ ได้แก่ โสดกับสมรส
สมมติฐานที่ 5 ด้ านอาชี พ ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอ
บางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รี โดยจําแนกตามอาชี พโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิ จารณารายด้าน
พบว่า กลุ่ม อาชี พ ที่ ต่างกันมี การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับ อําเภอบางบัวทองของจังหวัด
นนทบุ รีไม่แตกต่ างกัน ได้แก่ ด้านการคัดแยกขยะ และกลุ่ มอาชี พ ที่ ต่างกันมี การจัดการขยะใน
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะ
มูลฝอย ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิ ดขยะมูลฝอย การ
จัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามอาชี พเป็ น
รายคู่ พบว่า กลุ่มอาชี พต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัด
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นนทบุ รี แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 มี จ าํ นวน 9 คู่ ได้แ ก่ ข้า ราชการ/
รั ฐ วิ ส าหกิ จ กับ ลู ก จ้า ง/พนั ก งาน , ข้า ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ กับ ค้า ขาย/เกษตรกร , ข้า ราชการ/
รั ฐ วิส าหกิ จกับ รั บ จ้า ง, ข้า ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ กับ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตัว , ข้า ราชการ/รั ฐ วิส าหกิ จ กับ
นักเรี ยน/นักศึกษา, ลูกจ้าง/พนักงานกับ รับจ้าง ,ลูกจ้าง/พนักงานกับ ธุ รกิจส่ วนตัว , รับจ้างกับ อื่นๆ
และธุ รกิ จส่ วนตัวกับ อื่นๆเมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะใน
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รี โดยจําแนกตามอาชี พเป็ นรายคู่ พบว่า
กลุ่ ม อาชี พ ต่างกันมี การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับ อําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รี
แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 6 คู่ ได้แก่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจกับ
ธุ รกิ จส่ วนตัว,ลู กจ้าง/พนักงานกับ ค้าขาย/เกษตรกร, ลู กจ้าง/พนักงานกับ ธุ รกิ จส่ วนตัว, ค้าขาย/
เกษตรกรกับอื่นๆ, รับจ้างกับ อื่นๆ และธุ รกิจส่ วนตัวกับ อื่นๆ
สมมติฐานที่ 6 ด้ านจํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอ
บางกรวยกับ อําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รี โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิ กในครั วเรื อน
โดยรวมแตกต่างกัน เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนที่ ต่างกันมี การ
จัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
การคัดแยกขยะและกลุ่มจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับ
อําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการนํา
กลับมาใช้ใหม่ เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิ ดขยะมูลฝอย การจัดการขยะในอําเภอ
บางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนเป็ น
รายคู่ พบว่า กลุ่มจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอ
บางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รี แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 มี จาํ นวน 2 คู่
ได้แก่ 1-3 คนกับ 4–6 คน และ 1-3 คนกับ 7–9 คนเมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการนํากลับมาใช้
ใหม่ การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตาม
จํานวนสมาชิกในครัวเรื อนเป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนต่างกันมีการจัดการขยะ
ในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 2 คู่ ได้แก่ 1-3 คนกับ 4–6 คนและ 1- 3 คน กับ 7–9 คน
สมมติฐานที่ 7 ด้ านระยะเวลาที่อาศั ยอยู่ในเขตพื้นที่ ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะใน
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รี โดยจําแนกตามระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่โดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่
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ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน
ได้แก่ ด้านการคัดแยกขยะ และกลุ่มระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ต่างกันมีการจัดการขยะใน
อําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะ
มูลฝอย ด้านการนํากลับมาใช้ใหม่เมื่ อทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิ ดขยะมู ลฝอย การ
จัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามระยะเวลาที่
อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่ต่างกันมีการจัดการขยะ
ในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 6 คู่ ได้แก่ 1–5 กับ 6– 10 ปี , 1–5 ปี กับ 11–15 ปี , 1–5 ปี กับ 16–20 ปี , 6–10
ปี กับ 16–20 ปี , 11–15 ปี กับ 16–20 ปี และ 16–20 ปี กับ 20 ปี ขึ้นไปเมื่อทดสอบความแตกต่างด้าน
การนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี
โดยจําแนกตามระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05มีจาํ นวน 5 คู่ ได้แก่ 1–5 ปี กับ 6–10 ปี , 1–5 ปี กับ 16-20
ปี , 6-10 ปี กับ 16-20 ปี , 11–15 ปี กับ 16–20 ปี และ 16–20 ปี กับ 20 ปี ขึ้นไป
สมมติฐานที่ 8 ด้ านรายได้ ครั วเรื อนต่ อเดื อน ผลการเปรี ยบเทียบการจัดการขยะในอําเภอ
บางกรวยกับ อําเภอบางบัวทองของจัง หวัด นนทบุ รี โดยจํา แนกตามรายได้ค รั ว เรื อ นต่ อ เดื อ น
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่า กลุ่มรายได้ครัวเรื อนต่อเดื อนที่ ต่างกันมี การ
จัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้าน
การคัดแยกขยะ และกลุ่มรายได้ครัวเรื อนต่อเดื อนที่ต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับ
อําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้านการนํา
กลับมาใช้ใหม่ เมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะในอําเภอ
บางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามรายได้ครัวเรื อนต่อเดือนอยูใ่ น
เขตพื้นที่เป็ นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้ครัวเรื อนต่อเดื อนต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวย
กับ อําเภอบางบัวทองของจัง หวัดนนทบุ รี แตกต่างกัน อย่างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05มี
จํานวน 4 คู่ ได้แก่ ตํ่ากว่า 10,000 บาท กับ 20,001–30,000 บาท , ตํ่ากว่า 10,000 บาท กับ 30,001
บาทขึ้นไป, 10,001–20,000 บาท กับ 20,001–30,000 บาท, 10,001–20,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้น
ไปเมื่อทดสอบความแตกต่างด้านการนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอ
บางบัวทองของจังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามรายได้ครัวเรื อนต่อเดื อนอยู่ในเขตพื้นที่เป็ นรายคู่
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พบว่า กลุ่มรายได้ครัวเรื อนต่อเดือนต่างกันมีการจัดการขยะในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง
ของจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 1 คู่ ได้แก่ 20,001–
30,000 บาท กับ 30,001 บาทขึ้นไป
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง การจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของ
จัง หวัด นนทบุ รี ต ามหลัก 3Rs สามารถตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย และนํา มาอภิ ป รายผล
มีรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทอง
ของจังหวัดนนทบุรี ตามหลัก 3Rs ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีอายุระหว่าง 18–30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชี พเป็ นลู กจ้าง/พนักงาน
จํานวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4–6 คน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 6-10 ปี รายได้ครัวเรื อนต่อ
เดือน 30,001 บาทขึ้นไป การจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของ
จังหวัดนนทบุ รีตามหลัก 3Rs ประกอบด้วย ด้านการลดการเกิ ดขยะมูลฝอย (Reduce) ด้านการนํา
กลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย (Recycle) มีผลอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
ซึ่ งผลที่มากที่สุด ได้แก่ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงบนถนนและที่สาธารณะ และ ทิ้งเศษอาหารลงในถุ ง
บรรจุขยะและผูกปากถุงทุกครั้ง ก่อนนําไปทิ้งในถังขยะ รองลงมา ได้แก่ ขยะประเภทกระดาษที่ใช้
เขียนหรื อพิมพ์หน้าเดี ยว นํากลับมาใช้เขียนหรื อพิมพ์อีกด้านหนึ่ ง น้อยที่สุด ได้แก่ เลื อกซื้ อสิ นค้า
ประเภทคืนขวด เช่น นํ้าอัดลม มีความสอดคล้องกับ ปภาวินเหิ ดขุนทด (2554) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั
เรื่ อง พฤติกรรมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุ มชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
สํานักตะคร้ อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสี มา ผลวิจยั พบว่า การลดปริ มาณขยะ การนําขยะ
กลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่ในระดับสู ง โดยทัว่ ไปแล้วประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ยกเว้นขยะประเภทแบตเตอรี่ โทรศัพท์ ดังนั้นองค์การบริ หารส่ วนตําบลสํานักตะคร้อ
ควรจัดการอบรมประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ รัฐพล
ศรี ธรรมา (2560) ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของประชาชนและประสิ ท ธิ ภาพการ
จัดการขยะของเทศบาลตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ผลวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพใน
การจัดการขยะของเทศบาลตําบลเขาพระงามอยู่ในระดับสู ง ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
ตําบลเขาพระงามมีการมีส่วนร่ วมของประชาชนอยูใ่ นระดับสู ง
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2. เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดการขยะมู ลฝอยตามหลัก 3Rs ผลการศึ กษา พบว่าอายุระดับ
การศึกษาสถานภาพการสมรสอาชี พจํานวนสมาชิ กในครัวเรื อนระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
และรายได้ครัวเรื อนต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมี การจัดการขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับ
อําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีตามหลัก 3Rsแตกต่างกัน และเพศ ที่แตกต่างกันมีการจัดการ
ขยะของประชากรในอําเภอบางกรวยกับอําเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุ รีตามหลัก 3Rsไม่
แตกต่างกันแตกต่าง ซึ่ งผลวิจยั สามารถทําให้เข้าใจและทราบผลได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มปั จจัยส่ วน
บุคคลแต่ละด้านมีความแตกต่างกันกัน อีกทั้งยังสามารถนําผลไปพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สิ่ งแวดล้อมภายในชุมชนได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ผลวิจยั ทําให้ทราบว่าส่ วนใหญ่ประชาชนมี พฤติกรรมในการทิ้งขยะอย่างไร จึงทําให้
สามารถทําไปต่อยอดงานวิจยั ด้านอื่นๆ ได้อีก
2. ภาครัฐและเอกชนควรให้ความสําคัญในด้านการให้ความรู ้ ประชาชนในด้านดังกล่าว
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการขยะ โดยอาจมีการรณรงค์ การอบรมการจัดการขยะ
3. สามารถนําผลวิจยั ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดโครงการด้านสิ่ งแวดล้อมได้ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั หาแนวทางการจัดการอื่นๆเพิ่มเติม อาทิ ปั จจัยแบบผสมผสาน ปั จจัย
สภาพแวดล้อม ปั จจัยเชิงบูรณาการ เป็ นต้น ซึ่ งจะมีส่งผลต่อการจัดการขยะที่แตกต่างกัน รวมไปถึง
ด้านความสัมพันธ์ของปั จจัยที่แตกต่างกันอีกด้วย
2. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กบั
การศึกษาเชิงปริ มาณ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งที่ชดั เจนขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกบริ โภคชานมไข่ มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE CONSUMPTION OF BUBBLE MILK
TEA OF PEOPLE IN BANGKOK
กันตภณ เกษมสุ ข และธันยพร ชาวกําพร้ า
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บปั จจัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การ ตัด สิ น ใจเลื อ กบริ โภคชานมไข่ มุ ก ในเขตกรุ ง เทพฯ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานมไข่มุกในเขต
กรุ งเทพฯ และเพื่อศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานม
ไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพฯ จํานวน 434 คน
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างในขั้นแรกจะใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผูท้ ี่บริ โภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯและในขั้นถัดไปจะใช้วธิ ี การสุ่ ม
ตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ เพื่ อ
รวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จดั เตรี ยมไว้ วิธีการทางสถิติ ได้แก่การแจกแจงความถี่ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติทดสอบ (T-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA หรื อ F-test) และการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis)
ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี ช่วงอายุระหว่าง 15-25 ปี มี
อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
โดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับที่สําคัญมากที่ สุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่ วน
ประชากรณ์ ศ าสตร์ ที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกบริ โภคชานมไข่ มุ ก ของคนในเขต
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กรุ งเทพฯ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้อ
Abstract
The main objective of this research was to study on the demographic factors affecting
bubble tea purchasing decision in Bangkok and Metropolitans, and also the relationship between
marketing mix factors and bubble tea purchasing decision in Bangkok and Metropolitans.
Moreover, this study also aims to study the marketing mix factors influencing the purchasing
decision of bubble tea in Bangkok and Metropolitans. The sample group used in this research was
people who lived in Bangkok and Metropolitans with an amount of 434 people. Purposive
Sampling was used to get the sample of bubble tea consumers in Bangkok and Metropolitans.
Whereas, the Convenience Sampling was used to get the sample of information using prepared
online questionnaires. Data were collected through questionnaires and interviewed, both primary
and secondary data were used. The statistical methods used in this research were frequency,
percentage, mean, and standard deviation. The data were analyzed using the T-test method, OneWay ANOVA or F-test, and Multiple Regression Analysis.
The research results revealed that the majority of respondents was female with ages
between 15–25 years old, private sector employment, and having an average salary between
15,001–30,000 baht. Overall, the average marketing mix factors were at the most important level.
According to the hypothesis testing, the researcher found that there were statically significant
differences of demographic factors affecting bubble tea purchasing decision in Bangkok and
Metropolitans, and also there were statically significant differences of differently marketing mix
factors influencing the purchasing decision of bubble tea in Bangkok and Metropolitans.
Keywords: Buying Decision, Marketing Mix Factors
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บทนํา
ชานมไข่มุกจากไต้หวันเป็ นเครื่ องดื่มที่มีวางจําหน่ายในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลานาน
กว่า 10 ปี โดยในช่วงแรกที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่ นเนื่องจาก
เม็ดไข่มุกที่ผสมอยูใ่ นเครื่ องดื่มสามารถสร้างความแปลกใหม่ให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคในสมัยนั้นได้แต่
ในการจัดจําหน่ายในตลาดช่วงแรกๆยังไม่มีความหลากหลาย ทําให้กระแสความนิ ยมอยู่ในระยะ
สั้นๆและกระแสความนิยมกลับมาอีกครั้งโดยมีปัจจัยสนับสนุนในตลาดไม่วา่ จะด้วยเรื่ องของความ
ต้องการเครื่ องดื่มในตลาดมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นชาเป็ นเครื่ องดื่มที่ถือเป็ นหนึ่งในเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพรวมถึงการสร้างกระแสการแข่งขันของผูป้ ระกอบการในตลาดชานมไข่มุกที่มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึ้นทั้งผูป้ ระกอบการรายใหม่และรายเดิมซึ่ งเข้ามาในธุรกิจทั้งในรู ปแบบของการขยายธุ รกิจแฟ
รนไชส์ หรื อการเปิ ดสาขาของตนเองโดยเน้นการแข่งขันทางด้านทําเลเพื่อให้สามารถเข้าถึ งกลุ่ ม
ลู ก ค้าเป้ าหมายได้ม ากขึ้ น เน้ น การปรั บ ปรุ ง ด้า นความหลากหลายของสิ น ค้าภายในร้ านการจัด
รายการส่ งเสริ มการขายและการประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้นซึ่ งจะเป็ นการช่วยกระตุน้
และดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาบริ โภคชานมไข่มุกเพิ่มมากขึ้น
จากการเก็บสถิติของศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยได้คาดการณ์วา่ เมื่อปี 2555 ที่ผา่ นมาตลาดเครื่ องดื่ม
ชามีมูลค่าทางการตลาดไม่ต่าํ กว่า 1 หมื่นล้านบาทและขยายตัวไม่ต่าํ กว่า 20% เมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้า หากเจาะจงเฉพาะชานมไข่มุกคาดมูลค่าทางการตลาดไม่ต่าํ กว่า 2 พันล้านบาทต่อปี ซึ่ งตัวเลข
ดัง กล่ าวถื อได้ว่า ตลาดชานมไข่ มุ ก เป็ นตลาดที่ ใหญ่ และมี ผูป้ ระกอบการสนใจเข้ามาสู่ ธุ รกิ จนี้
เพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวนมากโดยคาดว่าจะมีแบรนด์ชานมไข่มุกเจ้าใหม่เกิดขึ้นเฉลี่ยทุกเดือนเดือนละ
2 รายเลยทีเดียว (สื บค้นจาก http://www.manager.co.th/)
จากเหตุดงั กล่าวนี่เองทําให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมที่มีผลต่อการบริ โภคชานมไข่มุกว่ามีมากน้อยเพียงใดควรมีแนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้สามารถเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้แก่ร้านชานมไข่มุก
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกบริ โภคชา
นมไข่มุก
2. เพื่อศึกษาระดับการตัดสิ นใจในการเลือกบริ โภคชานมไข่มุก
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3. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยปั จจัยทางลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชี พ
ต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพฯ
4. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานม
ไข่มุก ในเขตกรุ งเทพฯ
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศอายุรายได้และอาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
การตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพฯ ที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานมไข่มุกในเขต
กรุ งเทพฯ ที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1.1 ตัวแปรต้นได้แก่
- ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศอายุอาชีพรายได้
- ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดซึ่ งประกอบด้วย 7P’s คื อผลิ ต ภัณ ฑ์
(product) ราคา (price) ช่ อ งทางการจัด จาหน่ า ย (place) การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ด้า น
บุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process)
1.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพฯ
2. ขอบเขตด้านเวลาระยะเวลาในการทําวิจยั ตั้งแต่เดื อนมกราคม ระยะเวลาในการเก็ บ
ข้อมูล ตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2562
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ ศึ ก ษาในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม ประชากรที่ เป็ นผูใ้ ช้ออนไลน์ ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพฯ โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดของตัวอย่างของZikmund
เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดค่าความเชื่ อมัน่ ที่ 95% มีความคาดเคลื่อน±5%โดย
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 434 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อการเลื อกบริ โภคชานม
ไข่มุก ของคนในเขตกรุ งเทพฯ” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
การตัดสิ นใจเลือกบริ โภค
ชานมไข่มุก ของคนใน
เขตกรุ งเทพฯ

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจําหน่าย
- ด้านส่ งเสริ มการขาย
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการให้บริ การ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. เพื่ อให้ทราบถึ งปั จจัยของประชากรศาสตร์ ที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานม
ไข่มุก
2. เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยของส่ วนประสมทางตลาดที่มีผลต่อการบริ โภคชานมไข่มุก
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชานมไข่มุก (Bubble milk tea) หมายถึง เครื่ องดื่ มประเภทชา ที่มีนมเป็ นส่ วนประกอบ
ซึ่ งในแก้วได้ใส่ ไข่มุกเป็ นแป้ งสี ดาํ มีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลมๆ
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2. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การดื่มชานมไข่มุก ในร้านชานมไข่มุกแห่งหนึ่ง อยูใ่ น
เขตกรุ งเทพฯ
3. ปั จจัยประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุก ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ อาชีพ และรายได้
4. การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ งจากหลายๆ ทางเลือก
ที่ได้พิจารณาหรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์
5. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมา
ใช้บริ การชานมไข่มุก ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตชานมไข่มุก
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคาสิ นค้าที่จดั จําหน่าย
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่จดั จําหน่าย
4. ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) หมายถึ ง กิ จ กรรมทางการตลาดที่
ส่ งเสริ มยอดการจัดจําหน่ายชานมไข่มุก
5. ด้านบุคคล (People) หมายถึง เจ้าของร้านหรื อตัวแทนจําหน่ายชานมไข่มุก
6. ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึงขั้นตอนวิธีการและการปฏิ บตั ิในด้านการ
บริ การ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) หมายถึ ง เป็ น
การสร้างคุณภาพด้านรู ปแบบการให้บริ การให้สามารถจับต้องได้
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านประชากรศาสตร์
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2541) กล่ า วว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลรวมถึ ง อายุ เพศ วงจรชี วิ ต ของ
ครอบครั ว การศึ ก ษา รายได้ เป็ นต้น ลัก ษณะดัง กล่ าวมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ นัก การตลาดเพราะมัน
เกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสิ นค้าทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทางปั จจัยส่ วนบุคคลชี้ให้เห็น
ถึ งการเกิ ดขึ้ นของตลาดใหม่และตลาดอื่ นก็จะหมดไปหรื อลดความสําคัญลงปั จจัยส่ วนบุ คคลที่
สําคัญมีดงั นี้

605

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

1. อายุ นักการตลาดต้องคํานึ งถึ งความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่ อง
ของอายุดว้ ย
2. เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรื อโสด) ที่ทาํ งานนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆนักการตลาดต้อง
คํานึงว่าปั จจุบนั สตรี เป็ นผูซ้ ้ื อรายใหญ่ซ่ ึ งที่แล้วมาผูข้ ายเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อนอกจากนั้นบทบาทของ
สตรี และบุรุษบางส่ วนที่ซ้ าํ กัน
3. วงจรชี วิตครอบครั ว ขั้น ตอนแต่ล ะขั้น ของวงจรชี วิตของครอบครัวเป็ นตัวกําหนดที่
สําคัญของพฤติกรรมขั้นตอนของวงจรชี วิตของครอบครัวแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอนซึ่ งแต่ละขั้นตอน
จะมีพฤติกรรมการซื้ อที่แตกต่างกัน
4. การศึกษาและรายได้ การศึกษามีอิทธิ พลต่อรายได้เป็ นอย่างมากการรู ้วา่ อะไรเกิดขึ้นกับ
การศึกษาและรายได้เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะแบบแผนการใช้จ่ายขึ้นอยูก่ บั รายได้ที่คนมี
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับด้ านปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจ บริ การ
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่า เป็ นแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จที่ ให้บริ ก ารซึ่ งจะได้ส่ วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่ งประกอบด้วย
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่ ผูช้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าโดยต้องตอบสนอง ความ
ต้องการ ของลูกค้าได้ และลูกค้า จะต้องได้รับผลประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคาของสิ นค้า ลูกค้า จะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่ากับราคา
ของสิ นค้า สิ นค้าต้องมี คุณค่าสู งกว่าราคาที่ ต้ งั ไว้ลูก ค้าจึ งจะตัดสิ นใจซื้ อดังนั่นการกําหนดราคา
สิ นค้าก็ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในด้านผลประโยชน์และคุณค่าที่มีให้กบั ลูกค้าด้วย
3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึ ง กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับ บรรยากาศหรื อ
สิ่ งแวดล้อมในการนําเสนอหรื อขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลู กค้าในด้านคุ ณค่า
และประโยชน์สินค้าที่ ผูข้ ายต้องการจะนําเสนอซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องพิจารณาทั้งในด้านทําเล
ที่ต้ งั และช่องทางในการที่จะนําเสนอหรื อช่องทางในการขายสิ นค้า
4. ด้ า นส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมื อ หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ หรื อชักจูงให้ผูซ้ ้ื อมี
ทัศนคติที่ดีต่อสิ นค้าและร้านค้าและเพื่อทําให้ผซู ้ ้ือเกิดความสนใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น
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5. ด้านบุคคล (People) หรื อพนักงาน (Employee) หมายถึงเจ้าของร้านหรื อตัวแทนจําหน่าย
ต้องสามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าได้อย่างแตกต่างและเหนื อกว่าคู่แข่ง และต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
6. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ วิธีการและการปฏิ บตั ิใน ด้าน
การบริ การ ลูกค้าเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
7. ด้านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
เป็ นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลู กค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิ ดความ ประทับใจ โดย
พยายามสร้างคุณภาพด้านรู ปแบบการให้บริ การให้สามารถจับต้องได้
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
โกวิทย์ กังสนันท์ (2549,น.3) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การที่ ผูต้ ดั สิ นใจมีตวั เลื อก
หลายๆ ตัว และต้องนําตัวเลื อกต่างๆมาเปรี ยบเทียบกัน ก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือก
หนึ่งเพื่อให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
จากข้อมู ล ที่ ก ล่ าวมาสรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การเลื อกและเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่
ต้อ งการจากทางเลื อ กมากมายโดยนํ า มาพิ จ ารณาด้ ว ยเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ ไ ด้สิ่ งที่ จ ะทํา ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
Schiffman &Kanuk (อ้างในศิรินทร์ ซ้ ึ งสุ นทร, 2542, หน้า 38) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อมี
องค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของผู บ้ ริ โ ภค (Input) คื อ ปั จ จัย ภายนอก (External
Influences ซึ่ งคือ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่านิ ยม ทัศนคติและพฤติกรรม ปั จจัยที่
เข้ามาในระบบตัดสิ นใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคของแต่ละบุคคล โดยปั จจัยนี้มาจาก 2 แหล่ง
คือ)
1.1 ปั จจัยทางการตลาด (Marketing Input) อิทธิ พลจากสิ นค้าและบริ การที่ ซ่ ึ งคื อ
กิจกรรมที่ เกิ ดส่ วนผสมทางการตลาด ที่บริ ษทั ต้องการสร้ างการรับรู ้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคและชักจูงให้
ผูบ้ ริ โภคซื้อและใช้สินค้าที่ผลิตจากบริ ษทั นั้นๆ กลยุทธ์จากส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่
1.1.1 ตัวสิ นค้า รวมถึง หี บห่อ ขนาด และการรับประกันคุณภาพ
1.1.2 การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางสื่ อมวลชน การขายโดย
พนักงานขาย และ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ
1.1.3 นโยบายด้านราคา
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1.1.4 การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายจากผูผ้ ลิตส่ งไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
1.2 ปั จจัยทางสังคมวัฒนธรรม )Socio-Cultural Input) เป็ นอิทธิ พลที่ไม่เกี่ ยวข้อง
กับธุ รกิจ การค้า เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสื อพิมพ์อิทธิ พลจากครอบครัว ในการ
ใช้เครื่ อง อุปโภคหรื อบริ การ หรื อ บทความ รายงานเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค และการได้รับอิทธิ พลจากชน
ชั้น ทาง สั งคม วัฒ นธรรม และวัฒ นธรรมย่อย ที่ ก ล่ าวมาเป็ นส่ วนสําคัญ ในการที่ ผูบ้ ริ โภคที่ จะ
ประเมินค่าของ สิ นค้าว่าเป็ นอย่างไร
2. กระบวนการตัด สิ นใจซื้ อ ของบริ โ ภค (Process) คื อ ขั้น ตอนในการตัด สิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Decision Making) ประกอบด้วยปั จจัยภายใน ได้แก่ แรงจู งใจ การรั บ รู ้ ก าร
เรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพ และทัศ นคติ ที่ ส ะท้อ นถึ ง ความต้อ งการ และการรั บ รู ้ ว่ า มี สิ น ค้า ให้ เลื อ ก
หลากหลาย รวมไป ถึ งกิ จกรรมที่ ผูบ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ ยวข้องสัม พันธ์ ก ับ ข้อมู ล ที่ มีอยู่หรื อข้อมู ล ที่
ผูผ้ ลิตสร้างการรับรู ้ให้แก่ ผูบ้ ริ โภคและขั้นสุ ดท้ายคือทําการประเมินค่าทางเลือกนั้นๆ
3. กระบวนการตัดสิ น ใจ (The Act of Making Decision) ก่ อนผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ น ใจซื้ อ มี
ขั้นตอนที่เกิดขึ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การตระหนักในความต้องการของผูบ้ ริ โภค )Need Recognition) อีเกิ ล แบลค
เวล แอนด์มินาร์ ด )Engel, Blackwell &Miniard, 1993, p. 5 อ้างใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2538, ห น้ า
74) อธิ บายว่านี่ คือขั้นแรกของกระบวนการตัดสิ นใจ คือ การรับรู ้ถึงความแตกต่างของสิ่ งที่ตอ้ งการ
และสิ่ งที่ มีอยู่ซ่ ึ งสามารถกระตุ น้ ทําให้เกิ ดกระบวนการตัดสิ นใจและการรับ รู ้ น้ ี จะเกิ ดขึ้ นต่อเมื่ อ
ผูบ้ ริ โภคมีปัญหาใน 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 มี ปัญหากับ สิ นค้าที่ เคยใช้อยู่ซ่ ึ งผูบ้ ริ โภคไม่พอใจในสิ นค้านั้นอี ก
ต่อไป
3.1.2 มีความต้องการสิ นค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นอยู่
โดยสิ นค้า ใหม่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้เกิดกระบวนการตัดสิ นใจตามมา
3.2 การหาข้อมู ล ก่ อนตัดสิ นใจ )Pre-Purchase Search) ผูบ้ ริ โภคจะเริ่ ม หาข้อมู ล
เมื่อ ตระหนักถึ งความจําเป็ น นี้ ผูบ้ ริ โภคจะหาข้อมูลจากที่ ต่างๆ เช่ นจากประสบการณ์ และความ
จําเป็ น เกี่ยวกับสิ นค้าที่เคยรับรู ้ซ่ ึ งข้อมูลเหล่านี้คือ ข้อมูลภายใน ซึ่ งถ้ามีขอ้ มูลภายใน มาก ข้ อ มู ล
ภายนอกก็ จะส่ งผลน้อยลง แต่ถา้ ผูบ้ ริ โภคไม่เคยรู ้จกั สิ นค้ามาก่อนเลยการหา ข้อ มู ล จะจากสิ่ ง แวด
ล้อมรอบตัวที่มี ความสัมพันธ์กบั สิ นค้านั้นๆ ระดับความเสี่ ยงจะมีผล ต่ อ ขั้น ตอนนี้ คื อ ถ้ า มี ค วาม
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เสี่ ยงสู ง ผูบ้ ริ โภคจะหาข้อมูลและการประเมินหลายขั้นตอน แต่ถา้ ความเสี่ ยงตํ่าการหาข้อมูลและ
การประเมินทางเลือกจะไม่ซบั ซ้อนนัก
3.3 ผลจากกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Output) เป็ นขั้นสุ ดท้ายของ
กระบวนการ ตัดสิ นใจ หลังจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่เป็ นที่ตอ้ งการ
มากที่สุดจากหลายๆ ทางเลือก
ธนพร แตงขาว (2541, น.2) กล่ า วว่า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การเลื อ กบนทางเลื อ กที่
ประกอบด้วยทางเลือกหลายทาง ต้องใช้เหตุผลในการพิจารณา มีเป้ าหมายที่ชดั เจนว่าการตัดสิ นใจ
นั้นทําเพื่อสิ่ งใด
ถวัล ย์ วรเทพพุ ฒิ พงศ์ (2540, น.2) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการตั ด สิ นใจ หมายถึ ง
กระบวนการเลือกทางปฏิบตั ิทางใดทางหนึ่ งจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ
โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสิ นใจ
Kotler (2000, p. 176-178) กล่ า วว่า การตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โ ภคเกิ ด จากปั จจัย ภายใน คื อ
แรงจู งใจ การรั บ รู ้ ก ารเรี ย นรู ้ บุ ค ลิ ก ภาพและทัศ นคติ ซ่ ึ งจะแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความต้องการ และ
ตระหนักว่ามีสินค้าให้เลื อกมากมาย กิจกรรมที่มีผูบ้ ริ โภคเข้ามาเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ข้อมูลที่ มีอยู่
หรื อ ข้อมูลที่ฝ่ายผูผ้ ลิตให้มาและสุ ดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น
ก ร ะ บ ว น ก าร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ข อ งผู ้ บ ริ โ ภ ค (Schiffman &Kanuk 1994, p. 659) คื อ
กระบวนการในการเลื อกซื้ อสิ นค้าจากทางเลื อกที่ มี ต้ งั แต่ ส องทางเลื อกขึ้ น ไป โดยผูบ้ ริ โภคจะ
พิ จ ารณา ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการตัด สิ น ใจ ทั้ง ด้า นจิ ต ใจ (ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ) และ
พฤติ ก รรมทาง กายภาพ การซื้ อ เป็ นกิ จ กรรมทั้ง ทางด้า นจิ ต ใจและกายภาพซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ในช่ ว ง
ระยะเวลาหนึ่ง ทั้งสองกิจกรรมนี้ทาํ ให้เกิดการซื้ อ และเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
Walters (1978, p. 115) อธิ บายคําว่า การตัดสิ นใจ (Decision) ว่าหมายถึง การเลือกทําสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งโดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยูห่ ลายทางเลือก
จากข้อมู ล ที่ ก ล่ าวมาสรุ ป ได้ว่า การตัด สิ น ใจ หมายถึ ง การเลื อกและเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่
ต้อ งการ จากทางเลื อ กมากมายโดยนํา มาพิ จ ารณาด้ว ยเหตุ ผ ล เพื่ อ ให้ ไ ด้สิ่ ง ที่ จ ะทํา ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธิ ด าวรรณ จงเกรี ย งไกร (2557) ศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการบริ โภคชาผลไม้โ อชายะ ของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงมีอายุ ระหว่าง 26–30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญา
ตรี หรื อเที ยบเท่า ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ลู กจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 40,001
บาทขึ้นไป ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดต่อชาผลไม้โอชายะ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ ต่อส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การอยูใ่ นระดับดี มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
มีวตั ถุประสงค์ในการบริ โภคชาผลไม้โอชายะ คือ ช่วยลดอาการง่วงนอน เพิ่มความสดชื่ น บริ โภค
ชาผลไม้โอชายะในช่วงเที่ยง โดยมากชอบดื่มรสชามะลิ สถานที่ซ้ื อชาผลไม้โอชายะเป็ นประจํา คือ
บริ เวณอาคารสํานักงาน หรื อสถานศึกษา และบุคคลที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุดในการซื้ อชาผลไม้
โอชายะ คื อ ตนเอง ผูบ้ ริ โภคผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ บริ โภคชาผลไม้โอชายะโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ บริ โภคโดยเฉลี่ยประมาณ สัปดาละ 2 แก้ว และส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเฉลี่ยประมาณ 39.15 บาท/ครั้ง
จิ ต ชุ ด า นรเวทางค์ กุ ล (2557) ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด บริ ก ารที่ มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการบริ โภค ชานมไข่มุกของผูบ้ ริ โภควัยทํางานในเขตวัฒนา โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูลผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
มีรายได้ 15,001-30,000 บาทความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของภาพรวมในแต่
ละด้าน พบว่าพนักงาน ผูใ้ ห้บริ การ การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ราคา
สถานที่ จดั จําหน่ าย และผลิ ตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านรวมการส่ งเสริ มการตลาด อยู่ในระดับ ปานกลาง ผูต้ อบแบบสอบถามชื่ นชอบชานมไข่มุ ก
ประเภทชานมไข่มุกรสดั้งเดิ มมากที่ สุดเหตุผลสําคัญที่สุดที่ เลื อกบริ โภคชานมไข่มุก คื อ รสชาติ
อร่ อย ตราสิ นค้าของชานมไข่มุกที่เลือกมากที่สุด คือ ตราสิ นค้า โอชายะ ช่วงเวลาที่ซ้ื อชานมไข่มุก
มากที่สุดคือ 10.01-14.00 น. ผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อชานมไข่มุกจากร้านที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณตึกอาคาร
สํานักงานที่ทาํ งานมากที่ สุดผูบ้ ริ โภคความถี่ จํานวนชานมไข่มุก ที่ บริ โภคต่อเดื อน โดยมี จาํ นวน
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แก้วเฉลี่ย ประมาณ 8 แก้ว/เดือนและค่าใช้จ่ายในการซื้อชานมไข่มุกแก้วโดยเฉลี่ยประมาณ 37 บาท/
แก้ว
จิ ตพนธ์ ชุ ม เกตุ พรชัย อร่ าม และ วรวัฒ น์ จัน ทิ ม (บทคัดย่อ ) ศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมการ
บริ โภคและปั จจัยทางการตลาด ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อชานมไข่มุก ของผูบ้ ริ โภค ในพื้นที่เขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการร้ านชานมไข่มุก ทั้งหลายเดิ มและราย
ใหม่ คนให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดทั้ง4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีสํารวจความ
ต้องการของลู กค้าอยูต่ ลอดเวลา และรับฟั งข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่อไป 2) ด้านราคา จะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพ
วัตถุ ดิบ ส่ วนผสมต่างๆ และกรรมวิธี ในการชงชาที่ตอ้ งเป็ นไปตามสู ตรการชงเป็ นสําคัญ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภค รู ้สึกคุ ม้ ค่ากับราคาที่จ่ายไป 3) ด้านสถานที่จาํ หน่ าย คนมีการมอบหมายให้พนักงานแบ่ง
เวร เพื่อช่วยกันทําความสะอาด ของร้านให้มากยิง่ ขึ้น และทําเป็ นประจํา เพื่อเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีของ
ทางร้ าน 4) ด้านการส่ งเสริ ม การขาย ควรอบรมพนัก งานให้มี ก ารบริ การลู กค้าที่ ดี รวดเร็ ว และ
ถูกต้องครบถ้วน ไม่ให้ลูกค้ารอคิวนาน เพื่อไม่ให้สูญเสี ยลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเดิมไป
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เลือกจากประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยในขั้นแรกจะใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผูใ้ ช้ออนไลน์ที่เลือกบริ โภคชานมไข่มุก
ในเขตกรุ งเทพฯ และในขั้นต่อไปจะใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling
) ซึ่ งทําการสุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 434 คน โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทาง Google
Docs เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่ องจากเป็ นช่ องทางที่สามารถเข้าถึ งกลุ่มตัวอย่างที่
ต้อ งการสํ า รวจได้ ดี ที่ สุ ด ซึ่ งการตอบแบบสอบถามนั้ นจะมี ค ํา ถามคัด กรองก่ อ นการตอบ
แบบสอบถาม กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่เป็ นผูใ้ ช้ออนไลน์ ซึ่ งเป็ น
ผูบ้ ริ โภคชานมไข่มุกในเขตกรุ งเทพมหานคร และเนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นนอน
ผูว้ ิจยั จึ งได้ใช้สู ตรการคํานวณขนาดของกลุ่ ม ประชากรโดยใช้สู ตรของZikmundโดยกําหนดค่า
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% มีความคาดเคลื่อน±5% โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 434 คน สามารถ
แสดงสู ตรได้ดงั นี้
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n

=

โดยที่ n = ขนาดตัวอย่าง
Z = ค่าปกติ มาตรฐานที่ ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ มาตรฐาน (Z score) ซึ่ งขึ้นอยู่ก ับ
ระดับความเชื่อมัน่
p = สัดส่ วนหรื อความน่าจะเป็ นของประชากร
q = 1-p
E = ระดับความเคลื่อนที่ยอมรับได้
สําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนั้น Z= 1.96
P = 0.5
E = ค่าความแม่นยํา กําหนดให้มีความเบี่ยงเบนได้ 5% ดังนั้น E = 0.05
เพราะฉะนั้นขนาดตัวอย่างจึงได้ดงั นี้
n 384=

=

=

ผลการคํานวนจะได้ข นาดกลุ่ ม ตัวอย่าง n = 384 คน การวิ จยั ครั้ งนี้ จึ ง ใช้ ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
จํานวน 384 คนและผูว้ จิ ยั ได้เพิ่มจํานวนตังอย่างอีก 50 คน ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั เท่ากับ 434 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
เกี่ยวกับปั จจัยทางการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริ การร้านชานมไข่มุก ในเขตกรุ งเทพฯ ที่ผวู ้ ิจยั
ได้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ผู ว้ ิ จ ัย ใช้ แ บบสอบถาม เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ ิ จยั ศึ ก ษาค้น คว้าและรวบรวมข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ทฤษฎี ท างการตลาดจากตํารา
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาดและการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานม
ไข่มุก ของคนในเขตกรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
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2. สร้ างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิ ด เพื่อใช้ในการวัดลักษณะประชากรศาสตร์ และ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานมไข่ มุ ก ของคนในเขต
กรุ งเทพฯซึ่ งแบบสอบถามที่สร้ างขึ้น แบ่งออกเป็ น 3ส่ วนใหญ่ๆ โดยส่ วนที่ 1-3 เป็ นคําถามแบบ
ปลายปิ ด และส่ วนที่ 4 เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ด ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น เพศ อายุ รายได้ อาชี พ โดย
เป็ นคําถามแบบให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อก
บริ โภคชานมไข่มุก เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Method)ในรู ปแบบของลิ
เคิร์ท (Likert’s Scale)โดยมีคาํ ตอบให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามดารตัดสิ น ใจเลื อกบริ โภคชานมไข่มุ ก โดยเป็ นคําถาม แบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Method)ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)โดยมีคาํ ตอบ
ให้เลือก 5 ระดับ จํานวน 10 ข้อ
ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะ ซึ่ งเป็ นคําถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended Response Question)
โดยแบบสอบถามในส่ วนที่ 2 และ 3 ที่เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale Method)
ในรู ปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนนซึ่ งคํานวณจากสู ตร ดังนี้

ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00

หมายถึง

มากที่สุด

3.41 – 4.20

หมายถึง

มาก

2.61 – 3.40

หมายถึง

ปานกลาง

1.81 – 2.60

หมายถึง

น้อย

1.00 – 1.80

หมายถึง

น้อยที่สุด

3. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งแกไข
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4. ทําการปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา และนําเสนอ
ให้อาจารย์ที่ป รึ กษาตรวจสอบความถู กต้องอีกครั้งหนึ่ ง เพื่ อให้อาจารย์ที่ ปรึ กษาอนุ มตั ิ ก่อนแจก
แบบสอบถาม
5. แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 434 ชุด
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ได้มี ก ารนํา ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าทํา การ
ทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้เกณฑ์สัมประสิ ทธิ์
ของ แอลฟาครอนบั ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่ งเกณฑ์ ม าตรฐานอยู่ ที่ 0.7 พบว่ า
แบบสอบถามด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.และแบบสอบถามด้าน 93
การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกของคนในกรุ งเทพฯ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0 .88 จึงสรุ ปได้
ว่าเครื่ องมื อที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ มี ความเชื่ อมัน่ (Reliability) อยู่ในระดับที่ สูงทั้งคู่และสามารถ
นําไปใช้เก็บข้อมูลได้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 285
คน คิดเป็ นร้อยละ 65.7 ซึ่ งมากกว่าเพศชาย โดยเพศชายมีจาํ นวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.3 ด้าน
อายุข องผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ช่ วงอายุ ระหว่าง 15–25ปี
จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.4 รองลงมาคือ ผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง26 – 35ปี จํานวน 80คน คิด
เป็ นร้อยละ18.4 ตามด้วยผูท้ ี่ มีช่วงอายุ น้อยกว่า 15 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.9ด้านอาชี พ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชี พ เป็ นพนักงานเอกชนและ
นักศึกษาซึ่ งมีปริ มาณเท่ากัน อย่างละจํานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือผูท้ ี่มีอาชี พ
นักเรี ยน จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0 และตามด้วยผูท้ ี่มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 37คน คิด
เป็ นร้ อยละ 8.5 ในด้านรายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี รายได้เฉลี่ ย
15,001-30,000 บาท จํานวน 224 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.6 รองลงมาคื อ ผูท้ ี่ มี รายได้เฉลี่ ยน้อยกว่า
15,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.7 และตามด้วยผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ย 30,001-45,000 บาท
จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4
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ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่าด้านที่
หนึ่ ง ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 4.09 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ าคัญ มากที่ สุ ด มี ส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 โดยคุ ณภาพของชานมไข่มุกมีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุดอยู่ที่ 4.41 ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ด้านที่สองด้านราคามีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.26 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 โดย
ชานมไข่มุกมีราคาสมเหตุสมผลมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.32 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ด้านที่สามด้านการจัดจําหน่ายมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ าคัญ มากที่ สุ ด มี ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 โดยร้ านชานมไข่ มุ ก
สามารถหาซื้ อได้ง่ายครอบคลุมกรุ งเทพและปริ มณฑล มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.43 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่
มีความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านที่สี่ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดมี
ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.24 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59
โดยการทําโปรโมชัน่ ชานมไข่มุกมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.32ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากมี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ด้านที่หา้ ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.41 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์
ที่ มีความสําคัญมากที่ สุด มี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 โดยพนักงานร้ านดู แลและรักษา
ความสะอาดตามมาตรฐานมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.48 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่ สุดมี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ด้านที่หกด้านกระบวนการให้บริ การมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40
ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่ สุด มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 โดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.44 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กับ 0.67 ด้า นที่ เจ็ด ด้า นลัก ษณะทางกายภาพมี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.44 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี
ความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 โดยการจัดร้ านของร้ านชานมไข่มุกมี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.51ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.64
ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ พบว่าค่าเฉลี่ยมรวม
เท่ากับ 4.54 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 โดยความ
สะอาดมี ผลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุ ก มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ ากับ 4.62 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ ที่ มี
ความสําคัญมากที่สุดส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 รองลงมาคือความสะดวกในการซื้ อมีผล
ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุกมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.60 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
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จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานม
ไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯมี ตวั แปรต้น คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีดงั นี้ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้เฉลี่ย มีตวั แปรตามคือ การตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯทําการ
วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ยว )One-Way ANOVAพบว่า(ปั จจัยทางด้าน เพศ อาชี พ รายได้
เฉลี่ ย ที่ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อกบริ โภคชานมไข่ มุ ก ของคนในเขตกรุ งเทพฯ ไม่
แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยทางด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกของ
คนในเขตกรุ งเทพฯที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน
ประกอบไปด้วย 5 คู่ ดังนี้ (1) อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี กับ 46-55 ปี , (2) 15–25 ปี กับ 26–35 ปี , (3) 15 -25
ปี กับ 46–55 ปี , (4) 26–35 ปี กับ 46–55 ปี และ (5) 36–45 กับ 46–55 ปี
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานม
ไข่ มุ ก ของคนในเขตกรุ ง เทพฯมี ต ัว แปรต้น คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ดัง นี้ ด้ า น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ , ด้า นราคา, ด้ า นการจัด จํา หน่ า ย, ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด, ด้ า นบุ ค ลากร, ด้า น
กระบวนการให้บริ การและด้านลักษณะทางกายภาพ มีตวั แปรตามคือ การตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชา
นมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ ทําการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ างกันมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกของคนในกรุ งเทพฯ
ดัง แสดงในตารางที่ โดย มี ค่ า สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ 1 Rเท่ า กับ (0.77 สามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธ์) R2 ได้เท่ากับ(0.60) ซึ่ งนํามาแทนค่าในสมการการพยาการณ์ได้ดงั นี้
Y = 1.28 + 0.14X1 + (-0.04)X2 + 0.04X3 + 0.16X4 + 0.21X5+ 0.37X6
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ตารางที่ 1ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกบริ โภคชานมไข่มุกของ
คนในเขตกรุ งเทพฯ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

B

Std. Error

Beta

t

Sig

9.54

0.00*

(ค่าคงที่)

1.28

0.13

ด้านผลิตภัณฑ์

0.12

0.3

0.14

3.66

0.00*

ด้านราคา

-0.03

0.02

-0.04

-1.02

0.30*

ด้านการจัดจําหน่าย

0.01

0.03

0.01

0.39

0.69

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

0.03

0.03

0.04

1.08

0.28*

ด้านบุคลากร

0.13

0.04

0.16

3.15

0.02*

ด้านกระบวนการให้บริ การ

0.17

0.04

0.21

4.15

0.00*

ด้านลักษณะทางกายภาพ

0.29

0.03

0.37

8.56

0.00*

R=0.77

R2=0.60

การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากสมมติฐาน ข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนประชากรณ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชา
นมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อ การตัดสิ น ใจบริ โภคชานมไข่ มุ ก ของคนในเขตกรุ งเทพฯ ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสํ าคัญ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่อายุแตกต่างกันมีความสนใจหรื อความชอบในการเลื อกบริ โภคชานมไข่มุกที่
ไม่เหมือนกัน
จากสมมุติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสิ นใจ
บริ โภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ ที่แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายาภาพ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุ กของคนในเขต
กรุ งเทพฯ ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยอภิปรายเป็ นรายด้าน ได้ดงั นี้
1. ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่ มุ กของคนในเขต
กรุ งเทพฯที่แตกต่างกัน เนื่ องจากมีเอกลักษณ์ รูปแบบลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์แพคเก็จที่แตกต่างกัน ทํา
ให้ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุก
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2. ด้านราคา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ
ที่แตกต่างกัน เนื่องจากราคาที่สูงเกินคุณภาพและปริ มาณของแต่ละแบรนด์
3. ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุกของคน
ในเขตกรุ ง เทพฯที่ แ ตกต่ า งกัน เนื่ อ งจากมี ก ารโปรโมทสิ นค้า จากพรี เซนเตอร์ ทํา ให้ มี ก าร
เจริ ญเติบโตทางการตลาดที่สูงขึ้น
4. ด้านบุ ค ลากร ที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจบริ โภคชานมไข่มุ ก ของคนในเขต
กรุ งเทพฯที่แตกต่างกัน เนื่ องจากการให้บริ การของพนักงานขายที่ดี สามารถชี้ แจงรายละเอียดของ
สิ นค้าอย่าครบถ้วน ย่อมส่ งผลต่อการเลือกบริ โภคชานมไข่มุก
5. ด้านกระบวนการให้บริ การ ที่แตกกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุกของ
คนในเขตกรุ งเทพฯที่ แตกต่างกัน เนื่ องจากกระบวนการการให้บริ การที่ มีคุณภาพสู ง ดังนั้นการมี
กระบวนการขั้นตอนซื้อที่รวดเร็ วและง่ายต่อการบริ โภคชานมไข่มุก
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่แตกต่าง มีผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชานมไข่มุกของคนใน
เขตกรุ งเทพฯที่แตกต่างกัน เนื่ องจากการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีของร้านสามารถสร้างความเชื่ อถื อของ
ร้านได้ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไว้วางใจต่อร้านค้าและส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคชาไข่มุก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาเรื่ องปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการบริ โภคชานมไข่ มุ ก ของคนในเขตกรุ ง เทพฯ
ผูท้ าํ การวิจยั ใคร่ ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครั้งนี้และสําหรับการวิจยั
ในครั้งต่อไปดังนี้
1. จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทราบถึ งพฤติกรรมการบริ โภคชานมไข่มุก เห็ นควรเพิ่ม
ช่องทางการจัดจําหน่าย และเพิ่มกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ยอดการขายสิ นค้า
ให้เพิ่มมากขึ้น
2. ผูใ้ ห้ บริ ก ารควรคํานึ งถึ งความสะอาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ ปิ ดมิ ดชิ ดทั้งนี้ ควรมี การออกแบบ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ให้ดูท นั สมัยและไม่ ท าํ แก้วหรื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ มี ความอ่อนนิ่ ม มากเกิ ดไปเพื่ อป้ องกัน
ไม่ให้ชานมไข่มุกหกเลอะเทอะ
3. พนักงานขายชานมไข่มุกควรมี อธั ยาศัยและมี มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้ผูร้ ับบริ การมี
ความรู ้สึกเป็ นกันเองและมีความรู ้สึกพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้ผลวิจยั ครั้งนี้ สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็ นประโยชน์ ใน
การอธิ บายปั ญหาทางด้านการบริ โภคชานมไข่มุกของคนในเขตกรุ งเทพฯ หรื อปั ญหาอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาปั จจัยอื่ นๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษา เพื่ อให้งานวิจยั
กว้างขวางและสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
2. ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบกับสิ นค้าหรื อบริ การที่มีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกันเพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยของสิ นค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
3.ควรเพิ่มข้อคําถามในแบบสอบถามให้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นเพื่อให้ได้กลยุทธ์
ทางการตลาดที่ชดั เจนขึ้น
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พฤติกรรมการใช้ บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ทีม่ ีต่อสนาม S M F C
สายไหมฟุตบอลคลับ
SERVICE USING BEHAVIOR AND USER SATISFACTION ON THE SAI MAI
FOOTBALL CLUB (SMFC)
ณัชพล สุ จิรพัฒน์ พงษ์ และ อรรถพนธ์ แจ่ มขุน
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ชนะเกียรติ สมานบุตร
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อสนามS M
F C สายไหมฟุตบอลคลับ และเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจด้านการบริ การที่ มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับเพื่อวัดระดับความพึ ง
พอใจของผูม้ าเข้าใช้บริ การเพื่อนําไปปรับปรุ งและพัฒนาสนามและการบริ การให้ทนั สมัยตรงกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จยั เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้บริ การที่มาออกกําลังกายที่สนาม S M F C สาย
ไหมฟุตบอลคลับ จํานวนทั้งหมด 300 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีร้อยละ
89.7 เป็ นจํานวน 269 คน เพศหญิงร้อยละ 10.3 เป็ นจํานวน 31 คนด้านอายุของผูท้ ี่มาใช้บริ การมาก
ที่สุดช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 27.7 จํานวน 83 คน ด้านการศึกษาที่ผใู ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มาใช้บริ การ
คือระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 68.7 จํานวน 206 คน อาชีพของผูท้ ี่มาใช้บริ การส่ วนใหญ่นน่ั คือ อาชีพ
ของผูท้ ี่มาใช้บริ การ นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 37.7 จํานวน 113 คน
ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจดังนี้ ด้านราคาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึง
พอใจของผูใ้ ช้สนามฟุตบอลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านอุปกรณ์ อาํ นวย
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ความสะดวกพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้สนามฟุตบอลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด ที่ ค่าเฉลี่ ย 4.34 ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อมพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
สนามฟุตบอลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ ย 4.30 ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้สนามฟุตบอลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.27
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจ,ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การสนามฟุตบอล, พฤติกรรมการใช้บริ การ
Abstract
The purpose of this research was to investigate the Sai Mai Football Club user’s
satisfaction and to compare the influence of different demographic on Sai Mai Football Club field
users.
This research is quantitative research, questionnaires were used as data collection
instrument. The sample was 300 exercise service users at Sai Mai Football Club (SMFC).
The results found that there were men respondents more than women. The percentage of
men respondents were 89.7 which equal to 269 persons and the women respondent’s percentage is
10.3 which equal to 31 persons. The age of this service user most is between 21–30 years with
27.7 percent, 83 persons. The qualifications of this service user most are bachelor degree with
68.7 percent, 206 persons. The occupation of this service user most is students with 37.7 percent,
113 persons.
The results of the user’s satisfaction as follows; Overall football field users’ satisfaction
on the price is at the highest level with the mean value of 4.36, for the facilities is at the highest
level with the mean value of 4.34, for the location and environment is at the highest level with the
mean value of 4.30 and for the service staff is at the highest level with the mean value of 4.27
Keywords: Customers or Football Field Users, Satisfaction, Service Using Behavior
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บทนํา
ธุ รกิจเช่าสนามฟุตบอลได้รับความสนใจมากในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ข้อดี ของสนามเช่ าฟุ ตบอล คือ หญ้าเทียม สามารถเล่นได้ทุกวันไม่ตอ้ งใช้เวลาในการพักสนามที่
ยาวนานเหมือนหญ้าจริ งสามารถเล่นได้ แม้ในขณะฝนตกและสําหรับผูป้ ระกอบการนั้นจะได้รับ
ประโยชน์จากการทําธุ รกิ จคือ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสนามฟุตบอล ผลประกอบการ
สู งขึ้น ไม่เสี ยโอกาสในการทําธุ รกิจเนื่ องจากไม่ตอ้ งพักสนามและสามารถต่อยอดธุ รกิจได้เช่น การ
เปิ ดบาร์ อาหาร เครื่ องดื่ม ฟิ ตเนส ยิม และบริ การล้างรถเป็ นต้น
การบริ ก ารบางประเภทที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สู ง ผูใ้ ช้บ ริ ก ารจะไม่ รู้สึ ก ถึ ง ความแตกต่ างของ
คุณสมบัติหลักของบริ การ ทําให้ผูใ้ ช้บริ การมักจะเลื อกบริ การที่มีราคาตํ่าที่สุด ดังนั้นการสร้างข้อ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันจึงขึ้นอยูก่ บั การสร้ างความแตกต่างให้แก่ ผลิตภัณฑ์บริ การ ซึ่ งการสร้ าง
ความแตกต่างของบริ การคือ การรักษาระดับการให้บริ การเหนื อกว่าคู่แข่งโดยเสนอคุณภาพบริ การ
ตามที่ผใู ้ ช้บริ การคาดหวังไว้ซ่ ึ งจะคาดหวังได้จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก และ
จากการโฆษณาของธุ รกิจให้บริ การหลังจากการใช้บริ การแล้ว ผูใ้ ช้บริ การจะเปรี ยบเทียบบริ การที่
คาดหวังกับ บริ การที่ ได้รับ หากบริ การที่ ได้รับ ตํ่ากว่าบริ การที่ คาดหวังผูใ้ ช้บริ การจะไม่ ให้ความ
สนใจในธุ รกิจที่ให้บริ การอีกต่อไปหากบริ การที่ได้รับตรงหรื อมากกว่าบริ การที่คาดหวังผูใ้ ช้บริ การ
ก็จะกลับมาใช้บริ การของธุ รกิจนั้นอีก (Kotler, 1997) (อ้างถึงในปภานวิน ศิริรวง, 2555)
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร เขตสายไหม เป็ นที่หนึ่ งที่ให้ความสนใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล
มาก ตั้งแต่วยั เด็ก วัยรุ่ นและวัยทํางาน แต่ส่วนมากจะติดปั ญหาเกี่ยวกับเรื่ องโอกาส เวลา สถานที่ใน
การเล่ นกี ฬ าฟุ ตบอล กลุ่ ม วัยทํางาน วัยเรี ย น ไม่ ค่อยมี เวลาเพราะหลังจากเลิ ก เรี ยน เลิ ก จากการ
ทํา งานมี ค วามต้อ งการเล่ น กี ฬ าแต่ ไ ม่ มี ส นามในการเล่ น กี ฬ าเพราะบางครั้ งเวลาเลิ ก งานเวลา
ประมาณ 19.00–20.00 นาฬิ กา ไม่มีสนามในการเล่นฟุ ตบอลเพื่อออกกําลังกาย ดังนั้นสนามกี ฬา
ฟุตบอลหญ้าเทียมจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนหันมาออกกาลังกายและเพื่อให้ทุกคนมา
เล่นกีฬาได้ทุกช่วงเวลา วัยทํางานมีโอกาสได้ออกกําลังกายและได้เล่นกีฬาฟุตบอลหลังจากเวลาเลิก
งาน
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอล
คลับ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจด้าน
การบริ การที่มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ
สมมุติฐานของการวิจัย
เพศอายุระดับการศึกษาอาชี พรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกด้านราคาที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย
1. เพศ

3. ระดับการศึกษา

2. อายุ

4. อาชีพ

ตัว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ การ (Satisfactory
Service) ตามแนวคิดการวัดความพึงพอใจในการให้บริ การของ Millet (2012) ประกอบด้วย
1.ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม

3. ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก

2. ด้านเจ้าหน้าที่

4. ด้านราคา

2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การ
สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ โดยกําหนดขนาดประชากรจากจํานวนผูโ้ ดยสารเฉลี่ยต่อวัน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ ศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มู ลระหว่าง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นเวลา 1 เดือน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้บริ การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสนาม S M F C สาย
ไหมฟุตบอลคลับมีกรอบแนวความคิดดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคลของลูกค้ า ได้ แก่
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ

ความพึงพอใจในการให้ บริ การของสนาม
S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ
1.ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
2. ด้านเจ้าหน้าที่
3. ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก
4. ด้านราคา

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูใ้ ห้บริ การสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับในการปรับปรุ ง
คุณภาพการให้บริ การอันจะนําไปสู่ ความพึงพอใจของลูกค้า
2. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ธุ รกิจให้บริ การสนามฟุตบอล สามารถนําผลการวิจยั ไปปรับใช้
ในด้านคุณภาพการให้บริ การ อันจะนําไปสู่ ความพึงพอใจของลูกค้า
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรมการใช้บริ การ หมายถึง การกระทําของผูใ้ ช้บริ การ ที่แสดงออกระหว่างการใช้
บริ การสนามฟุตบอล S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ
2. ความพึงพอใจ หมายถึ ง การได้รับการตอบสนองหรื อความรู ้ สึกพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ของสนามฟุตบอล S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ โดยมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด ในด้านเจ้าหน้าที่ ด้านราคา ด้านสถานที่และอุปกรณ์
3. ลู ก ค้าหรื อผูใ้ ช้บ ริ ก ารสนาม S M F C สายไหมฟุ ต บอลคลับ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ม าใช้
บริ การสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ ที่สนใจในการออกกําลังกายและมีความต้องการให้มี
สุ ขภาพที่ดีและเลือกที่มาใช้บริ การสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ
4. การให้บริ การสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ หมายถึง การอํานวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ ของสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับ ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ การ ด้านราคา
ด้านสถานที่และอุปกรณ์
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5. สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ หมายถึง สนามกีฬาฟุตบอลที่มีการประยุกต์จาก
สนามจริ งโดยการใช้หญ้าเทียมปูเป็ นพื้นสนามแทนหญ้าจริ งมีการบริ การครบวงจรทั้งด้านเครื่ องดื่ม
อุปกรณ์กีฬาเสื้ อกีฬา รองเท้ากีฬาและมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาํ ปรึ กษาและให้คาํ แนะนําในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลอย่างถูกต้องตามกติกา ในการเล่นฟุตบอลนักกีฬาแต่ละทีมจะลงเล่นได้ไม่เกินทีมละ 7 คน
มีตวั สํารองเปลี่ยนตัวได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน การใช้บริ การสนามหญ้าเทียมคิดเป็ นชัว่ โมง
ระยะเวลา 8.00–17.00 นาฬิกา คิดราคาชัว่ โมงละ 1,000 บาท หลังจากเวลา 17.00–20.00 นาฬิกา คิด
ราคาบริ การชัว่ โมงละ 1,250 บาท โดยการจองสนามสามารถจองได้ที่สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม
โดยตรง หรื อการโทรจองล่วงหน้า
6. ด้านอุ ป กรณ์ อาํ นวยความสะดวก หมายถึ ง อุ ป กรณ์ ก ารให้ค วามช่ วยเหลื อ หรื อการ
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น ผูร้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่ นชม ซึ่ งเป็ นสิ่ งดีส่ิ ง
หนึ่ งอันเป็ นผลดีกบั ธุ รกิจ ถ้ามีอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ผูร้ ับบริ การเกิดความประทับใจ ซึ่ งการ
บริ การถือเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
7. ด้านราคา หมายถึง จํานวนเงิ นที่ใช้ในการแลกเปลี่ ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์ (สิ นค้า
และ/หรื อบริ การ) โดยผูซ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงกัน ราคาเป็ นปั จจัยหนึ่ งของส่ วนประสมการตลาดที่จะ
ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคหากประเมินว่าผลิตภัณฑ์น้ ันมีมูลค่า (Value) และก่อให้เกิ ด
อรรถประโยชน์ (Utility) เหมาะสมกับราคาหรื อจํานวนเงินที่จ่ายไป
8. ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อม หมายถึ ง พื้นที่ที่สามารถใช้สอยได้ ตามความสะดวกของ
ลูกค้า เช่น ที่พกั ระหว่างเล่นกีฬา ความสะดวกในการเดินทางมาใช้บริ การ ความสะดวกเรื่ องที่จอด
รถ เป็ นต้น
9. ด้านเจ้าหน้าที่ หมายถึ ง พนักงานที่ท าํ หน้าที่ ให้บริ การลูกค้า อํานวยความสะดวกของ
ลูกค้า เช่น พนักงานตอนรับ พนักงานทําความสะอาด เป็ นต้น
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในปั จจุบนั กลายเป็ นศาสตร์ สาขาหนึ่งซึ่ งเรี ยกว่า พฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavioral Science) โดยอาศัย วิ ช าการทางสั ง คมศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เช่ น สั ง คมวิท ยา
จิตวิทยา ประสาทวิทยา มาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเพื่อให้เข้าใจการกระทําของมนุ ษย์มากขึ้น จาก
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การศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ การบริ ก าร ประกอบด้ ว ย ความหมายของพฤติ ก รรม
องค์ประกอบของพฤติกรรม ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิ พลต่อ
พัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์ ปั จจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ความหมายของพฤติกรรม
Zwern (2015) พฤติกรรม หมายถึงการกระทําหรื อการแสดงออกของสิ่ งมีชีวิตทั้งที่ปรากฏ
ออกมาให้ เห็ น หรื อ สั ม ผัส ได้และไม่ส ามารถเห็ น หรื อสั ม ผัส ได้เป็ นสิ่ ง ที่ ส่ิ ง มี ชี วิต กระทํา หรื อ
ปฏิ กิริยาต่างๆ แสดงออก ซึ่ งแสดงออกทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ พฤติกรรมสามารถสังเกตได้
และสังเกตไม่ได้หรื อสัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัส ทั้ง 5 หรื อสามารถวัดได้ดว้ ยเครื่ องมือ
สงวน สุ ท ธิ เลิ ศ อรุ ณ (2543) กล่ าวว่า พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ (Human Behavior) หมายถึ งการ
กระทําของมนุ ษย์ท้ งั ด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรู ้สํานึ กหรื อไม่รู้สํานึ ก ทั้งที่สังเกต
ได้และไม่อาจสังเกตได้พฤติกรรมมนุษย์จาํ แนกออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุ มได้ เรี ยกว่า เป็ นปฏิ กิริยาสะท้อน เช่ น การสะดุ ้งเมื่อถู ก
เข็มแทงการกระพริ บตาเมื่อมีส่ิ งมากระทบกับสายตา
2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้เนื่องจากมนุษย์มีสติ
ปัจจัยสํ าคัญทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพัฒนาการและพฤติกรรมของมนุษย์
สามารถแบ่ ง ได้เป็ น 2 ปั จจัยหลัก ๆ คื อ ด้านปั จจัยด้านพัน ธุ ก รรมและด้านสิ่ งแวดล้อ ม
เนื่ องจากทั้ง 2 ปั จจัยนี้ ทาํ ให้บุคคลมี ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่ างกายอารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
สิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมมนุษย์ คือ ลักษณะนิ สัยส่ วนบุคคลและกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
ซึ่ งลักษณะนิ สัยนั้นประกอบด้วยความเชื่ อค่านิ ยมทัศนคติ และบุ คลิ กภาพส่ วนกระบวนการทาง
สังคมที่ไม่เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของมนุษย์ คือ สิ่ งกระตุน้ พฤติกรรมและความเข้มข้นของสิ่ งกระตุน้
สถานการณ์จึงถือได้วา่ ปั จจัยทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์
การเรี ย นรู ้ หมายถึ ง กระบวนการที่ ท ําให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ถ าวรหรื อ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพในการเกิดพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรอันเป็ นผลจากประสบการณ์ไม่ได้มาจาก
วุฒิภาวะหรื อสัญชาตญาณ องค์ประกอบการเรี ยนรู ้ ตามความหมายดังกล่าว การเรี ยนรู ้ มีส่ิ งที่ตอ้ ง
คํานึงถึง 5 ประการคือ
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1. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการที่มีลาํ ดับขั้นตอนของการเรี ยนรู ้เริ่ มต้นด้วยการจูงใจและการ
ตั้งเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เมื่อเกิดพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองตามเป้ าหมายก็จะเกิดการ
สะสมสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ น้ นั แล้วนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ใหม่ต่อไป และเมื่อได้รับการเสริ มแรง
พฤติกรรมนั้นก็จะยิง่ คงทนและเกิดบ่อยขึ้น
2. การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนั้นอาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงในรู ปของพฤติกรรมภายนอกที่
สังเกตได้
3. การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ดขึ้ น นั้นไม่ ได้ หมายถึ ง เปลี่ ย นแปลงทางบวกแต่ อย่า งเดี ย วแต่
หมายถึงทางลบด้วย
4. การเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรหรื อค่อนข้างถาวร สามารถทําซํ้าๆ
ได้ไม่ใช่เกิดเพียงชัว่ ขณะซึ่ งไม่ถือเป็ นการเรี ยนรู ้
5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรื อ ศักยภาพของพฤติกรรมจะถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้เมื่อเป็ น
ผลจากพฤติกรรมเท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุอื่น
ทฤษฎีเกีย่ วกับการให้ บริการ
เป็ นงานสําคัญที่เป็ นภาพลักษณ์ขององค์กรหรื อบางทีคนส่ วนใหญ่จะกล่าวว่า พนักงานทุก
คนล้วนเป็ นประชาสั ม พันธ์ องค์ก รทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นพนัก งานขาย พนัก งานสิ นเชื่ อ พนัก งาน
ประจําสํานักงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานหลักขององค์กรก็ตาม ล้วนเป็ นกลไกไม่วา่ ผูท้ ี่ทาํ งานจะอยู่
ในภาครัฐรัฐวิสาหกิจ หรื อ ธุ รกิจเอกชน ล้วนเป็ นหน้าตาที่เชิ ดชูหรื อทําให้องค์กรเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
ได้ดว้ ยกันทั้งนั้น และพนักงานที่มีความสําคัญที่สุดในจุดนี้ ก็คือ พนักงานที่ให้บริ การนัน่ เองเพราะ
เป็ นส่ วนที่อยูใ่ กล้ชิดกับผูม้ าติดต่อกับองคกรมากที่สุดและเป็ นด้านแรกที่จะให้ผตู ้ ิดต่อมีความรู ้สึกที่
ดีต่อองค์กรจึงมีนกั วิชาการได้เสนอแนวคดเกี่ยวกบการให้บริ การไว้ดงั นั้นปรัชญา
เวสารัชช์ (2540) ได้กล่าวถึง การให้บริ การโดยสรุ ปไว้วา่ พฤติกรรมและวิธีการบริ การของ
เจ้าหน้าที่บริ การมีความสําคัญมากที่ สุดในการสร้างความประทับใจในการบริ การประชาชนทั้งนี้
เพราะประชาชนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ที่บริ การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทย ซึ่ งยัง มิ ไ ด้พ ัฒ นาเทคโนโลยี บ ริ ก าร ซึ่ งลดโอกาสสั ม ผัส ติ ด ต่ อ โดยตรงระหว่า ง
เจ้าหน้ าที่ บ ริ ก ารประชาชน เรื่ องที่ จะทําให้ป ระชาชนเกิ ด การประทับ ใจที่ ดีห รื อ อาจเกลี ย ดชัง
ประทับจิตถ้าได้รับบริ การที่ไม่ดีข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยดังต่อไปนี้
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1. บุคลิ กภาพและการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การโดยแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ
คือ
1.1 รู ป ร่ างหน้าตา สี หน้า และการแสดงออกนั้นเป็ นลักษณะที่ เจ้าหน้าที่ บ ริ การ
แสดงให้ปรากฏต่อหน้าผูพ้ บเห็นนอกจากรู ปร่ างหน้าตา
1.2 เสื้ อผ้าเครื่ องประดับเจ้าหน้าที่ ควรแต่งด้วยเสื้ อผ้าปกติ เรี ยบร้ อยไม่ดูหรู หรา
ตามแฟชัน่ หากเป็ นหญิงก็ไม่ควรใส่ เสื้ อผ้าที่ดูแล้วไม่สุภาพโดยทัว่ ไปควรแต่งตัวให้เหมาะสมกับ
การเป็ นข้าราชการคือมีความเรี ยบร้อยดูแล้วสะอาดตา
1.3 การแต่งตัว การแต่งหน้า แต่งเล็บ ทําผมและการประเทืองร่ างกายควรแต่งหน้า
เพียงบาง ๆ ใช้สีสันที่ไม่ฉูดฉาด ผมไม่รุงรังไม่เป็ นที่สะดุดตาคนดูนอกจากนั้นไม่ควรใส่ น้ าํ หอมจน
ส่ งกลิ่นรุ นแรง
2. การพูดจาตอบคําถามในกรณี ที่เป็ นการบริ การเป็ นลักษณะกึ่ งอัตโนมัติ ซึ่ งผูร้ ับบริ การรู ้
หน้าที่และไม่ตอ้ งการซักถามรวมทั้งผูใ้ ห้บริ การไม่จาํ เป็ นต้องซักถามความจําเป็ นต้องพัฒนาการ
พู ด จาและการตอบคํา ถามก็ ไ ม่ มี ก รณี ดัง กล่ า วนี้ หาได้ย ากมากและหากเป็ นเช่ น นั้ น ก็ ค วรหา
เครื่ องจักรมาแทนคนได้ แต่บริ การเป็ นเรื่ องเลื่องไม่ได้ในการพบปะและการสื่ อสารผูร้ ับบริ การจะ
ประทับใจในประเด็นต่อไปนี้มีการยิม้ แย้มแจ่มใสและทักทายมีการซักถามความต้องการการอธิ บาย
วิธีพูดที่สุภาพ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สมปอง จันทรี (2544) ได้ศึ กษาเรื่ องความพึ งพอใจของผูใ้ ช้ศูนย์กีฬ าสนามกี ฬ าสมโภช
เชี ยงใหม่ 700 ปี ผลการศึกษาพบว่า ผูม้ าใช้บริ การศูนย์กีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี กับ
ตัวแปรที่ศึกษาจํานวน 9 ตัวแปร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูม้ าใช้บริ การศูนย์กีฬาสนาม
กีฬาสมโภชเชี ยงใหม่ 700 ปี ทั้งที่ เป็ นสมาชิ กและไม่เป็ นสมาชิ กของศูนย์กีฬาสนามกี ฬาสมโภช
เชี ยงใหม่ 700 ปี จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อและวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way
Anova) และวิเคราะห์ความแปรปรวนภายหลังด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนยั สําคัญน้อยที่สุด (LSD) ผูม้ า
ใช้บริ การมีความพึงพอใจต่อศูนย์กีฬาสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และ
สิ่ ง อํา นวยความสะดวก ด้ า นความปลอดภัย และด้า นการบริ ก าร อยู่ใ นระดับ ปานกลางเมื่ อ
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เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การศูนย์กีฬาสนามกีฬาสมโภชเชี ยงใหม่ 700 ปี กับตัวแปร
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนความถี่ในการออกกําลังกายต่อสัปดาห์
วรรณนิ ภา เกตุ สมใจ (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ
สนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ ในเขต กรุ งเทพมหานคร เพื่ อทราบถึ งพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการมาใช้
บริ การ เพื่อปรับปรุ งการให้บริ การด้านต่าง และใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุ นสําหรับผูท้ ี่
สนใจ อันเนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ โภคที่มา
ใช้สนามฝึ กซ้อมกอล์ฟ จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมู ล
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความ
แตกต่างใช้ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่ใช้การ
หาค่าความแตกต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหพันธ์อย่างง่ายของ
เพี ย ร์ สั น สํ า หรั บ การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ทางสถิ ติ ใ ช้ โ ปรแกรม SPSS For Window Version 11
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ี่มาใช้บริ การสนามฝึ กซ้อมกอล์ฟที่เป็ นตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-40 ปี รองลงมามีอายุ อยูร่ ะหว่าง 21-30
ปี ตามลําดับพิจารณาตามระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จบการศึกษาอยู่ ในระดับปริ ญญาตรี
รองลงมาการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ตามลําดับ พิจารณาตามอาชี พ พบว่า ส่ วนใหญ่มีอาชี พเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมา มีอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว ตามลําดับ พิจารณาตามรายได้พบว่ามีรายได้
มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป รองลงมา มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,001-30,000 บาท ตามลําดับ พิจารณา
ตามสถานภาพ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี สถานภาพโสดรองลงมามีส ถานภาพสมรส / อยู่
ด้วยกัน ตามลําดับ
บงกช นฤชาญภัทรัฐ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสนาม
ฟุตบาลให้เช่าของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน สถานภาพสมรสของผูใ้ ช้บริ การ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริ การสนามฟุ ตบอลให้เช่ าของผูใ้ ช้บริ การในเกือบทุกพฤติกรรมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
และสอดคล้องกับแนวคิดของกับแนวคิดของ Vroom (1964) กล่าวว่า ทัศนคติและ ความพึงพอใจ
ในสิ่ งหนึ่ งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในสิ่ งนั้น ทัศนคติดา้ นบวกจะแสดงให้เห็ นสภาพความพึงพอใจสิ่ งนั้นและทัศนคติดา้ นลบจะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พอใจนั้นเอง
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ทาํ การศึ ก ษาวิจยั ครั้งนี้ คื อผูท้ ี่ มาใช้บ ริ การสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอล
คลับ โดยเฉลี่ยมีเข้าใช้บริ การ จํานวน 1,200 คนต่อสัปดาห์
วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง สุ่ มเก็บข้อมูลทุกเพศทุกวัยโดยไม่กาํ หนดช่ วงเวลา ระยะเวลาเก็บ
ข้อมูลจะเริ่ มเก็บในเดือนกุมภาพันธ์–เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามหลักสถิติดว้ ยการแปรผันตามกันระหว่างขนาดกลุ่ม
ตัว อย่า งกับ ความคลาดเคลื่ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น จากการสุ่ ม ตัว อย่า งโดยการวิ จยั ครั้ งนี้ ได้นํา สู ต ร Taro
Yamane (1973) (อ้างถึงในประคอง กรรณสู ต, 2528) โดยมีระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และความ
ผิดพลาดจากการสุ่ มตัวอย่างมีไม่เกินร้อยละ 5 มีสูตรดังนี้
N= ขนาดของประชากร = 1,200 คน ต่อสัปดาห์
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
n=

1200
1200
= 1200 = 1200 = 300
=
2
4
1 + 1200(0.0025) 1 + 3
1 + 1200(0.5)

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 300 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ผู ว้ ิ จ ัย ใช้สํ า หรั บ การศึ ก ษา คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งผู ้วิจ ัย ได้ด ํา เนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถาม ตรวจสอบเนื้ อ หาของคํา ถามที่ อยู่ใ นแบบสอบถาม และหาความเชื่ อถื อ ได้ข อง
แบบสอบถาม เพื่อพิจารณาว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเข้าใจต่อคําถามในแบบสอบถามตรงกัน
และมีเนื้อหาครบถ้วนที่จะใช้สอบถาม ทั้งนี้การดําเนิ นการในเรื่ องดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คือ
การสร้ า งแบบสอบถาม ผู ว้ ิ จ ัย ได้ท ํา การสร้ า งแบบสอบถามโดยเริ่ ม จากการทบทวน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าตัวแปรที่จะต้องนํามาสร้างแบบสอบถามมีเรื่ องใดบ้าง
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การศึ ก ษ าการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ใช้ แ บบสอบถามที่ มี โ ครงส ร้ า งแน่ นอน (Structure-undisguised
Questionnaire) ซึ่ งถู ก สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง โดยเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) ในการเก็บข้อมู ล และได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ/ตําแหน่ง
ส่ วนที่ 2 พฤติ กรรมของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่อสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับ ได้แก่
ความถี่ ในการใช้บริ การ ช่ วงเวลาส่ วนใหญ่ในการใช้บริ การ วันที่ มาใช้บ ริ การ เหตุผลที่ เลื อกใช้
บริ การ การให้ความสําคัญกับการใช้บริ การ สิ่ งอํานวยความสะดวก วิธีการจองสนามฟุตบอล บุคคล
ที่มีอิธิพลในการตัดสิ นใจ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ ได้แก่
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ด้านราคา
เกณฑ์ที่ใช้ในการตีความค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การตีความที่แต่ละระดับชั้นมีค่าเท่ากัน ซึ่ งได้มาจากสู ตร
=

5 −1
= 0.8
5

ดังนั้นการตีความจะเป็ น
4.21-5.00

หมายถึง

มีความพึงพอใจมากสุ ด

3.41-4.20

หมายถึง

มีความพึงพอใจมาก

2.61-3.40

หมายถึง

มีความพึงพอใจปานกลาง

1.81-2.60

หมายถึง

มีความพึงพอใจน้อย

1.00-1.80

หมายถึง

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
การหาความเชื่ อ มัน่ (Reliability)ดดยการเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากการใช้บ ริ ก าร
สนามฟุ ตบอล S M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับ และมี ก ารรวบรวมจัดลําดับ ข้อมูล ด้วยโปรแกรม
SPSS ในการหาค่าต่างๆ และแบบสอบถามนี้ ได้ผ่านการพิจารณาถึ งความเหมาะสมจากอาจารย์ที่
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ปรึ กษา ถึ ง ความเที่ ย งตรง (Content Validity) ของแบบสอบถามรวมไปถึ ง รายละเอี ย ดของ
แบบสอบถามด้วยโดยใช้เกณฑ์ สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ Cronbach’Alphaได้ค่าภาพรวมเท่ ากับ
0.974 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าความเที่ ยงอัลฟา มากกว่า 0.7 จึ งสรุ ปได้ว่า เครื่ องมือที่ ใช้ในครั้ งนี้ มี
ความเชื่อมัน่ (Reliability) อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม สรุ ปผลวิเคราะห์ดงั นี้
ปั จจัยด้านต่างๆ

ค่า Cronbach’Alpha

N of item

ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม

0.855

10

ด้านเจ้าหน้าที่

0.858

7

ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก

0.834

6

ด้านราคา

0.806

4

รวม

0.974

27

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อสนามS M F C สายไหมฟุตบอลคลับ จํานวน 300 คน
จากการสํารวจผูใ้ ช้สนามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 89.7 จํานวน 269 คน และเพศหญิ งร้อยละ
10.3 จํานวน 31 คน ด้านอายุของผูท้ ี่มาใช้บริ การอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี ร้อยละ 21.0 จํานวน 63
คน อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 27.7 จํานวน 83 คน อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 15.3 จํานวน 46 คน อายุ 41-50 ปี
ร้ อยละ 19.0 จํานวน 57 คน อายุมากกว่า 50 ปี ร้ อยละ 17.0 จํานวน 51 คน ด้านการศึ กษาระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 12.3 จํานวน 37 คน ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 13.0 จํานวน 39 คน ระดับปวช./
ปวส. ร้อยละ 1 จํานวน 3 คน ระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 68.7 จํานวน 206 คน ระดับสู งกว่าปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 5 จํานวน 15 คนด้านอาชี พของผูท้ ี่มาใช้บริ การ นักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 37.7 จํานวน
113 คน ข้าราชการ ร้อยละ 11.3 จํานวน 34 คน พนักงานเอกชนร้อยละ 19.3 จํานวน 58 คน ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว 20.7 จํานวน 62 คน รัฐวิสาหกิจร้อยละ 11.0 จํานวน 33 คน
จากการวิเคราะห์ พฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับ
พบว่า ความถี่การใช้บริ การต่อสัปดาห์ คือ 2 ครั้ง/สัปดาห์หรื อน้อยกว่า ร้อยละ 62.3 จํานวน 187 คน
ช่วงเวลาส่ วนใหญ่ในการมาใช้บริ การคือไม่แน่นอน ร้อยละ 45 จํานวน 135 คน วันที่มาใช้บริ การ
สนามเป็ นประจํา คือ วันเสาร์ -อาทิตย์ ร้อยละ 36.3 จํานวน 109 คน เหตุผลที่เลือกใช้สนามฟุตบอล
คือ เพื่อออกกําลังกาย ร้อยละ 34.7 จํานวน 104 คน ผูม้ าใช้สนามฟุตบอลให้ความสําคัญกับประเภท
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ของสนามมากที่สุดร้อยละ 25.0 จํานวน 75 คน สิ่ งอํานวยความสะดวกที่สนามควรมีคือห้องอาบนํ้า
และห้องแต่งตัว ร้อยละ 42.3 จํานวน 127 คน วิธีการเลือกจองสนามฟุตบอลที่ใช้มากที่สุด คือ ทาง
โทรศัพท์ร้อยละ 72.3 จํานวน 217 คน บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกใช้สนามฟุตบอลมาก
ที่สุด คือ เพื่อน ร้อยละ 51.7 จํานวน 155 คน
จากผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อสนามS M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจด้านราคาเท่ากับ 4.36 คือ มีความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจด้านอุ ปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกเท่ากับ 4.33 คื อ มี ความพึงพอใจมากที่ สุ ดค่าเฉลี่ ยด้าน
สถานที่และสภาพแวดล้อมเท่ากับ 4.30 คื อ มีความพึงพอใจมากที่ สุด และค่าเฉลี่ ยด้านเจ้าหน้าที่
เท่ากับ 4.27 คือ มีความพึงพอใจมากที่สุด
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้าน
สถานที่และสิ่ งแวดล้อมด้านเจ้าหน้าที่ ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก และราคาที่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า อายุที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ ระดับ ความพึ งพอใจในด้า น
สถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย
4 คู่ ดังนี้ (อายุน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 20 ปี กับ อายุ 41-50 ปี ), (อายุน้อยกว่าหรื อเท่ ากับ 20 ปี กับ
มากกว่า 50 ปี ), (อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 41-50 ปี ), (อายุ 31-40 ปี กับ อายุ ม ากกว่า 50 ปี ) ด้า น
เจ้าหน้าที่หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 4 คู่ ดังนี้ (อายุนอ้ ยกว่าหรื อ
เท่ากับ 20 ปี กับอายุ 21-30 ปี ), (อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 31-40 ปี ), (อายุนอ้ ยกว่าหรื อ
เท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 41-50 ปี ), (อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ มากกว่า 50 ปี ) ด้านอุ ป กรณ์
อํานวยความสะดวกหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 4 คู่ ดังนี้ (อายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 21-30 ปี ), (อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 31-40 ปี ), (อายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 41-50 ปี ), (อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ มากกว่า 50 ปี ) และ
ราคาที่แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย5 คู่ ดังนี้ (อายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 21-30 ปี ), (อายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 31-40 ปี ), (อายุ
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 41-50 ปี ), (อายุน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี กับ มากกว่า 50 ปี ),
(อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 41-50 ปี )
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ด้านสถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไป
ด้วย 3 คู่ ดังนี้ (ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา), (มัธยมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี ), (มัธยมศึกษา กับ สู ง
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กว่าปริ ญญาตรี ) ด้านเจ้าหน้าที่หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 2 คู่ดงั นี้
(ประถมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี ), (มัธยมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี ) ด้านอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกหาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 3 คู่ ดังนี้ (มัธยมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี ),
(มัธยมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี ), (ประถมศึ กษา กับ สู งกว่าปริ ญญาตรี ) และราคาที่ แตกต่างกันหาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่พบกว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 2 คู่ ดังนี้ (ประถมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี ),
(มัธยมศึกษา กับ ปริ ญญาตรี )
การทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า อาชี พ ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจในด้าน
สถานที่และสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างกันหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย
4 คู่ดงั นี้ (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ ข้าราชการ), (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ เจ้าของธุ รกิ จ/ธุ รกิ จส่ วนตัว),
(นักเรี ยน/นักศึกษา กับ พนักงานบริ ษทั เอกชน), (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) ด้าน
เจ้าหน้าที่หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบไปด้วย 7 คู่ ดังนี้ (นักเรี ยน/นักศึกษา
กับ ข้า ราชการ), (นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ เจ้า ของธุ รกิ จ/ธุ รกิ จส่ วนตัว ), (นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ
พนักงานบริ ษทั เอกชน), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ นักเรี ยน/นักศึกษา), (พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กับ
ข้าราชการ), (พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ กับ เจ้าของธุ รกิ จ/ธุ รกิ จส่ วนตัว), (พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ กับ
พนักงานบริ ษทั เอกชน) ด้านอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่าง
กันประกอบไปด้วย 4 คู่ดงั นี้ (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ ข้าราชการ), (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ เจ้าของ
ธุ รกิ จ/ธุ รกิ จส่ วนตัว), (นัก เรี ยน/นัก ศึ ก ษา กับ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน), (นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และราคาที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบ
ไปด้วย 7 คู่ ดังนี้ (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ ข้าราชการ), (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ เจ้าของธุ รกิจ/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว), (นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชน), (พนัก งานรั ฐวิส าหกิ จ กับ นัก เรี ย น/
นักศึกษา), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ ข้าราชการ), (พนักงานรัฐวิสาหกิ จ กับ เจ้าของธุ รกิ จ/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว), (พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ พนักงานบริ ษทั เอกชน)
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริ การ
1–2 ครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์ และมี ช่ ว งเวลาในการบริ ก ารอยู่ใ นช่ ว ง 17.00–21.59น. ผู ว้ ิ จ ัย มี ค วามคิ ด
เห็ นว่า ผูม้ าใช้บ ริ ก ารนั้นว่างจากการทํางาน อาจจะเป็ นหลังจากการทํางาน จึ งมาใช้บ ริ การของ
สนามหญ้าเที ยม ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดนลิ นี ขันที วิทย์ (2547) กล่ าวว่า ผูบ้ ริ โภคต้องการออก
กําลังกาย และสิ่ งอํานวยความสะดวกด้วยการออกกําลังกาย และยังมีความต้องการที่จะได้รับบริ การ
ที่ดีท้ งั ด้านสถานที่ บุคลากร รวมทั้งยังมีขอ้ จํากัดในเรื่ องของเวลา และการเดินทาง และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของทศพร ตันพิ พ ฒ
ั น์อารี ย ์ (2558) ศึ กษาวิจยั เรื่ องโครงการจัดตั้งธุ รกิ จบริ การให้เช่ า
สนามฟุ ตบอล ฟุ ตบอลไลฟ์ อารี น่า The Project of Football Life Arena ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เล่นฟุตบอล 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์
จากผลการวิจยั ความพึงพอใจที่ มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอลคลับ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อสนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ อยูใ่ นระดับ

มาก

ที่ สุ ด เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ด้านราคา มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ ด้านอุ ป กรณ์ อาํ นวยวาม
สะดวกรองลงมา ด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม และด้านเจ้าหน้าที่ ตามลําดับ โดยพิ จารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน ทั้ง 4ด้าน
ด้า นราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามพึ งพอใจที่ มี ต่ อ สนาม S M F C สายไหม
ฟุตบอลคลับ ผลการวิจยั พบว่า ค่าบริ การในการใช้สนามฟุ ตบอลมี ความเหมาะสม (1 ชม. ราคา
1,250 บาท) ผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นถึ งความเหมาะสมในเรื่ องของราคา
ซึ่ งเมื่อมาใช้บริ การแล้วมีค่าใช้จ่ายต่อคนไม่มากเกินไป สามารถจ่ายค่าบริ การ และสามารถเล่นได้
ถึ ง 14 คน ในสนามฟุ ตบอล ทําให้ หารค่ าเฉลี่ ยสนามฟุ ตบอลแล้วตกต่อคนละไม่ เกิ น 100 บาท
นั้นได้ จึงทําให้ผตู ้ อบแบบสอบถามมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ
เสรี รั ต น์ แ ละคณะ (2541) ได้ ก ล่ า วว่ า การกํา หนดราคานั้ นจะต้ อ งให้ ถู ก ต้ อ งและยุ ติ ธ รรม
ในการกําหนดราคา จะต้องคํานึ งถึงเรื่ องต้นทุน ลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้ าหมาย การเพิ่มหรื อ
ลดราคา ตลอดจน เงื่อนไขในการขายต่างๆ ควบคู่กนั เพราะหากลูกค้าไม่ยอมรับในเรื่ องราคาเมื่อใด
แผนงานต่ างๆ ที่ กาํ หนดไว้จะเสี ยหายและนําไปปฏิ บ ตั ิ ไม่ได้แม้ราคาจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วน
ประสมทางการตลาด แต่ก็เป็ นตัวตัดสิ นที่สําที่สาํ คัญผูบ้ ริ หารการตลาดต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
เพราะถ้าราคาที่กาํ หนดไว้เหมาะสมจะเป็ นตัวที่ช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้ออกสู่ ตลาดหรื อ ความ
ต้องการของตลาดเป้ าหมายได้ดีดว้ ย
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ด้านอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ ผลการวิจยั พบกว่า สิ่ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่ น มีการ
ถ่ายทอดสด มีสัญญาณ wi-fi และอื่นๆ ในสนามมีผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ ยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นบบงกช นฤชาญภัท รัฐ (2554) ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้
บริ การสนามฟุ ตบอลให้เช่ าของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ประเด็นด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสนามหญ้าเทียมและสนามใน
ร่ มมากที่ สุด ส่ วนสิ่ งสําคัญในการเลื อกใช้บ ริ การสนามฟุ ตบอลให้เช่ าในเรื่ อง ขนาดของสนาม /
อุปกรณ์กีฬา / การจัดหาทีม / สัญญาณ wi-fi / การจัดการถ่ายทอดสดฟุตบอล
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่ มีต่อ
สนาม S M F C สายไหมฟุตบอลคลับ ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพของหญ้าเทียม นุ่ม รับแรงกระแทก
เท้าได้อย่างปลอดภัย ผูว้ ิจยั มี ความคิ ดเห็ นว่า สิ่ งที่ ผูม้ าใช้บริ การสนาม S M F C สายไหมฟุ ตบอล
คลับคํานึ งถึงเป็ นลําดับแรก คือ ความพร้ อมของสนามหญ้าเทียมนั้นเป็ นอย่างไรมีความพร้อมมาก
น้อยแค่ไหนและเหมาะสมกับราคาหรื อไม่ ถ้าพื้นของสนามหญ้าเทียมมีความพร้อมก็จะทําให้ผทู ้ ี่มา
ใช้บริ การนั้นได้รับความพึงพอใจในการใช้บริ การและมาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อสนาม S M F C สายไหม
ฟุตบอลคลับ ผลการวิจยั พบว่า เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ และเต็มใจให้บริ การผูใ้ ช้บริ การ มากที่สุด ผูว้ จิ ยั มี
ความคิดเห็ นว่า การให้บริ การของเจ้าหน้าที่สนามถื อเป็ นสิ่ งสําคัญมาก ในการให้บริ การแก่ผมู ้ าใช้
บริ การและทําให้ผูม้ าใช้บริ การได้รับความพึงพอใจกับการทํางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของเวสา รั ช ช์ (2540) ได้ก ล่ า วว่า พฤติ ก รรมและวิ ธี ก ารบริ ก ารของเจ้าหน้า ที่ บ ริ ก ารมี
ความสําคัญมากที่ สุด ในการสร้ างความประทับใจในการบริ การประชาชน ทั้งนี้ เพราะประชาชน
ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ที่บริ การ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ผลการวิจยั ในด้านเจ้าหน้าที่ ทําให้ทราบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นในเรื่ อง
ความพึงพอใจกับเจ้าหน้าที่ดูแลสนามน้อยที่สุด โดยทางผูด้ ูแลสนามควรจะมีการอบรมหรื อแนะนํา
เจ้าหน้าที่ของสนาม
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2. ผลการวิ จ ัย ในด้ า นสถานที่ แ ละสภาพแวดล้ อ ม ทํา ให้ ท ราบว่ า ทางสนามควรให้
ความสําคัญกับความสะอาดและความสวยงามของสนามมากขึ้น เพราะผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจน้อยสุ ด
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึ ก ษาวิ จ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ ที่ มี ต่ อ สนาม S M F C
สายไหมฟุตบอลคลับ ดังนั้นในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาจํานวนประชากรและพื้นที่ใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ เฉพาะในเขตสายไหม ผู ้ที่ มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาในครั้ งต่ อ ไป อาจ
ทําการศึ กษาในพื้ นที่ อื่นๆ จังหวัดอื่ นๆ เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลการศึ กษาที่ ได้ว่ามี ความเหมื อนหรื อ
แตกต่างกันอย่างไรต่อไป
2. ควรศึ ก ษาปั จจัยอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อจากที่ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษา เพื่ อให้ งานวิจยั
กว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น
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การตัดสิ นใจเลือกหอพักในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
THE FACTOR OF DORMITORY SELECTION OF SILAPAKORN UNIVERSITY’S
STUDENT, NAKHONPATHOM
อภิษฎา กฤษณสุ วรรณ และเฉลิมศักดิ์ เหลืองเสงี่ยม
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ภัสส์ ศิรัส ศรีอาํ พัน
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยด้านกายภาพ
ของหอพัก ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริ การ ด้าน
ช่ องทางการจองหอพัก ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กหอพัก ของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร จัง หวัด
นครปฐม (2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึ ก ษา ค่าเช่ า
หอพักต่อเดื อน และประเภทยานพาหนะที่ใช้ ต่อปั จจัยการเลื อกหอพักในด้านกายภาพของหอพัก
ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริ การ ด้านช่องทางการ
จองหอพัก ของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร จัง หวัด นครปฐม กลุ่ ม ตัว อย่างที่ ท ราบจํา นวน
ประชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม จํานวน 11,770 คน (ข้อมูลปี 2560) การ
ทําวิจยั ในครั้งนี้ จึงหาจํานวนขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยวิธีของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ขนาดความ
คลาดเคลื่อน 5% จะใช้ประชากรประมาน 385 คน เพื่อเป็ นตัวแทนของประชากรที่เราต้องการ ทั้งนี้
เราจึ งใช้ป ระชากรรวมทั้งสิ้ น 400 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรแบบกําหนดโควตา ใช้วิธีการแบ่ ง
นักศึกษาออกเป็ นชั้นปี โดยกําหนดเป็ น ชั้นปี ที่ 1, 2, 3, และชั้นปี ที่ 4 ตามลําดับ ลําดับละ 100 คน
แล้วใช้วธิ ี การสุ่ มแบบสะดวก
การวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-22 ปี ศึกษาอยูใ่ น
คณะศึ ก ษาศาสตร์ พัก อยู่ที่ ห อพัก ราคาค่ า เช่ า หอพัก ต่ อ เดื อ นที่ 3,000-4,000 บาท และจํา นวน
ยานพาหนะที่ใช้มากที่สุดคือรถจักรยานยนต์จาํ นวน 172 คน ปั จจัยที่ต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการ
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ตัดสิ นใจเลือกหอพักในด้านกายภาพของหอพักด้านราคาด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากรด้านการบริ การด้านช่องทางการจองหอพักที่ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ชั้นปี การศึกษาที่
ต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยการเลือกหอพักในด้านกายภาพของหอพัก ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้ า นการบริ ก าร ด้ า นช่ อ งทางการจองหอพัก ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมไม่แตกต่างกัน ส่ วนข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ
ค่าเช่ าหอพักต่อเดือนและประเภทยานพาหนะที่ใช้ที่ต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยการเลือกหอพักในด้าน
กายภาพของหอพัก ด้านราคา ด้านสถานที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ คลากร ด้านการ
บริ การ ด้านช่องทางการจองหอพัก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : การเลือกหอพัก, มหาวิทยาลัยศิลปากร
Abstract
The study has an objective by these following; 1. To study the priority of physical factor
of the dormitory which is comprising the price, location, market promotion, personnel, service,
and dormitory’s reservation system that is important for Silapakorn University, Nakhonpathom. 2.
To compare the demographical data which consist of gender, age, years of studying, rental fee,
and vehicle type. These are the factor directly affect its to select the dorm physically such as
price, location, market promotion, personnel, service, and dormitory’s reservation system by
Silpakorn University student, Nakhonpathom. 11,770 Silpakorn University students have been
selected to be a sampling group (data on 2017). With this problem, Taro Yamane’s method is
used to search for the quantity The study has an objective by these following; 1. To study the
priority of physical factor of the dormitory which is comprising the price, location, market
promotion, personnel, service, and dormitory’s reservation system that is important for Silapakorn
University, Nakhonpathom. 2. To compare the demographical data which consist of gender, age,
years of studying, rental fee, and vehicle type. These are the factor directly affect its to select the
dorm physically such as price, location, market promotion, personnel, service, and dormitory’s
reservation system by Silpakorn University student, Nakhonpathom. 11,770 Silpakorn University
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students have been selected to be a sampling group (data on 2017). With this problem, Taro
Yamane’s method is used to search for the quantity at the movement rate 5%, using 385
population estimated in order to be a representative of our required population. Then, 400 people
are classified with quota process. For example, they are divided into each years of study by first,
second, junior, and senior year’s university student, respectively, 100 people of each educational
class with independent random.
The test result of assumption found that the demographical data such as gender and
educational class affect the factor of the selection of dorm physically comprising the price,
location, market promotion, personnel, service, and dormitory’s reservation system of Silapakorn
University student, Nakhonpathom, has been identical. For the demographical data such as age,
room rental fee and vehicle type with different used by driver. It affects the factor of dormitory
selection physically in price, location, market promotion, personnel, service and the dormitory
reservation system of Silpakorn University’s student, Nakhonpathom.
Keywords: Dormitory selection, Silpakorn University
บทนํา
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็ นที่ รู้จกั ในชื่ อว่า "ม.ทับแก้ว"
ตั้งอยู่ในบริ เวณพระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมื อง จังหวัดนครปฐม ซึ่ งเคยเป็ นพระราชวังของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว มีพ้ืนที่ประมาณ 888 ไร่ แต่ใช้เป็ นที่ก่อสร้างอาคารของ
มหาวิทยาลัยเพี ยง 428 ไร่ ปี การศึ กษา 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร มี นักศึ กษารวมจํานวนทั้งสิ้ น
25,210 คน จําแนกเป็ นระดับ ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 21,942 คน (ร้ อ ยละ 87.04) ระดับ ปริ ญ ญาโท
จํานวน 2,483 คน (ร้อยละ 9.85) และระดับปริ ญญาเอก จํานวน 785 คน (ร้อยละ 3.11) เมื่อพิจารณา
จํานวนนักศึกษารวมจําแนกตามวิทยาเขต พบว่า ปี การศึ กษา 2559 วิทยาเขตที่ มีสัดส่ วนนักศึกษา
รวมมากที่สุด คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 13,528 คน (ร้อยละ 53.66) รองลงมาคือ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี จํานวน 6,575 คน (ร้อยละ26.08) และวังท่าพระ จํานวน 5,107 คน
(ร้ อยละ 20.26) ตามลําดับ โดยวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีจาํ นวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี จากปี 2557 ที่ 6,031 คน (ข้อมูลจากกองแผนงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 2559)
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จากข้อมู ลข้างต้นจะเห็ นได้ว่า การเติบโตของจํานวนนักศึกษาที่ เพิ่มมากขึ้นนั้นส่ งผลให้
หอพักภายในมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอในการให้บริ การ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกไม่ครบถ้วน
ตามความต้องการ นักศึกษาจํานวนมากจึงต้องการเช่าห้องพักภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นทางเลือก
ที่น่าสนใจและมีความสะดวกสบายมากกว่า เช่น การเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่กาํ หนดระยะเวลาเปิ ดปิ ด มีบริ การและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน เป็ นต้น
การตัดสิ นใจเลือกหอพักของนักศึกษาขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยในหลายๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ น ราคาค่า
เช่ า ราคาส่ วนกลาง ราคาค่านํ้าค่าไฟต่อหน่ วยยูนิต สิ่ งอํานวยความสะดวกที่ ทางหอพักจัดสรรไว้
รวมไปถึงความสะดวกสบายในการติดต่อเชื่ อมโยงต่างๆ ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีความต้องการที่จะศึกษาถึ ง
วิถี ท างที่ เป็ นปั จจัยและการตัดสิ น ใจในการเลื อกหอพัก ในกลุ่ ม นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร
จังหวัดนครปฐม (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ )เพื่อทราบถึงปั ญหาและความต้องการที่สามารถ
นําไปพัฒนาต่อยอดธุ รกิจให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปั จจัยด้านกายภาพของหอพักด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริ การ ด้านช่ องทางการจองหอพักที่มีผลต่อการ
เลือกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา ค่าเช่าหอพัก
ต่อเดือน และประเภทยานพาหนะที่ใช้ต่อปั จจัยการเลือกหอพักในด้านกายภาพของหอพักด้านราคา
ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริ การ ด้านช่องทางการจองหอพัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จ จัย ทางด้า นประชากรศาสตร์ ไ ด้แ ก่ เพศ อายุ ชั้น ปี การศึ ก ษา ค่ า เช่ า หอพัก ต่ อ เดื อ น
ประเภทยานพาหนะที่ต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกหอพักใน ด้านกายภาพของหอพัก
ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริ การ ด้านช่องทางการ
จองหอพักที่ต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรของงานวิจัย
ตัวแปรต้น : เพศอายุช้ นั ปี การศึกษาค่าเช่าหอพักต่อเดือนประเภทยานพาหนะที่ใช้
ตัวแปรตาม : ปั จจัยในการตัดสิ นใจเลื อกหอพักด้านกายภาพของหอพัก ด้านราคา ด้านสถานที่ต้ งั
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการบริ การ ด้านช่องทางการจองหอพัก
ขอบเขตด้ านประชากร
นักศึกษาปั จจุบนั ทั้งหมดที่ศึกษา ณ มหาศิลปากร จังหวัดนครปฐมในปี พ.ศ. 2562
พืน้ ทีแ่ ละช่ วงเวลาทีท่ าํ การวิจัย
มกราคม 2562 ถึง เมษายน2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ชั้นปี การศึกษา
ค่าเช่าหอพักต่อเดือน
ประเภทยานพาหนะที่ใช้

ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกหอพัก
ด้านกายภาพของหอพัก
ด้านราคา
ด้านสถานที่ต้งั
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านการบริ การ
ด้านช่องทางการจองหอพัก

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ทราบถึงระดับความสําคัญของปั จจัยด้านกายภาพของหอพักด้านราคาด้านสถานที่ต้ งั
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดด้านบุคลากรด้านการบริ การด้านช่องทางการจองหอพักที่ส่งผล ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกหอพักในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2. ได้ทราบการเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา ค่า
เช่ าหอพัก ต่อเดื อน และประเภทยานพาหนะที่ ใช้ ต่ อปั จจัยการเลื อกหอพัก ในด้านกายภาพของ
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หอพัก ด้านราคา ด้านสถานที่ ต้ งั ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค ลากร ด้านการบริ ก าร ด้าน
ช่องทางการจองหอพัก ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การตัดสิ นใจ คือ การเลื อกทางเลื อกใดทางเลือกหนึ่ งจากหลายๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา
หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์
2. หอพัก คื อ อาคารที่ พกั อาศัยสําหรับนักศึ กษาซึ่ งแบ่งซอยเป็ นห้องๆ มี ท้ งั แยกประเภท
เป็ นชายหญิงหรื อเป็ นหอรวม
3. นักศึ กษามหาวิทยาลัยศิ ลปากร จังหวัดนครปฐม คื อ นักศึกษาปั จจุ บนั ทั้งหมดที่ ยงั คง
ศึกษา ณ มหาศิลปากร จังหวัดนครปฐม
4. กายภาพของหอพัก คือ สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น สิ่ งแวดล้อม
โดยรอบ สภาพอาคารและตัวตึก ถนนทางเข้าอาคาร เป็ นต้น
5. ราคา คือ ราคาค่าเช่าห้องพักต่อเดือน ราคาค่าไฟฟ้าและค่านํ้าต่อยูนิต ราคาค่าส่ วนกลาง
6. สถานที่ต้งั คือ สถานที่หอพักตั้งอยู่
7. การส่ งเสริ มการตลาด คือ การจัดการทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ์
8. บุคลากร คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานภายในหอพัก
9. การบริ การ คือ การดูแลรักษาคุณภาพงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ต้ งั ไว้
10. ช่องทางการจองหอพักคือ ช่องทางที่เปิ ดให้บริ การในการสอบถามหรื อเปิ ดจองหอพัก
11. เพศ คือ เพศชาย หรื อเพศหญิง
12. อายุ คือ อายุนบั ตั้งแต่เกิดจนถึงปั จจุบนั
13. ชั้นปี การศึกษา คือ ปี การศึกษาที่ผเู ้ ข้าพักศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั
14. ค่าเช่าหอพักต่อเดือน คือ ค่าใช้จ่ายที่ผเู ้ ช่าต้องจ่ายให้หอพักเป็ นค่าเช่าต่อเดือน
15. ประเภทยานพาหนะที่ใช้คือ ยานพาหนะที่ผพู ้ กั อาศัยใช้ในการเดิ นทางระหว่างหอพัก
ไปหมาวิทยาลัยเป็ นประจํา
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปัจจัยด้ านกายภาพของหอพัก
แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพประกอบด้วยประเภท
ในการใช้งานของพื้นที่ รวมถึงองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบสภาพแวดล้อม ซึ่ งการศึกษา
เรื่ องของความปลอดภัย พบว่า งานวิจยั ได้ทาํ การศึกษาในส่ วนของสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
เป็ นส่ วนใหญ่ คาสแซนดรา (Cassandra, 2010) ได้ทาํ การศึกษาถึ งการรับรู ้ ถึงความปลอดภัยของ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านราคา
Szymanski & Hernald (2001) ได้ให้ความหมายของการรับรู ้ คุณค่าของปั จจัยด้านราคาคื อ
คุ ณ ค่ าที่ รับ รู ้ ด้า นความคุ ้ม ค่ า คุ ณ ค่ า ภายในตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารไม่ ว่า จะเป็ นสถานที่ ข อง
ผูบ้ ริ โภคหรื อทุกสิ่ งทุกอย่างที่ผบู ้ ริ โภครู ้ คิด และรู ้สึกกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ปัจจัยด้ านสถานทีต่ ้ งั
หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วย สถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลิ ตภัณ ฑ์ และบริ ก ารจากองค์ก รไปยัง ตลาด สถาบัน ที่ นําผลิ ตภัณ ฑ์ อ อกสู่ ต ลาดเป้ าหมาย คื อ
สถาบันการตลาด การจัดบรรยากาศภายในที่เสริ มสร้างบรรยากาศถือเป็ นสิ่ งสําคัญบรรยากาศที่ดีจะ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตดีมีเจตคติที่ดีต่อผูอ้ ยูร่ ่ วม (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2533, หน้า 10)
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิดหรื อ
ต่ อ บุ ค คลโดยใช้เพื่ อ จู ง ใจ (Persuade) ให้ เกิ ด ความต้องการเพื่ อ เตื อ นความทรงจํา (Remind) ใน
ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมี อิทธิ พลต่อความรู ้ สึกความเชื่ อและพฤติ กรรมการซื้ อ (Etzel, Walker &
Stanton, 2001, p. 10) หรื อ เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ระหว่างผู ข้ ายกับ ผู ซ้ ้ื อ เพื่ อ สร้ า ง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ
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ปัจจัยด้ านบุคลากร
การบริ หารบุคคล หมายถึง การบริ หาร ทรัพยากรมนุ ษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้คนดี มี
คุ ณ วุฒิ และมี ความสามารถเหมาะสมกับ ตําแหน่ งและหน้าที่ ทํางานด้วยความสนใจ มีความพึ ง
พอใจ งานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล (ชูศกั ดิ์ เที่ยงตรง 2519, หน้า 9)
ปัจจัยด้ านการบริการ
อุ ส มาน (2554 : 14) กล่ าวว่า คุ ณ ภาพการบริ ก าร หมายถึ ง ทัศ นคติ ที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารสะสม
ข้อมู ลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับการบริ การ ซึ่ งหากอยู่ในระดับ ที่ ยอมรับ ได้ ผูร้ ับ บริ การก็จะมี
ความพึงพอใจในการให้บ ริ การ ซึ่ งจะมี ระดับที่ แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ล ะ
บุคคล และความพึงพอใจนี้เองเป็ นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากการบริ การนั้น ณ ขณะเวลา
หนึ่ง
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจองหอพัก
ธงชัย สันติวงษ์ (2538) กล่าวว่าคือ การที่ผผู ้ ลิตได้ทาํ การจัดจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การไปยัง
ผูบ้ ริ โภค ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การหรื อผูใ้ ช้สินค้าทางอุตสาหกรรมโดยตรง โดยไม่ผา่ นคนกลางทาง
การตลาด
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ จิตรา สมวาส (2558) ศึ กษาปั จจัยการตัดสิ นใจเลื อกหอพัก วิเคราะห์ ปั จจัยจําแนกการ
ตัดสิ นใจเลื อกหอพัก และสร้ างสมการจําแนกปั จจัยการเลื อกหอพักภายในและการเลื อกหอพัก
ภายนอก มหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่
1 ปี การศึ กษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 484 คน โดย ใช้วิธีการสุ่ ม
แบบ ชั้ น ภู มิ (Stratified Random Sampling) เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ใ น การเก็ บ รวบ รวมข้ อ มู ลเป็ น
แบบสอบถามแบบ มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ นปั จจัยด้านค่านิ ยม
การเรี ยนต่อ การเลือกหอพัก ด้านค่านิ ยมการคบ เพื่อน ด้านรายได้ของผูป้ กครอง ด้านอิทธิ พลจาก
เพื่อน ด้านอิทธิ พลจากสังคม ด้านอิทธิ พลจากครอบครัว ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่ อโฆษณา
ด้านระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกภายในห้องพัก ด้านสิ่ งอํานวย
ความสะดวก ภายนอกห้องพัก ด้านการกําหนดระดับราคา ค่าเช่ า หอพัก ด้านบริ เวณ สถานที่ต้ งั
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หอพัก ด้านสิ ทธิ ในการเลือกผูพ้ กั อาศัยร่ วม ด้านระยะเวลาในการ เปิ ด – ปิ ด หอพัก และด้านระบบ
การรักษาความปลอดภัย รวม 77 ข้อ สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ ดว้ ย
ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จาํ แนกปั จจัยใช้การวิเคราะห์
จําแนก กลุ่ม (Discriminant Analysis)แบบขั้นตอน (Stepwise Method)
สถาพร ไกรสังเกตุ (2561) บทความมีจุดประสงค์ (1) สํารวจปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พฤติกรรมในการเลือกเช่ าที่พกั อาศัย
ของพนั ก งานบริ ษ ัท ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา (2) วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกที่พกั อาศัย ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (3) วิเคราะห์อิทธิ พลปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเช่าที่พกั อาศัยของพนักงานบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปะอิน (4) วิเคราะห์
อิทธิ พลของปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเช่าที่พกั อาศัยของพนักงาน
บริ ษั ท ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษา คื อ พนั ก งานบริ ษั ท ในนิ ค ม
อุตสาหกรรมบางปะอินที่เช่าหอพัก จํานวน 400 คน โดยใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) และสมการถดถอยโลจิ
สติก (Binary Logistic Regression)
ฝนทิ พย์ วงศ์ศุภชาติ กุล (2558) ธุ รกิจห้องเช่ า ประเภทคอนโดมิ เนี ยมให้เช่ า หรื ออพาร์ ต
เมนต์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มี อ ั ต ราการแข่ ง ขั น ที่ สู งขึ้ น เนื่ องมาจาก
กรุ งเทพมหานคร เป็ นศูนย์รวมความเจริ ญมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงใน
กรุ งเทพมหานคร ถึง 8,839,022 คน หรื อประมาณ 14% ของประชากรทั้งประเทศ (ก.พ.2556) และ
หากนับ รวมประชากรที่ เดิ นทางจากปริ มณฑลโดยรอบที่เข้ามาทํางานในกรุ งเทพมหานคร และ
ชาวต่างชาติ จะพบว่ามีประชากรในกรุ งเทพมหานครมากกว่า 10 ล้านคน เมื่อมีประชากรเพิ่มมาก
ขึ้น ความต้องการที่พกั อาศัยจึงมากขึ้นตามมาด้วยการลงทุนในธุ รกิจประเภทนี้ ใช้เงินลงทุนไม่นอ้ ย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาขึ้น เพื่อให้งานวิจยั นี้ เป็ นข้อมูล สําหรับผูป้ ระกอบการลดความเสี่ ยงใน
การดําเนิ นธุ รกิ จ หรื อการวางแผนกลยุท ธ์ เพื่ อก่ อให้ เกิ ดกําไรสู งสุ ด โดยกลุ่ ม ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษา คือ ผูท้ ี่มีประสบการณ์เช่าห้องพักประเภทคอนโดมิเนี ยมให้เช่าหรื ออพาร์ ตเมนต์ สําหรับ
การอยู่อาศัย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑล ผูว้ ิจยั ได้นําปั จจัย ต่างๆ ได้แก่ ปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดสํ า หรั บ สิ นค้ า บริ การ (7P’s)รวมถึ ง แนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะ
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ประชากรศาสตร์ ดา้ นรายได้ มาเป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เช่าห้องพักสําหรับการอยูอ่ าศัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล” ผลการศึกษา หลังจากการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเช่าห้องพักสําหรับการอยู่
อาศัย ในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล มีท้ งั หมด 2 ปั จจัย คือ 1) ปั จจัยด้านการจัดการภายใน
การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 2) ปั จจัยด้านทําเลที่ต้งั ตามลําดับ
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม มีคณะที่เปิ ดการเรี ยนการสอนทั้งสิ้ นรวม 5 คณะ
คื อ คณะอัก ษรศาสตร์ ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ แ ละคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มี ป ระชากรรวมกั น ทั้ งสิ้ น 25,210 คน
(http://www.wikiwand.com/th/ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิ งหาคม 2559)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทราบจํานวนประชากร นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
จํานวน 11,770 คน (ข้อมูลปี 2560) การทําวิจยั ในครั้งนี้ จึงหาจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
ของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ขนาดความคลาดเคลื่ อน 5% จะใช้ประชากร ประมาณ 385 คน
เพื่ อเป็ นตัวแทนของประชากรที่ เราต้องการ ทั้งนี้ เราจึ งใช้ป ระชากรรวมทั้งสิ้ น 400 คน โดย
แบ่งกลุ่มประชากรแบบกําหนดโควต้า ใช้วธิ ี การแบ่งนักศึกษาออกเป็ นชั้นปี โดยกําหนดเป็ น ชั้น
ปี ที่ 1, 2, 3, และชั้นปี ที่ 4 ตามลําดับ ลําดับละ 100 คนแล้วใช้วธิ ี การสุ่ มแบบสะดวก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคือ แบบสอบถาม โดยมีท้ งั หมด 5 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 คือ
ข้อมูลประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับบริ การและสวัสดิการของหอพัก ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเลื อกหอพักของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
หอพัก และส่ วนที่ 5 ข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยและการตัดสิ นใจในการเลือกหอพัก
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
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เกณฑ์ที่ใช้ในการตีความค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.50

หมายถึง

ระดับความสําคัญน้อยที่สุด

1.51 - 2.50

หมายถึง

ระดับความสําคัญน้อย

2.51 - 3.50

หมายถึง

ระดับความสําคัญปานกลาง

3.51 - 4.50

หมายถึง

ระดับความสําคัญมาก

4.51- 5.00

หมายถึง

ระดับความสําคัญมากที่สุด

การทดสอบเครื่ องมือที่ ใช้ในงานวิจยั ด้วยการทํา Reliability test ได้ค่า Cronbach’s Alpha
Coefficient เท่ากับ 0.970 จากผลรวมของแบบสอบถามปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกหอพักของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง 7 ด้านอัน ได้แก่ ปั จจัยทางด้านกายภาพของหอพัก ปั จจัยด้านราคา ปั จจัย
ด้านสถานที่ต้งั ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านการบริ การ และปั จจัย
ด้านช่องทางการจองหอพัก ซึ่ งสู งกว่าค่ามาตรฐานที่ 0.70 แสดงว่า ข้อมูลดังกล่าวน่าเชื่อถือ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูท้ าํ วิจยั ได้วางแผนการเก็บรวบรวมแบบสอบถามให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งเดือนเพื่อได้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั มากที่สุดโดยเก็บตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
2. เก็บแบบสอบถามในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมเท่านั้น โดย
ผูว้ จิ ยั จะทําการแบ่งเป็ นชั้นปี ที่ 1-4 โควต้า แค่ช้ นั ปี ละ 100 คน
3. ก่ อนทําแบบสอบถามผูก้ รอกแบบสอบถามจะต้องเข้าใจวัตถุ ป ระสงค์ของงานวิจยั
ก่อนกรอกข้อมูล
4. ผลการสํารวจที่ได้จะนํามาตรวจเป็ นคะแนนดังเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และวิเคราะห์ผล
ต่อไป
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ทาํ การศึกษาในกลุ่มประชากรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐม
จํานวน 400 คน แบ่งออกเป็ นเพศชายจํานวน 172 คนคิดเป็ นร้ อยละ 43 และเพศหญิ งจํานวน 228
คน คิดเป็ นร้ อยละ 57 แบ่งกลุ่มช่วงอายุเป็ น 5 ช่ วงได้แก่ช่วงอายุ 17-19 ปี จํานวน 88 รายคิดเป็ น
ร้อยละ 22 ช่ วงอายุ 20-22 ปี จํานวน 260 คนคิดเป็ นร้ อยละ 65 ช่วงอายุ 23-25 ปี จํานวน 32 คนคิ ด
เป็ นร้อยละ 8 ช่วงอายุ 26-28 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.3 และช่วงอายุ 29 ปี ขึ้นไป จํานวน 3
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คน คิดเป็ นร้อยละ 3 คณะที่ทาํ การเก็บข้อมูลรวมทั้งสิ้ น 5 คณะได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 22
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.5 คณะวิท ยาศาสตร์ จํา นวน 61 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 15.3 คณะศึ ก ษาศาสตร์
จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.5 ชั้นปี ที่ ทาํ การ
เก็บข้อมู ลมีด้วยกัน 4 ชั้นปี ได้แก่ ชั้นปี ที่ 1 ชั้นปี ที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 และชั้นปี ที่ 4 ชั้นปี ละ 100 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 25 ต่อชั้นปี ค่าเช่าหอพักของนักศึกษาที่ทาํ การเก็บข้อมูลมีท้ งั หมด 5 ระดับได้แก่ ราคา
ค่าเช่าหอพักต่อเดือนที่นอ้ ยกว่า 3,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 ราคาค่าเช่าหอพักต่อ
เดื อนที่ 3,000-4,000 บาท จํานวน 223 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 55.8 ราคาค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนที่ 4,0015,000 บาท จํา นวน 57 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 14.3 ราคาค่ า เช่ า หอพัก ต่ อ เดื อ นที่ 5,001-6,000 บาท
จํานวน 68 คนคิดเป็ นร้อยละ 17 ราคาค่าเช่าหอพักต่อเดื อนที่มากกว่า 6,000 บาทขึ้นไป จํานวน 21
คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ประเภทยานพาหนะที่ใช้ของนักศึกษาที่ทาํ การเก็บข้อมูลมีท้ งั หมด 5 ระดับ
ได้แก่ รถยนต์จาํ นวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.5 รถจักรยานยนต์จาํ นวน 172 คนคิดเป็ นร้อยละ 43
รถจักรยานจํานวน 13 คนคิดเป็ นร้ อยละ 3.3 รถจักรยานยนต์รับจ้างจํานวน 149 คนคิดเป็ นร้อยละ
37.3 และยานพาหนะอื่นๆ จํานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 3
ปัจจัยในการตัดสิ นใจเลือกหอพัก
ผลการสํารวจปั จจัยที่มีผลในการเลื อกหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัด
นครปฐม สามารถพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้ ผูบ้ ริ โภคเห็ นด้วยอย่างยิ่งกับปั จจัยทางด้านกายภาพมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ปั จจัยด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาดมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.92 ปั จจัยด้านบุ ค ลากรมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.97
ปั จจัยด้านการบริ การมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.08 และปั จจัยด้านช่องทางการจองหอพักมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.11
การทดสอบสมมติฐาน
เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นเลือกหอพักไม่ต่างกันในทุกด้าน
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นเลือกหอพักในด้านการส่ งเสริ มการตลาดและ
ด้านช่องทางการจองหอพักไม่แตกต่างกันส่ วนอายุแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจใน
ด้านกายภาพของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย
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(1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี (2) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ 26-28 ปี (3) กลุ่มอายุ
20-22 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี (4) กลุ่มอายุ 20-22 ปี กับกลุ่มอายุ 26-28 ปี
อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านราคาของหอพักแตกต่างกันและหาก
วิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี (2)
กลุ่มอายุ 20-22 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี
อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านสถานที่ต้ งั ของหอพักแตกต่างกัน
และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่ มอายุ
23-25 ปี (2) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ 26-28 ปี (3) กลุ่มอายุ 20-22 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี
อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านบุคลากรของหอพักแตกต่างกันและ
หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25
ปี (2) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ 26-28 ปี (3) กลุ่มอายุ 20-22 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี
อายุแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านช่องทางการจองหอพักแตกต่างกัน
และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) กลุ่มอายุ 17-19 ปี กับกลุ่มอายุ
23-25 ปี (2) กลุ่มอายุ 20-22 ปี กับกลุ่มอายุ 23-25 ปี
ชั้นปี การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นเลือกหอพักไม่ต่างกันในทุกด้าน
ค่าเช่าหอพักต่อเดื อนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นเลือกหอพักแตกต่างกันใน
ทุกด้านโดยค่าเช่าหอพักต่อเดื อนแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านกายภาพของ
หอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ค่าเช่าหอพัก
ต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อย
กว่า 3,000 บาท กับราคา 4001-5000 บาท (3) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับ
ราคามากกว่า 6,000 บาท (4) ค่ า เช่ า หอพัก ต่อ เดื อ นราคา 3,000-4,000 บาท กับ ราคา 5001-6,000
บาท (5) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท (6) ค่าเช่าหอพัก
ต่อเดื อนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่ าหอพัก ต่อเดื อนราคา 4,0015,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท
ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านราคาของหอพัก
แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ค่าเช่าหอพักต่อเดือน
ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000
บาท กับ ราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับ ราคา 4,001651
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5,000 บาท (4) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (5) ค่าเช่ า
หอพักต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท (6) ค่าเช่ าหอพักต่อเดือนราคา
4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 4,001-5,000 บาท กับ
ราคามากกว่า 6,000 บาท (8) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 5,001-6,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000
บาท
ค่าเช่ าหอพักต่ อเดื อนแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านสถานที่ ต้ งั ของ
หอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ค่าเช่ าหอพัก
ต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อย
กว่า 3,000 บาท กับราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับ
ราคามากกว่า 6,000 บาท (4) ค่าเช่ าหอพัก ต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับ ราคา 5,001-6,000
บาท (5) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท (6) ค่าเช่าหอพัก
ต่อเดื อนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่ าหอพัก ต่อเดื อนราคา 4,0015,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท
ค่ า เช่ าหอพัก ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจในด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาดของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย(1)
ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่าหอพักต่อเดือน
ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับ ราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่ าหอพัก ต่อเดื อนราคา 3,000-4,000
บาท กับ ราคา 4,001-5,000 บาท (4) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับ ราคา 5,0016,000 บาท (5) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท (6) ค่าเช่ า
หอพักต่อเดื อนราคา 4,001-5,000 บาท กับ ราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา
4,001-5,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท
ค่ า เช่ าหอพัก ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจในด้า นการส่ ง เสริ ม
บุคลากรของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย(1) ค่า
เช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับ ราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อน
ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 4001-5000 บาท (3) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 3000-4000 บาท
กับราคา 5,001-6,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000
บาท (5) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท(6) ค่าเช่าหอพักต่อ
เดือนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท
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ค่าเช่ าหอพักต่ อเดื อนแตกต่ างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านการบริ การของ
หอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ค่าเช่ าหอพัก
ต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อย
กว่า 3,000 บาท กับ ราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่ าหอพัก ต่ อเดื อ นราคา 3,000-4,000 บาท กับ
ราคา 4001-5000 บาท(4) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท
(5) ค่าเช่ าหอพัก ต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับ ราคามากกว่า 6000 บาท(6) ค่ าเช่ าหอพัก ต่ อ
เดือนราคา 4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา 4,001-5,000
บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท
ค่าเช่าหอพักต่อเดื อนแตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านช่ องทางการจอง
ห้องพักของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย(1) ค่า
เช่ าหอพักต่อเดื อนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับ ราคา 3,000-4,000 บาท (2) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อน
ราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคา 4,001-5,000 บาท (3) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000
บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (4) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคาน้อยกว่า 3,000 บาท กับราคามากกว่า
6,000 บาท (5) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (6) ค่าเช่ า
หอพักต่อเดือนราคา 3,000-4,000 บาท กับราคามากกว่า 6,000 บาท (7) ค่าเช่าหอพักต่อเดือนราคา
4,001-5,000 บาท กับราคา 5,001-6,000 บาท (8) ค่าเช่ าหอพักต่อเดื อนราคา 4,001-5,000 บาท กับ
ราคามากกว่า 6,000 บาท
ประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นเลือกหอพักแตกต่างกัน
ในทุกด้านโดยประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านกายภาพ
ของหอพัก แตกต่า งกัน และหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พ บว่าคู่ ที่ แตกต่างกัน ประกอบด้วย (1) ผูใ้ ช้
รถยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์รับจ้าง (4)
ผูใ้ ช้รถยนต์กบั ยานพาหนะชนิ ดอื่นๆ (5) ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยาน (6) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์
กับผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้าง (7) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้างกับยานพาหนะชนิดอื่นๆ
ประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านราคาของหอพัก
แตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั ผูใ้ ช้
จักรยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์รับจ้าง (4) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั
ยานพาหนะชนิ ด อื่ น ๆ (5) ผู ใ้ ช้ร ถจัก รยานยนต์ ก ับ ผู ใ้ ช้ จกั รยาน (6) ผู ใ้ ช้จ ัก รยานยนต์ ก ับ ผู ใ้ ช้
จักรยานยนต์รับจ้าง (7) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้างกับยานพาหนะชนิดอื่นๆ
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ประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านสถานที่ต้ งั
ของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ผูใ้ ช้
รถยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์รับจ้าง
(4) ผู ใ้ ช้ร ถยนต์ก ับ ยานพาหนะชนิ ด อื่ น ๆ (5) ผู ้ใ ช้รถจัก รยานยนต์ ก ับ ผู ใ้ ช้ จ ัก รยาน (6) ผู ใ้ ช้
จักรยานยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้าง (7) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้างกับยานพาหนะชนิดอื่นๆ
ประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย
(1) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์
รับจ้าง(4) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั ยานพาหนะชนิดอื่นๆ (5) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้าง
(6) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้างกับยานพาหนะชนิดอื่นๆ
ประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านบุคลากรของ
หอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1)ผูใ้ ช้รถยนต์
กับผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์รับจ้าง (4) ผูใ้ ช้
รถจัก รยานยนต์ ก ับ ผู ้ใ ช้จ ัก รยาน (5) ผู ใ้ ช้จ ัก รยานยนต์ก ับ ผู ้ใ ช้จกั รยานยนต์รับ จ้า ง (6) ผู ใ้ ช้
จักรยานยนต์รับจ้างกับยานพาหนะชนิดอื่นๆ
ประเภทยานพาหนะที่ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านการบริ การของ
หอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ผูใ้ ช้รถยนต์
กับผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์รับจ้าง (4) ผูใ้ ช้
รถยนต์กบั ยานพาหนะชนิ ดอื่นๆ (5) ผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยาน (6) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์กบั
ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้าง (7) ผูใ้ ช้จกั รยานกับยานพาหนะชนิ ดอื่นๆ (8) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้างกับ
ยานพาหนะชนิดอื่นๆ
ประเภทยานพาหนะที่ ใช้แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการตัดสิ นใจในด้านช่องทางการ
จองของหอพักแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ผูใ้ ช้
รถยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ (2) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยาน (3) ผูใ้ ช้รถยนต์กบั จักรยานยนต์รับจ้าง (4)
ผูใ้ ช้รถยนต์กบั ยานพาหนะชนิดอื่นๆ (5) ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์กบั ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์รับจ้าง
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพักในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวัดนครปฐมสามารถอภิปรายได้วา่ ผลการวิจยั ในครั้งนี้สอดคล้องลัดดาวัลย์ประกอบ
มู ล (2556) ที่ ศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ด้าน ด้า นราคา ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้า น
กระบวนการ ด้ า นการบริ การ และปั จจัย ในด้ า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และปั จจัย ด้ า น
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกหอพักของนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และธนัชพร เลิ ศ
เดชเดชา (2561) ที่ศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านกายภาพของหอพัก ด้านการบริ การและด้านสถานที่ต้ งั ทาง
การตลาดมีอิทธิ พลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องการตัดสิ นใจเลือกหอพักในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. การศึกษาครั้งนี้ทาํ ให้ทราบว่าปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการเลือกหอพักนักศึกษาปั จจัยใน
ด้านการจองหอพัก, ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยในด้านการบริ การ เป็ นสิ่ งที่สําคัญในลําดับแรกใน
การตัดสิ นใจเลือกหอพักในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมซึ่ งสามารถนําไป
ปรับใช้ในธุ รกิจต่อไปได้
2. ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ค่าเช่าหอพักต่อเดือน และประเภทยานพาหนะที่
ใช้ เป็ นตัวแปรสําคัญที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกหอพักในกลุ่ มนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐมควรทําการศึกษาเพิม่ เติมเพื่อหาความสัมพันธ์ในเชิงลึกต่อไป
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. หากมีโอกาสในการทํางานวิจยั ในเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกหอพักในครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั คิดว่า
น่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ, การเก็บข้อมูล หรื อเปลี่ยนกลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักศึกษาหมาวิทยาลัย
อื่น เพื่อเปรี ยบเทียบผลและนําไปใช้งานต่อไป
2. ปรับเปลี่ยนจากการทํางานวิจยั ในเชิงปริ มาณเป็ นเชิงคุณภาพ
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พฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อโทรศัพท์ มือถือของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
BEHAVIOURS AND MARKETING MIX OF CONSUMERS’ FACTORS TO BUY
MOBILE PHONES IN BANGKOK
อติวชิ ญ์ วิศิษฏจินดา และนภัสนันท์ บุญภา
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ปาจรีย์ เหลีย่ งประดิษฐ์
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ของผู บ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด รวมถึ งลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึ กษา รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนและอาชี พ เพื่ อเป็ นข้อมู ลประกอบการตัดสิ นใจ โดยมี วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้สู ต รของ Taro Yamane ในการคํานวณได้ก ลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน มี ก ารใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี มี
ระดับการศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี อาชี พ อาชี พ นักเรี ยน/นัก ศึกษา มีรายได้ต่อเดื อนตํ่ากว่าหรื อเท่ ากับ
15,000 บาท ส่ วนใหญ่มกั จะซื้ อโทรศัพท์มือถื อเพื่อติดต่อสื่ อสาร โดยส่ วนใหญ่จะเลื อกซื้ อเมื่อใช้
งานไม่ได้/สู ญหายและมีช่วงเวลาในการซื้ อไม่แน่นอน ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจากร้าน
ตัว แทนจํา หน่ า ย ส่ วนใหญ่ ส นใจแบรนด์ แ อปเปิ้ ล และผู ้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใ ช้
โทรศัพท์มือถื อแบรนด์แอปเปิ้ ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดโดยรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ที่
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สําคัญมากที่สุด ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, ศึกษาพฤติกรรม
Abstract
The aim of the research is to study the behaviours and marketing mix of what are
consumers’ choices to buy mobile phone in Bangkok. By using the four factors of marketing mix
which is, the factor of product, price, place and promotion. Including with demographic
characteristics which is gender, age, education, income and occupation to be more helpful
information in order to make a decision. So, using Taro Yamane formula to find out the amount
of the samples. As a result, the formula shows the 400 people as the samples. To sum up, we use
questionnaire to be a tool to gather information.
The research finds out the majority of questionnaire makers are female, age of 2 1 -2 5 year-old, bachelor degree students. The income is 1 5 ,0 0 0 baht or under for a month. Mostly
consume mobile phone in order to make communication. In majority, they would buy a new
mobile phone when their old one is no longer able to use or lost. Moreover, the period time of
buying is insurable. Acknowledging about the mobile phone information is mostly from the
distributors and most people are interested in Apple. Most of the questionnaire makers use Apple
(iPhone). As a result, the average of the satisfaction is high based on the factors of marketing mix.
The outcome of hypothesis test says the difference of demographic characteristics is highly
effective to the differences of marketing mix.
Keywords: Marketing mix, study the behaviours
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บทนํา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีและการสื่ อสารเข้ามามี บทบาทในชี วิตประจําวันเป็ นอย่างมาก เพราะ
วัน ๆ มนุ ษ ย์ต้องมี ก ารสื่ อสารซึ่ งสิ่ ง นี้ เป็ นสื่ อ กลางในการติ ดต่ อสื่ อสารของคนในสั งคม ซึ่ งใน
ปั จ จุ บ ัน แทบทุ ก คนจะใช้โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ การในติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน แทบทั้ง สิ้ น โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
กลายเป็ นปั จจัยของการดําเดินชีวิตในปั จจุบนั อย่างปฏิเสธไม่ได้จากข้อมูลผูผ้ ลิตโทรศัพท์มือถือราย
ใหญ่ของโลก ได้ทาํ การสํารวจรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของคนในภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิก ต่อการใช้
โทรศัพท์มือถื อ ทั้ง 9 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พบว่า 50 % ของกลุ่ มตัวอย่าง ยอมรับว่าขาด
โทรศัพท์มือถื อไม่ได้ และผลสํารวจของผูห้ ญิงไทยมี แนวคิ ดว่าโทรศัพท์มือถื อเป็ นเครื่ องมือทาง
เทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยบ่ ง ชี้ ความเป้ นตัว ตนหรื อสะท้ อ นบุ ค ลิ ก ภาพออกมาได้ (arip,2555) และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทําให้รูปแบบการสื่ อสารกัน
ระหว่างคนในสังคมมี รูปแบบที่เปลี่ ยนไป จากการสื่ อสารด้วยเสี ยงเพียงอย่างเดี ยว กลายเป็ นการ
สื่ อสารด้วยข้อมู ล หลายรู ป แบบทั้งภาพและเสี ยง และขี ดความสามารถในการรั บ ส่ งข้อมู ล ด้วย
ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ส่ ง ผลให้ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ได้รั บ การพัฒ นาเทคโนโลยีข อง
โทรศัพท์มือถื อให้มีขีดความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค หรื อเรี ยกอีกชื่ อ
หนึ่งว่า “สมาร์ ทโฟน”
ข้อมู ลจากบริ ษ ทั ไอดี ซี ป ระเทศไทยรายงานว่า ในปี พ.ศ.2562 ตลาดสมาร์ ท โฟนพบว่า
ยอดขายรวมทั้งไตรมาส 355.2 ล้านเครื่ อง หดตัวลง 6% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ถือเป็ นการ
หดตัวลงติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 4 แล้วจุดที่น่าสนใจคือซัมซุ งในฐานะเจ้าตลาดสมาร์ ทโฟนโลกมา
ยาวนาน ประสบปั ญหายอดขายตกลงถึง 13.4% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่ขายได้ 83.3 ล้านเครื่ อง ลดลง
มาเหลือเพียง 72.2 ล้านเครื่ องในไตรมาสนี้ (หายไปสิ บกว่าล้านเครื่ อง) ส่ งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของ
ซัมซุ งลดลงจากเดิม 22.1% ลงมาเหลือ 20.3% IDC ยังรายงานว่าตลาดสมาร์ ทโฟนของประเทศจีน
ซึ่ งคิ ด เป็ นสั ด ส่ วน 1/3 ของสมาร์ ท โฟนทั้ง โลก ก็ห ดตัวลงเช่ น กัน ซึ่ งเป็ นปั จจัย สํ า คัญ ที่ ท าํ ให้
ยอดขายสมาร์ ท โฟนรวมทัว่ โลกตกลง เหตุ ผลส่ วนหนึ่ งคงเป็ นเพราะตลาดเริ่ มอิ่ มตัว และภาวะ
เศรษฐกิ จในจี น ช่ วงนี้ เริ่ ม ไม่ ร้อนแรงมากนัก ผูศ้ ึ ก ษาจึ งต้องการศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมและส่ วน
ประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อโทรศัพ ท์มื อถื อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครว่ามี
ประเด็ น ใดที่ ใ ช้ใ นการตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สมาร์ ท โฟน เพื่ อ ผู ผ้ ลิ ต ผู จ้ ดั จําหน่ าย จะได้นําข้อ มู ล
ประกอบกลยุทธิ์ ทางการตลาดและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด ที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน ระดับ
การศึ กษา อาชี พ ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด
สมมุติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อาชี พ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อส่ วนประสมทางตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย และส่ งเสริ มทางการตลาด
ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื้ อหาของการวิจยั ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟน
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ปั จจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปั จจัยทางการตลาด และ
พฤติกรรมการซื้อสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ช่วงเวลาที่ทาํ วิจยั เดือน มกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2562
3. ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล เดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2562
4. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ่ีใช้สมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- ทอายุ
ประโยชน์
คี่ าดว่ าจะได้ รับ
- ระดับการศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- อาชีพ

ตัวแปรตาม
ส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps)
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจําหน่าย (Place)
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึ งระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา
สถานที่ และ การส่ งเสริ มการตลาด ที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือ
2. ทําให้ทราบถึ งการเปรี ยบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่ และ การส่ งเสริ มการตลาด
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สมาร์ ทโฟน หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนทีที่มีความสามารถเพิ่มเติมนอกจากการคุย ซึ้ งใน
ตัวสมาร์ ทโฟนจะมีระบบปฏิบตั ิการต่างๆเพื่ออํานวยความสะดวก ซึ้ งผูใ้ ช้สามารถติดตั้งโปรแกรม
ต่างๆได้
2. ผูบ้ ริ โภค หมายถึง ผูท้ ี่ตดั สิ นใจซื้ อสมาร์ทโฟน
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคสมาร์ ทโฟน
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
4. ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง หมายถึง เครื่ องมือต่าง ๆ ทาง การตลาดที่กิจการใช้
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ทางการตลาดเป้ าหมาย ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่สําคัญ
เป็ นปั จจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุ รกิจจะต้องสร้างส่ วนประสมการตลาดที่เหมาะสมใน
การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด ประกอบด้วย 4P คือ ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัด
จําหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
5. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตวั ต้น สามารถมองเห็น จับต้อง หรื อสัมผัสได้ หรื อสิ่ ง
ที่มนุษย์ผลิตขึ้นเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้ อ การใช้ หรื อการผลิตโภค
6. ราคา หมายถึ ง จํานวนเงินบุ คคลต้องจ่ายเพื่อตอบแทนกับ การพอใจในผลิ ตภัณฑ์ น้ ัน
หรื อสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าในรู ปแบบเงินตรา
7. ช่องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึ ง โครงสร้ างของช่องทาง ซึ่ งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่ อนย้ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การจากองศ์การไปตลาดสถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาดเป้ าหมาย
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8. การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สิ น ค้าหรื อบริ ก ารหรื อความคิ ด โดยใช้เพื่ อแรงจู งใจ ให้ เกิ ดความต้องการเพื่ อเตื อนความจําใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่า จะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P's E. Jerome McCarthy เขา คื อ ผู ้ส ร้ า ง
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่นกั การตลาดทัว่ โลกรู ้จกั แนวคิดทฤษฎี 4Ps ของเขา
ยังคงเป็ นที่ยอมรับและถูกอ้างอิงถึงอยูเ่ สมอทั้งในด้านงานวิชาการและด้านการศึกษาสําหรับนักการ
ตลาดรุ่ น ใหม่ ที่ ก าํ ลัง ศึ ก ษาการตลาดเบื้ อ งต้น แม้โลกจะเปลี่ ย นไปหรื อ พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โภคจะ
เปลี่ ยนไปตามยุคสมัย 4Ps ก็ยงั เป็ นหลักการตลาดพื้ นฐานที่ ส ามารถนําไปต่อยอดแนวคิ ดทฤษฎี
ใหม่ๆ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไป คือ กลยุทธ์
ทางการตลาดที่ใช้วิเคราะห์ประกอบการจัดการและวางแผนในการดําเนิ นกิจกรรมทางการตลาด มี
องค์ประกอบอยู่ 4 ประการ ดังนี้
สิ นค้ า หมายถึ ง สิ นค้าหรื อบริ การที่ ธุรกิ จต้องการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
โดยจะต้องพิจารณาจากสิ่ งต่างๆ เหล่านี้จากผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจ
- มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
- มีจุดเด่น (มีความแตกต่างจากคู่แข่ง)
- รู ปลักษณ์ รู ปแบบที่น่าสนใจ
- มีความปลอดภัย
ราคา หมายถึ ง ราคาของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ ซึ่ งราคาสิ นค้าจะต้องมีความสัมพันธ์กบั
คุ ณ ภาพผลิ ตภัณ ฑ์ กลุ่ ม เป้ าหมาย วัตถุ ดิบ เงิ น ทุ น ในองศ์ก ร เพื่ อใช้ในการตัดสิ น ใจในการว่า ง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยตั้งราคาจะต้องคํานึงถึงสิ่ งต่างๆ เหล่านี้
- ราคาและความหายากของวัตถุดิบ หรื อต้นทุนการดําเนินงาน
- อุปสงค์และอุปทานของตลาด (สิ นค้าบางชนิดไม่ข้ ึนกับอุปสงค์และอุปทานเนื่องจาก
เป็ นสิ นค้าผูกขาด)
- ภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั และในอนาคต
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- ราคาเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันและตลาด
- เงื่อนไขในการขาย เช่น การขายเชื่อ ส่ วนลดการค้า
- ตั้งราคาเพียงราคาเดียว ไม่วา่ ซื้ อที่ไหน จํานวนเท่าไร มีมาตรฐานราคาเดียวกัน
- ตั้งราคาให้แตกต่างกัน ตามลักษณะ รู ปแบบ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ตั้งราคาตามนําหนักของสิ นค้า โดยคิดเป็ น ขีด กรัม กิโลกรัม ปอนด์ ฯลฯ
- ตั้งราคาเชิ งจิ ตวิท ยา คํานึ งถึ งทัศนคติ ที่ บ ริ โภคที่ มี ต่อสิ นค้า เช่ น ผูบ้ ริ โภคบางส่ วน
เชื่ อมัน่ ในคุณภาพสิ นค้านําเข้า ธุ รกิจควรตั้งราคาให้สูงเพื่อสอดคล้องกับความคิดของ
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการตั้งราคาที่ลงท้ายด้วย เลข 9 เช่น 29,39,49 เป็ นต้น
- ตั้งราคาเป็ นลําดับขั้นเมื่อผูบ้ ริ โภคซื้ อน้อยชิ้นจะเป็ นราคาปกติ แต่ถา้ ซื้อมากราคาจะถูก
กว่า
ช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง ช่องทางการจัดจําหน่ายหรื อบริ การ รวมถึงวิธีการที่จะนํา
สิ นค้าหรื อบริ ก ารนั้น ๆ ไปยังผูบ้ ริ โภคให้ ท นั ต่ อความต้องการและเกิ ดค่ าใช้จ่ายน้อยที่ สุ ด ซึ่ ง มี
หลักเกณฑ์ตอ้ งพิจารณามีดงั นี้
- กลุ่มเป้ าหมายคือใคร ควรกระจายสิ นค้าหรื อบริ การสู่ ผบู ้ ริ โภคผ่านช่องทางใด
- กระจายสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคโดยตรง
- จัดจําหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ส่ ง
- จัดจําหน่ายสิ นค้าผ่านผูค้ า้ ปลีก
- สร้างช่องทางการจําหน่ายผ่านตัวแทน และตัวแทนจะกระจายสิ นค้าต่อไป
- ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กบั ช่องทางการจัดจําหน่าย
- สิ นค้าหรื อบริ การระดับบนควรมี สถานที่ จาํ หน่ ายหรื อบริ การในจํานวนน้อยเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึ งการเข้าถึ งยาก หากมีจาํ นวนมากควรมีควบคุ มคุ ณภาพอย่างเข้มเพื่ อ
รักษาภาพลักษณ์ที่ดี
- สิ นค้าอุปโภค บริ โภค ควรมีความครอบคลุมในหลายพื้นที่เพราะผูบ้ ริ โภคมีอตั ราการ
ความถี่ในการใช้ค่อนข้างสู ง
การส่ งเสริ มการขาย หมายถึ ง กิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้กระตุน้ ความ
สนใจของผูบ้ ริ โภคให้สนใจสิ นค้าหรื อบริ การมากยิ่งขึ้น กิจกรรมส่ งเสริ มการขายมีหลายรู ปแบบ
เช่น การโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ การจัดแสดงสิ นค้าบริ การ ให้ทดลองใช้สินค้าหรื อบริ การ ให้ส่วนลด
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บริ การก่อนและหลังการขาย รับประกันสิ นค้า ฯลฯ ซึ่ งแต่ละกิจกรรมมีวตั ถุประสงค์และมีวิธีการที่
ต่างกัน ธุ รกิ จควรมี การวางแผน, วิเคราะห์ และจัดสรรงบประมาณอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อให้
ผลลัพธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาดออกมาบรรลุเป้ าหมาย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ธราธิ ป แววศรี . (2557). ปั จ จั ย ในการตั ด สิ นใจซื้ อ สมาร์ ทโฟนของผู้ บ ริ โ ภคนเขต
กรุ งเทพมหานคร การค้นคว้าอิ ส ระครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาถึ งปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
สมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูซ้ ้ื อและผูใ้ ช้
สมาร์ ท โฟน ปั จจัยส่ วนประกอบทางการตลาด พร้ อมทั้งปั จจัยทางจิตวิท ยา ด้านบุ คลิ กภาพและ
แนวคิ ดที่ มีผลต่อตนเอง ในการซื้ อสมาร์ ทโฟน ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คื อผูซ้ ้ื อ
และผูใ้ ช้ส มาร์ ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบ T-test, One-weyANOVA, Least Significant Difference (LSD) และการใช้การทดสอบ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบ เพียร์ สนัสจากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ น
เพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มี
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 15,000-25,000 บาท สถานภาพโสด เมื่อมองภาพรวมด้านปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยส่ วนใหญ่ ผู ต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามสํา คัญ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ รองลงมาคื อ ด้า น
ช่ อ งทางการจัดจําหน่ าย และด้านส่ งเสริ ม การตลาด ตามลําดับ ส่ วนปั จจัย ทางจิ ต วิท ยา ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีลกั ษณะบุ คลิ กภาพในเรื่ อง ความต้องการสิ่ งแปลกใหม่ รองลงมามัน่ ใจในตัวเอง
ค่อนข้างสู งและมี ความเป็ นผูน้ ําค่อนข้างสู งตามลําดับ ด้านแนวคิดจากการซื้ อและใช้ส มาร์ ทโฟ
นพบว่าบ่งบอกถึงความทันสมัย รองลงมาบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดและบ่งบอกถึงควาน่าเชื่อถือ
ตามลําดับ
นอกจากนี้ การทดสอบสมติ ฐานพบว่า เพศแตกต่างกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้
สมาร์ ทโฟนด้านแนวโน้มการเปลี่ ยนสมาร์ ทโฟน หากมีเทคโนโลยีใหม่หรื อรุ่ นใหม่แตกต่างกัน
อายุ แตกต่างกัน มีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ใช้ ด้านการสนทนาโต้ตอบ Social Network คําสําคัญ : ปัจจัยใจการตัดสิ นใจ ซื้ อสมาร์ ทโฟน
ภรรคมน อํ่าเพิม่ ผล และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. (2559). ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
อย่ างฉั บพลันของอุปกรณ์ เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ การ
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วิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อการศึกษาความแตกต่างกันในด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อ
การซื้ อฉับพลันของอุปกรณ์เสริ มอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุทรปราการ (2)
เพื่อศึกษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ ออย่างฉับพลันของ
อุปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และ สมุ ทรปราการ (3) เพื่อศึกษาความ
แตกต่างกันของปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ การรับรู ้ตราสิ นค้า การระลึกถึงตราสิ นค้า ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อย่า งฉั บ พลัน ของอุ ป กรณ์ เสริ ม อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องผู บ้ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพ และ
สมุ ท รปราการ ในการวิจยั ครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัวอย่างการวิจ ัย เป็ นกลุ่ ม บุ ค คลในเขตกรุ ง เทพมหานคร
สมุทรปราการ จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการการ
สุ่ มโดยสะดวกตามห้างสรรพสิ นค้าที่ ตดั สิ นใจซื้ ออุ ปกรณ์ เสริ มอิเล็กทรอนิ กส์ และนําข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม Excel โดยมี การคํานวณและวิเคราะห์ค่าสถิ ติ เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยวิเคราะห์สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต (M) ส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน(SD) ของตัวแปรในการศึกษา เพื่อใช้อธิ บายคุณลักษณะของ
ข้อมูล (4) วิเคราะห์สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ทดสอบ T-Test และทดสอบความแปรปรวน
แบบ 1 ทาง (one – way ANOVA) ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้อยละ 66 มีอายุ 25-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.5 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ
47.25 และมี ร ายได้ 20,001–30,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.5 โดยผลการวิ จ ัย ปั จจัย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อ อย่า งฉั บ พลัน ของอุ ป กรณ์ เสริ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และสมุ ทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างฉับพลันของอุปกรณ์เสริ ม
อิเล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปั จจัยด้านอื่นๆ พบว่า การรับรู ้ตราสิ นค้า และความจงรักภัคดีต่อตราสิ นค้า มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ ออย่างฉับ พลันของอุ ปกรณ์ เสริ มอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพ และ
สมุ ท รปราการ อย่า งมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ อ ยู่ที่ 0.05 คํ า สํ า คั ญ : การตัด สิ น ใจซื้ อ ,อุ ป กรณ์ เสริ ม
อิเล็กทรอนิกส์
กฤษดา เชี ยรวัฒนสุ ข. (2561). ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้ าและความเชื่ อมั่นในตราสิ นค้ าที่มี
ต่ อการสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ ยการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาภาพลักษณ์ของตรา
สิ นค้าที่มีผลต่อการัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 420 คน ทําการ
เก็บข้อมู ลโดยใช้แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิ ติค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และใช้สถิ ติ
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Independent Sample t-test, ANOVA และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ นการทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ ก ษาพบว่า ภาพลัก ษณ์ ข องตราสิ นค้าสมาร์ ท โฟนหัวเว่ย ประกอยด้วยภาพลัก ษณ์ ด้าน
คุณสมบัติ ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผูใ้ ช้ โดยสามารถพยากรณ์ความผันแปรของการ
ตัด สิ น ใจซื้ อสมาร์ ท โฟนหั ว เว่ย ได้ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 96.4 ที่ เหลื อ อี ก ร้ อ ยละ 13.60 เป็ นผลต่ อ
เนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ความเชื่ อมัน่ นตราสิ นค้าที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ประกอบด้วย ความ
เชื่ อมัน่ ด้านความสามารถ(Ability) ด้านความเมตตากรุ ณา (Benevolence) และด้านความซื่ อสัตย์
(Integrity) โดยสามารถพยากรณ์ ความผันแปรของการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนหัวเว่ย ได้คิดเป็ น
ร้ อยละ 84.60 ที่ เหลื อร้ อยละ 25.40 เป็ นผลเนื่ องมาจากตัวแปรอื่น คําสํ าคัญ :ภาพลักษณ์ ของตรา
สิ นค้า,ความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า, การตัดสิ นซื้อ, สมาร์ ทโฟนหัวเว่ย
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อและใช้สมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง (Sample)
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อและใช้ส มาร์ ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานครโดยใช้
วิธีการเจาะจง เนื่ องจากไม่ทราบประชากรที่ใช้สมาร์ ทโฟนที่แน่นนอน จึงใช้การคํานวณ กรณี ไม่
ทราบจํานวนประชากรของสู ตร W.G. Cochran

เมื่อ

N คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ตอ้ งการสุ่ ม
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาํ หนด
D คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดสัดส่ วนของการวิจยั ที่สนใจศึกษาเท่ากับ 30%

667

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

หรื อ 0.30 และระดับ ความมัน่ ใจที่ กาํ หนด เท่ากับ 1.96 และยอมรับ ความคลาดเคลื่ อนได้ 0.05
ดังนั้นจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างดังนี้
= 323 คน
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คาํ นวณได้เท่ากับ 323 คน และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจาก
การเก็บข้อมูลผูศ้ ึกษาได้สาํ รองการเก็บข้อมูล ไว้ 77 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 5 ข้อ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย อาชีพ
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลทางด้านปั จจัยที่ ส่ งผลต่อพฤติ กรรมในการเลื อกซื้ อโทรศัพท์มือถื อ ของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือเพราะสาเหตุใดซื้ อโทรศัพท์มือถือเมื่อใด
เปลี่ ย นโทรศัพ ท์มื อถื อบ่ อยแค่ ไ หนทราบข้อ มู ล เกี่ ยวกับ โทรศัพ ท์มื อถื อจากสื่ อสิ่ งใดมากที่ สุ ด
ปั จจุบนั ความสนใจยีห่ อ้ โทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ใด ปั จจุบนั ใช้ยหี่ อ้ โทรศัพท์มือถือยีห่ อ้ ใด
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลทางด้านปั จจัยทางการตลาด ของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่ งเสริ มทางการตลาดระดับคะแนนของ
ปั จจัยด้านการตลาดของแบบสอบถามมีเกณฑ์การให้คะแนนซึ่งคํานวณจากสู ตรดังนี้

ระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00

หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด

3.41 – 4.20

หมายถึง

เห็นด้วยมาก

2.61 – 3.40

หมายถึง

เห็นด้วยปานกลาง

1.81 – 2.60

หมายถึง

เห็นด้วยน้อย

1.00 – 1.80

หมายถึง

เห็นด้วยน้อยที่สุด
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การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจํานวน 400
ชุ ด ได้มีการนําข้อมู ลที่ ได้มาทําการทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาความ
เชื่ อมัน่ โดยใช้เกณฑ์ สัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ า
ภาพรวมเท่ ากับ 0.913 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค่ าระดับ ความเที่ ย ง อัล ฟ่ ามากกว่า 0.7 จึ ง สรุ ป ได้ว่า
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีความเชื่อมัน่ (Reliability) อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการสํ ารวจของกลุ่ ม ตัวอย่า งในการเลื อ กซื้ อ โทรศัพ ท์ มื อ ถื อของผู บ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง 244 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61 ส่ วนเพศ
ชาย 156 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39 ด้านอายุของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ มี ช่ วงอายุระหว่า ง 21-25 ปี จํานวน 208 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 52 รองลงมาคื อผูท้ ี่ มี ช่ วงอายุ
ระหว่าง41 ปี ขึ้นไป จํานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.8 ตามด้วยผูท้ ี่มีช่วงอายุ 15-20 ปี จํานวน 64
คน คิดเป็ นร้อยละ16 ด้านระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 71 รองลงมาระดับการศึกษา ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 น้อยที่สุดระดับการศึกษา สู งกว่าปริ ญญาตรี จํานวน
42 คน ร้ อยละ 10.5 ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39.8 รองลงมา รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ด้านอาชี พของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ อาชี พ นัก เรี ยน/นักศึ ก ษา จํานวน 159 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.8
รองลงมาคื อพนัก งานบริ ษ ทั เอกชน จํานวน 104 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.0 ตามด้วยธุ รกิ จส่ วนตัว
จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ด้านที่
หนึ่ ง ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ค่ าเฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 4.48 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสํ าคัญ มากที่ สุ ด มี ส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.51 โดยที่ คุณภาพสิ นค้ามี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดเท่ ากับ อยู่ที่ 4.71 ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 รองลงมาฟังก์ชนั การใช้งานมี
ค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 4.59 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสําคัญมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.65 ด้า นที่ ส องด้า นราคาค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.967 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ มี ค วามสําคัญ อัน ดับ 2 มี ส่ ว น
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เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.784 โดยที่ ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.435 มี ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.759 โดยที่ดา้ นราคาapplication มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.632 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.144 ด้านที่สามด้านส่ งเสริ มการตลาดค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.348 ซึ่ งอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีความสําคัญอันดับ 3 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.646 โดยที่การรับประกันสิ นค้ามี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.585 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.688 โดยที่ดา้ นโฆษณามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 4.17 มี ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.920 ด้านที่ สี่ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.3475 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความสําคัญอันดับ 4 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.695 โดยที่
ความน่าเชื่อถือตัวแทนจําหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.437 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.782 โดยที่
สิ นค้ามีเพียงกับความต้องการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.24 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.885
ด้านพฤติ ก รรมการเลื อกซื้ อโทรศัพ ท์มื อ ถื อของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่ อสารมากที่สุดเป็ นจํานวน 226 คน คิด
เป็ นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือเลือกซื้ อเพื่อใช้งานอินเทอร์ เน็ต จํานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3
ตามมาด้วยการเลื อกซื้ อเพื่อการเล่นเกมส์ จาํ นวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8 ซึ่ งเลือกซื้ อโทรศัพท์มาก
ที่ สุดเมื่ อใช้งานไม่ได้/สู ญ หาย จํานวน 308 คนเป็ นร้ อยละ 77.0 รองลงมาคื อเมื่ อต้องการความ
แปลกใหม่ จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ตามด้วยโปรโมชัน่ พิเศษ จํานวน 26คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.5 ด้านการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถื อ
มากกว่า 1-2 ปี เป็ นจํานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือช่ วงเวลาที่ไม่แน่ นอน จํานวน
101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.3 ต่อมาคือเลื อกซื้ อช่วงเวลา 6เดือนถึง ปี จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.5 ด้านการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือจากร้านตัวแทนจําหน่ายมากที่สุด จํานวน 270 คน
คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 67.5 รองลงมาคื อ โทรทัศ น์ /วิท ยุ จํานวน 101 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 25.3 ตามด้วย
สิ่ งพิมพ์ จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.5 ด้านความสนใจยี่หอ้ โทรศัพท์มือถือส่ วนใหญ่สนใจยี่ห้อ
Apple มากที่สุด จํานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ Samsung จํานวน 80 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 20 ตามด้วย Huawei จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.8 และปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถื อยี่ห้อ Apple มากที่ สุดจํานวน 220 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55 รองลงมาคื อ
Samsung จํา นวน 89 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.3 ตามด้วย Oppo จํานวน 34 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 8.5
ตามลําดับ
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จากการทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามเพศ พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ ายและด้านส่ งเสริ มการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามอายุพบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและด้านส่ งเสริ มการตลาด ไม่
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและ
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติ ฐาน จําแนกตามรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน
การศึกษา ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่ายและด้านส่ งเสริ มการตลาด ไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติ ฐานจําแนกตามอาชี พ พบว่า อาชี พ ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ ายและด้านส่ งเสริ ม การตลาดไม่
แตกต่างกัน ส่ วนอาชี พที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่ แตกต่างกัน
หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พ บว่า คู่ ที่ แตกต่ างกันประกอบไปด้วย 3 คู่ดัง นี้ (นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ
พนักงานเอกชนมีค่า sig เท่ากับ 0.014), (นักเรี ยน/นักศึกษา กับ รับราชการมีค่าsig เท่ากับ 0.003),
(ธุ รกิจส่ วนตัว กับ รับราชการมีค่า sig เท่ากับ 0.037)
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถตอบวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และนํามาอภิ ปรายผล มี
รายละเอียดดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของส่ วนประสมการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ อง
ทางการจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด ที่ส่งผลต่อผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถื อ
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับที่สําคัญมากที่สุด
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ประชากรศาสตร์ ที่ แตกต่ า งกัน มี ผลต่ อ ส่ วนประสมทาง
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การตลาดที่ แ ตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ผลการศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการยื น ยัน ในแนวคิ ด ของ
Kotlerand Keller (2009) ที่กล่าวถึงส่ วนประสมทางการตลาดจะมีผลต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2.เพื่อเปรี ยบเที ยบข้อมูลประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วยเพศ อายุ รายได้ต่อเดื อน ระดับ
การศึ กษา อาชี พ ต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัด
จําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาดผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน
ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท ส่ วนใหญ่มกั จะซื้ อโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่อสื่ อสาร ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
จากประชากรในปั จจุบนั เพศหญิ งมีมากกว่าเพศชายทําให้การเก็บแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง ผลการวิจยั ครั้ ง นี้ ส อดคล้อ งกับ ผลงานวิจยั ของ กชกร เหลื องอรุ ณ ศรี (2554)” ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภค
ในเขตกรุ งเทพมหานคร”ที่ พ บว่าผลการศึ ก ษาพบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ
ระหว่าง20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
ธราธิป แววศรี (2557)ได้ทาํ การศึกษาเรื่ องปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสมาร์ ทโฟนของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลวิจยั พบว่า รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 15,000-25,000 บาท
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อโทรศัพท์มือถื อให้ความสําคัญด้านผลิตภัณฑ์มาก
ที่ สุด ผูผ้ ลิ ตควรปรั บปรุ งในเรื่ องคุ ณ ภาพและฟั งก์ชั่นการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ เช่ น ระดับ ความ
คมชัดของกล้อง ระดับความดังและคุณภาพของเสี ยง ความรวดเร็ วในการใช้งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ความหลากหลายให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
2. ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อโทรศัพท์มือถือให้ความสําคัญด้านราคาที่ เหมาะสมกับ
คุ ณภาพ ผูซ้ ้ื อให้ความสําคัญกับการเปรี ยบเที ยบราคาและสอบถามจากร้ านตัวแทนจําหน่ ายและ
อินเทอร์ เน็ ต ก่ อนจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้นควรจะตั้งราคาตามความความสามารถและคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
3. ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ ซ้ื อโทรศัพท์มือถื อให้ความสําคัญด้าน
ความน่าเชื่ อถื อของตัวแทนจําหน่ าย ตัวแทนจําหน่ ายควรมีการบริ หารจัดการสิ นค้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้าและควรมีบริ การหลังการขายเพื่อเพิ่มความไว้ใจและความน่าเชื่ อถือให้กบั
ลูกค้า
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4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อโทรศัพท์มือถื อให้ความสําคัญด้านการ
รับประกันสิ นค้า ควรมีการกําหนดนโยบายในการรับประกันสิ นค้าและเปลี่ยนคืนสิ นค้า เพื่อให้ผู ้
ซื้ อตัดสิ นใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาพฤติ กรรมและส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกซื้ อโทรศัพ ท์มื อถื อของ
ผู ้บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในครั้ งนี้ ได้ท ํา การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง คื อ ปั จ จัย ทาง
ประชากรศาสตร์ และส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อโทรศัพท์มือถือของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งโอกาสครั้งต่อไปควรจะศึกษา
1. ปั จจัยที่ มีอิท ธิ พลในการเลื อกซื้ อสมาร์ ทโฟน เนื่ องจากในปั จจุ บ นั เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทําให้พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ตามกระแสของตลาดในปั จจุบนั เช่ น ในการเลื อกซื้ อสมาร์ ทโฟนในแต่ละครั้งของแต่ละบุคคลมี
ปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. ระดับความพึงพอใจในการเลือกซื้ อสมาร์ ทโฟน เนื่ องจากในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยมากยิง่ ขึ้นทําให้พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ตามกระแสของตลาดในปั จจุบนั เช่น สมาร์ ทโฟนแบรนด์ Apple มีการพัฒนาปรับปรุ งฟั งก์ชนั การ
ใช้งาน แต่เราไม่ทราบว่าผูบ้ ริ โภคพอใจในการพัฒนาของApple มากน้อยเพียงใด
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ความพึงพอใจในการทํางานของ บริษัททีวดี ิจิตอลแห่ งหนึ่ง
SATISFACTION IN THE WORK OF A DIGITAL TV COMPANY
สุ วนันท์ โสมโสรส และ ปั ญจพร โสมโสรส
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ณกมล จันทร์ สม
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุ
สถานภาพการสมรสระดับการศึกษาอายุงานและเงินเดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานบริ ษทั ทีวีดิจิตอลแห่งหนึ่ งต่างกันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ความพึง
พอใจในการทํางานของ บริ ษ ัท ที วีดิ จิต อลแห่ ง หนึ่ ง จํา นวน 200 คน โดยใช้แ บบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples t-test, One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
ผลการศึ ก ษา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย, มี ช่ วงอายุระหว่าง 20-29 ปี , มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด ,มีสถานภาพโสดมากที่สุด, มีรายต่อเดือนมากที่สุดในช่วง ตํ่า
กว่า 20,001 บาทและมี ประสบการณ์ การทํางาน 3-5 ปี นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความพึงพอใจในการ
ทํางานส่ วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การทํางานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่าความพึงพอใจใน
ด้านงานขององค์การ ในด้านมีความ เป็ นอิสระ ขอบเขตงานชัดเจน สภาพความท้าทาย และความ
หลากหลาย มี ผลต่ อความพึ งพอใจใน การทํางาน และสุ ดท้าย สภาพแวดล้อมในการทํางานมี
อิทธิ พลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ความพึงพอใจในการทํางาน บริ ษทั ทีวีดิจิตอล
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Abstract
The objective of this study was to compare the information about demography which the
different gender, age, marital status, level of education, age of work and salary affect the
satisfaction in the work of a digital TV company. The sample group used in this time is the job
satisfaction of 200 employees of a digital TV company. The instrument which is used in
collecting data was questionnaire. Statistics that is used in data analysis were percentage,
frequency, mean, standard deviation, independent samples, t-test, and One-Way ANOVA at
statistical significance level of 0.05.
The result of the study showed that most of the samples are male. They are between 2029 years old. Most of them have a bachelor's degree education and have a single status. They have
the highest monthly income in less than 20,001 baht and have 3-5 years of work experience. In
addition, it was found that the personal work satisfaction in terms of different gender, age,
education level, income, and work experience affect indifferently the work satisfaction.
Moreover, it was found that the satisfaction in the work of the organization in terms of
independence, clear scope of work, challenging conditions and diversity affect the the wok
satisfaction. At last, the working environment has the significant influence on job satisfaction at
the level of 0.05.
Keywords: work satisfaction, a digital TV company
บทนํา
บุ ค ลากรในองค์ก รถื อว่าเป็ นทรั พ ยากร ที่ มี คุ ณ ค่าและมี ค วามสํ าคัญ เป็ นอย่างยิ่งต่อการ
บริ หารองค์ก รและความสําเร็ จขององค์ก ร เนื่ องจากบุ คลากรนั้น สามารถนําทรั พ ยากรอื่ น ๆ ใน
องค์กรมาบริ หารจัดการให้เกิ ดคุ ณค่าสู่ เป้ าหมายที่ กาํ หนดได้ ดังนั้นหากองค์กรใดมี บุ คลากรที่ มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางานก็จะส่ งผลให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดผลงานหรื อ
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามไปด้วย คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากรในองค์กรจึงมี
ความสําคัญ อย่างยิ่งต่อความสํ าเร็ จขององค์กร การที่ จะทําให้บุ ค ลากรเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการ
ทํางานนั้น ปั จจัยที่สําคัญประการหนึ่ งคือการทําให้บุคลากรเกิดความผาสุ กและมีความพึงพอใจใน
676

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

การทํางานตามที่ อ งค์ก รกําหนด ซึ่ งการสร้ างความผาสุ ก และความพึ ง พอในการทํางานให้ ก ับ
บุคลากรในองค์กรนั้น สิ่ งที่ สําคัญประการหนึ่ ง คือการสร้างคุ ณภาพชี วิตการทํางานที่ ดีให้เกิ ดแก่
บุคลากรจากแนวคิดของวอลตันคุณภาพชี วิตการทํางานเป็ นลักษณะงานที่ตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของบุ คคล โดยมี องค์ป ระกอบที่ ส ามารถบ่ งบอกถึ งคุ ณภาพชี วิตการทํางาน
พิทยา บวรวัฒนา (2557)
สุ พจน์ ธนาศิริเจริ ญ (2550) กล่าวว่าองค์ประกอบ8ประการของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานคือ
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทํางาน
5. ความสัมพันธ์กบั บุคคลในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม
6. ประชาธิ ปไตยในองค์การ
7.ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่ วนตัว
8. ลักษณะงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
สุ ธ านิ ธ์ ิ นุ ก ลู อ้ ึ ง อารี (2555) ระบุ ว่า คุ ณ ภาพชี วิต การทํา งานที่ ดี จะทํา ให้ บุ ค ลากรเกิ ด
ความรู ้ สึ ก ที่ ดีต่ องาน และทําให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่อองค์ก ร นอกจากนี้ ยัง ช่ วยส่ งเสริ ม ในเรื่ อ ง
สุ ขภาพจิต ช่ วยให้เจริ ญก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเองให้เป็ นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กรและยัง
ช่ วยลดปั ญ หาการขาดงาน การลาออก ซึ่ งทําให้ เกิ ดผลผลิ ตและการบริ ก ารที่ ดี ท้ ังคุ ณ ภาพและ
ปริ มาณ คุ ณ ภาพชี วิตการทํางานที่ ดีของบุ คลากรในองค์ก ร จึ งมี ความสําคัญ ต่อความสําเร็ จของ
องค์กรเป็ นอย่างยิง่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเที ยบข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุสถานภาพการสมรสระดับ
การศึกษาอายุงานและเงิ นเดื อน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ทีวดี ิจิตอลแห่งหนึ่งต่างกัน
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สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุสถานภาพการสมรสระดับการศึกษา อายุงานและ
เงินเดือน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ทีวดี ิจิตอลแห่งหนึ่งต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา: การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาในเรื่ องความพึงพอใจในการทํางาน
ในด้านต่างๆ โดยมีตวั แปรต้นคือปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศอายุสถานภาพ
การสมรสระดับการศึกษา อายุงาน เงินเดื อน และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนที่
เพี ย งพอและเป็ นธรรมการยอมรั บ ในผลงานความรั บ ผิด ชอบงานลัก ษณะของงานที่ ท ํา ความ
เจริ ญก้าวหน้าในการทํางานนโยบายบริ ษทั และการบริ หารสภาพแวดล้อม
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ : กลุ่มตัวอย่างพนักงานในด้านต่างๆ ในบริ ษทั ทีวีดิจิตอล
แห่งหนึ่ง จํานวน 200 คน
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา: การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การเก็ยแบบสอบถามและทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลและรายงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน
2562
4. ขอบเขตด้ า นพื้ นที่ : ในการดํ า เนิ นงานวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ประชากรศาสตร์

ความพึงพอใจ
-ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
-การยอมรับในผลงาน
-ความรับผิดชอบงาน
-ลักษณะของงานที่ทาํ
-ความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน
-นโยบายบริ ษทั และการบริ หาร
-สภาพแวดล้อม
-ค่าตอบแทนและผลประโยชน์

-เพศ
-อายุ
-สถานภาพการสมรส
-ระดับการศึกษา
-อายุงาน
-เงินเดือน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านของบริ ษทั ทีวดี ิจิตอลแห่งหนึ่ง
2. ทําให้ทราบถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของบริ ษทั ทีวดี ิจิตอลแห่งหนึ่ง
3. ทําให้ทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั ที วี
ดิจิตอลแห่งหนึ่ง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความพึงพอใจในการทํางาน เช่น การได้รับความยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าลักษณะ
งาน ค่าตอบแทน ความมัน่ คงในงาน และนโยบายและการบริ หารงาน ได้ ตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งาน ทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจ จนทําให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเกิ ดทัศ นคติ ในทางบวกต่อการ
ทํางาน เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผลที่ตามมา ก็คือผูป้ ฏิบตั ิงานเกิด ความรู ้สึกตั้งใจเต็มใจที่จะ
ทํางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร แม้วา่ จะมีอุปสรรคมากมาย เพียงใด แต่ในทางตรงกันข้าม
หากปั จจัยต่างๆ ไม่ตอบสนองความต้องการดังกล่าว ย่อมทําให้ ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดทัศนคติในทางลบ
และเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางานขึ้นได้
2.การได้รับ การยกย่องนับ ถื อ หมายถึ ง สถานภาพของการได้รับ การยกย่องนับ ถื อ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อร่ วมงาน และบุคคลภายนอก
3. ความรับผิดชอบของงาน หมายถึ ง การที่บุคลากรสามารถปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน โดยที่บุคลากรนั้นมีอาํ นาจในการรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่
4. ลักษณะของงานที่ ทาํ หมายถึ ง คุ ณลักษณะเฉพาะของงานงานที่ ทาํ อยู่เป็ นงานที่ทาํ ให้
บุคลากรมีความรู ้สึกว่ามีคุณค่ามีความภาคภูมิใจมีศกั ดิ์ ศรี และได้รักกันถือเป็ นงานที่ตรงกับความรู ้
ความสามารถและเป็ นงานที่ส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มซึ่งทําให้เกดการเปลี่ยนแปลง
5. ความเจริ ญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ หมายถึง การได้รับการพิจารณาผลงานการเลื่อน
ตําแหน่ งสู ง และการมี โอกาสเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุ นให้เข้าอบรม
สัมมนา
6. นโยบายและการบริ หาร หมายถึ ง นโยบายหรื อการจัดการ และการบริ หารขององค์กร
การจัดงานระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพการติดต่อสื่ อสารภายใน
7. สภาพแวดล้อมการทํางาน หมายถึง ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ความปลอดภัย
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8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หมายถึ ง เงินที่จ่ายให้พนักงานในรู ปแบบของเงิ นเดือน
ค่าตอบแทนพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทํางาน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้บุคคลมีความรู ้สึกที่ดีต่องานที่
ทํา รวมถึงเป็ นแรงกระตุน้ ที่ช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ ทํา
ให้เกิด ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตามได้มีนกั วิชาการทาง
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้ต่างๆ กัน
ดังนี้ กู๊ด (Good. 1973 : 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน หมายถึงคุ ณภาพ สภาพหรื อ
ระดับความรู ้สึกพอใจอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่ทาํ
อยูก่ ิลเมอร์ (Gilmer, 1966.p. 80) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทํางานเป็ นทัศนคติของ
บุคคล ที่มีต่อปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดํารงชี วติ โดยทัว่ ไปกิติมา ปรี ดีดิลก (2539 : 321) กล่าว
ว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งาน หมายถึ งความรู ้สึกที่ชอบหรื อพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ
แรงจู ง ใจในด้ า นต่ า งๆของงานและผู ้ป ฏิ บ ั ติ น้ ั นได้ รั บ การตอบสนองอัน จะเป็ นผลที่ ท ํา ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้ สึกเต็มใจ หรื อมีความผูกพันกับงานและพร้ อมที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ขององค์การ
การยอมรับในงาน ท่านได้รับการยอมรับนับถื อจากเพื่อนร่ วมงานผลงานของท่านได้รับ
การยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชาความคิดเห็นของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่ วมงานมีระดับความ
คิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านไม่ได้รับมอบหมายให้ทาํ งานที่มีความสําคัญ
ความรับผิดชอบงาน ท่านปฏิ บตั ิงานเหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที่ที่ท่านดํารงอยู่ขอบเขต
และหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบถูกระบุไว้อย่างชัดเจนท่านพยายามคิดหาวิธีการทํางานใหม่ๆเพื่อให้งาน
ที่ได้รับมอบหมายประสบความสําเร็ จ ระดับความคิดเห็นระดับน้อย ได้แก่ ท่านไม่เข้าใจถึงขอบเขต
หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน
ความพึงพอใจในลักษณะงานงานที่ท่านปฏิ บตั ิมีลกั ษณะท้าทายความรู ้ ความสามารถของ
ท่านท่านมีอิสระในการวางแผนการทํางานได้ดว้ ยตนเองท่านได้ใช้ความรู ้ ความสามารถที่มีอยูอ่ ย่าง
เต็มที่ ระดับความคิดเห็นระดับน้อย ได้แก่ งานที่ท่านทําอยูย่ ากเกินความสามารถของท่าน
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ความก้าวหน้า ท่านได้รับการคัดเลื อกให้เข้ารับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การทํางานท่านมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุ นให้เลื่ อนตําแหน่ งได้ตามความสามารถของท่าน
ท่านสามารถทํางานได้สําเร็ จลุล่วงได้โดยไม่มีปัญหาตามมางานที่ท่านทําอยูไ่ ม่สามารถทําให้ท่าน
ได้รับความก้าวหน้า
นโยบายขององค์กร กฎระเบี ยบ และข้อบังคับ ของบริ ษ ทั มีค วามเหมาะสม ระดับ ความ
คิดเห็นระดับปานกลาง ได้แก่ การบริ หารงานในองค์กรไม่เป็ นไปตามนโยบายที่วางไว้ ผูบ้ ริ หารไม่
ชี้แจงเกี่ยวกับเป้ าหมายในการปฏบิตงั ิานกับพนักงานองค์กรของท่านมีนโยบายในการบริ หารงานที่
ชัดเจนนโยบายในการบริ หารของหน่วยงานท่านง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ
สภาพแวดล้อม คุ ณภาพชี วิตการทํางานมีความหมายมีการดูแลเรื่ องความปลอดภัยในการ
ทํางานเป็ นอย่างดีที่จอดรถของบริ ษทั ฯ มีไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อมในการทํางานเหมาะสมกับการ
ทํางานบริ ษทั ฯ มีอุปกรณ์เครื่ องมือในการทํางานที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งานและสถานที่ไม่แออัด
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วริ ศรา วงษ์วิจิตร (2561) การวิจยั ครั้งนี้ มีประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่
ประกอบไปด้ว ย เพศอายุส ถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา ระดับ ตําแหน่ งงาน รายได้ต่อ เดื อน และ
ระยะเวลาในการปฏิ บ ัติ ง าน ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจ ด้า นปั จ จัย จู ง ใจและด้า นปั จ จัย คํ้า จุ น ในการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ดอินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัดซึ่ งกลุ่มประชากรที่ ศึกษาได้แก่
พนักงานบริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์จาํ กัด (UIH) จํานวน 234 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบ
ไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษาตําแหน่ งงาน รายได้ต่อเดื อน และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน มีผลต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์
จํากัด พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ ค คลด้านสถานภาพรายได้ต่อเดื อน และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน ที่
แตกต่างกันไม่มี ผลต่อปั จจัยจู งใจในการปฏิ บ ตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชั่น
ไฮเวย์ จํากัด ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศอายุระดับการศึกษา และตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จํากัด ที่แตกต่าง
กันอย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 แสดงว่า เพศอายุระดับ การศึ ก ษา และตําแหน่ งงานที่
แตกต่ างกัน ส่ งผลต่อปั จจัยจู งใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน บริ ษ ทั ยูไนเต็ด อิ นฟอร์ เมชั่น
ไฮเวย์ จํากัด
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ลลิ ตวดี ศรี เศรษฐมาตย์ (2561) การศึ กษานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อศึ กษาแรงจู งใจในการ
ทํางาน 2 ปั จจัย ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยธํารงรักษา ที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์ ก ร 2) เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน ด้ า นรายได้แ ละค่ า ตอบแทนที่ มี ยุ ติ ธ รรม ด้า น
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนังงาน ด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในสายอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านความเสมอภาคและความยุติธรรม
ในอง์คกร ด้านความสมดุลของชีวิตการทํางาน และด้านความภาคภูมิใจในองค์กรที่มีความสัมพันธ์
กับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีข ององค์ก รกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พนัก งาน
บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด เขตจังหวัดสุ พรรณบุรีจาํ นวน 343 คน โดยการตอบแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบด้วย ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียรสัน ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการทํางาน 2 ปั จจัย
ปัจจัยจูงใจ (r = 0 .579) และปัจจัยธํารงรักษาใจ (r = 0.571) ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์กร ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางทั้งสองปั จจัยและ
คุณภาพชีวติ การทํางาน(r = 0.607) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ ก
ที่ดีขององค์กรของพนักงาน ซึ่ งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางอย่างมี สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05
สุ ดารัตน์ ครุ ฑสึ ก (2557) การศึกษาในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานความผูกพันธ์ ต่อองค์กร และการสื่ อสารในองค์ก รส่ งผลต่ อการเป็ น
สมาชิ กที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดที่
ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา และมี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.932 ในการเก็บรวมรวบ
ข้อมูลจากพนักงาน 400 ราย ที่ทาํ งานในบริ ษทั เอกชนและพักอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิ ติเชิ งอนุ มานที่ ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งหุ ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 57.3 มี อายุ 20-25 ปี มี การศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–25,000 บาท และมีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกวา 3
ปี และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปั จจัยคุ ณภาพชี วิตในการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรมส่ งผลต่อการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนเขตกรุ งเทพมหานคร มากที
สุ ด รองลงมาได้แก่ ปั จจัยคุณภาพชีวงิตในการทํางาน ด้านสิ ทธิ์ ส่วนบุคคลในการทํางาน ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการทํางานและความสั ม พันธั กับ บุ คคลอื่ น ปั จจัยความผูกพันต่ อองค์กร ด้านความ
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เชื่ อถื อ และยอมรับในเป้ าหมายและคานิ ยมขององค์กร และด้านความเต็มใจในการปฏิ บตั ิงานเพื่อ
องค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 44.9 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริ ษทั แห่ ง
หนึ่ ง งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลส่ วนบุคคล คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นบริ ษทั ทีวดี ิจิตอลแห่ งหนึ่งจํานวน 338 คน ผูว้ จิ ยั ทํา
การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ซึ่ งเป็ นพนักงานของบริ ษทั ทีวดี ิจิตอลแห่งหนึ่ง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ศึก ษาใช้หลักการกําหนดสู ตรในการคํานวณขนาดตัวอย่างที่ นิยมใช้เมื่ อ
ทราบประชากรที่แน่นอน คือ สู ตรของ Yamane (1973)

โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการวิจยั
e = ค่าเปอร์ เซ็นของความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง (โดยมีการกําหนด
ความคลาดเคลื่อนให้เท่ากับ 0.05)
เพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลในการคํานวณ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดตัวอย่าง ทั้งสิ้ นจํานวน
200 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม ที่รวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานบริ ษทั ทีวีดิจิตอลแห่งหนึ่งโดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล โดยจะเป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูล
ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และระยะเวลาในการทํางาน เป็ นลักษณะ
คําถามแบบสํารวจรายการ (Check list)
ส่ วนที่ 2 คําถามด้านปั จจัยองค์กร โดยให้ตอบคําถามตามความ คิดเห็นแบบด ประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็ นด้วยน้อย เห็ นด้วยปานกลาง เห็ นด้วย
มาก และเห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

ในแบบสอบถามผูศ้ ึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่ งผลของการคํานวณใช้สูตร
ความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังต่อไปนี้
จากสู ตร ความกว้างอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด – ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุ ด
จํานวนชั้น
แทนค่าจากสู ตร

=

5–1
5

ความกว้างอันตรภาคชั้น =

0.8
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ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ได้นาํ มาแปลความหมายได้ดงั นี้
ระดับ

คะแนนเฉลี่ย

มากที่สุด

4.21 - 5.00

มาก

3.41 - 4.20

ปานกลาง

2.61 - 3.40

น้อย

1.81 - 2.60

น้อยที่สุด

1.00 - 1.80

การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามพนักงานบริ ษทั ทีวีดิจิตอลแห่ งหนึ่ ง มาทดลอง
สอบถามกับกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เพื่อหาค่า อํานาจจําแนก และค่าความเชื่อถือ
ได้โดยใช้วธิ ี การคํานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.930
ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เกณฑ์ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของ ความเที่ยง (Reliability coefficient) ที่
ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ข้อมูลลักษณะทัว่ ไปของพนักงานดิจทัลแห่ งหนึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากที่สุดมีจาํ นวน
160 คน ร้อยละ 79.9 อายุอยูใ่ นช่วงอายุ 20-29 ปี มีจาํ นวน 188 คน ร้อยละ 59.1 ส่ วนใหญ่สถานภาพ
สมรส โสด มี จาํ นวน 167 คน ร้ อยละ 83.3 มี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 186 คนร้ อยละ
93.4 มี อ ายุ งาน ระหว่าง 3-5 ปี มี จ าํ นวน 126 คน ร้ อ ยละ 63.1 มี เงิ น เดื อนตํ่า กว่า 20,001 บาท มี
จํานวน 148 คน ร้อยละ 73.9
ข้อมู ลเกี่ ยวกับด้านค่าตอบแทนและเป็ นธรรมมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 โดยอยู่ในระดับปาน
กลางด้ า นการยอมรั บ ในผลงานมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.40 โดยอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ด้ า นความ
รับผิดชอบงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 โดยอยูใ่ นระดับมากด้านลักษณะของงานที่ทาํ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50 โดยอยู่ในระดับ มากด้านความเจริ ญ ก้าวหน้าในการทํางานมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.40 โดยอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ด้านนโยบายบริ ษทั และการบริ หารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 โดยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ า นสภาพแวดล้อ มมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.30 โดยอยู่ ใ นระดับ ปานกลางด้ า นค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 โดยอยูใ่ นระดับปานกลาง
เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็ นธรรม ด้าน
การยอมรับในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ ด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน
ด้านนโยบายของบริ ษทั และการบริ หาร ด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ไม่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อพึงพอใจ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม ด้านลักษณะ
งานที่ ด้า นนโยบายของบริ ษ ัท และการบริ ห าร ด้า นสภาพแวดล้อ ม และด้านค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน ส่ วนอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านการยอมรับในงาน
เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่ามี 4 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุ 20-29 ปี กับ 40-49 ปี (2) อายุ 20-29 ปี กับ
50ปี ขึ้นไป (3) อายุ 30-49 ปี กับ 40-49 ปี (4) อายุ 30-49 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไปอายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบ เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุ 30-49
ปี กับ 40-49 ปี (2) อายุ 30-49 ปี กับ 50ปี ขึ้นไป อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจด้านความ
เจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุ 20-29 ปี กับ
50ปี ขึ้นไป (2) อายุ 30-49 ปี กับ 50 ปี ขึ้นไป
สถานภาพสมสรที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ น
ธรรม ด้านการยอมรับในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่ทาํ ด้านความเจริ ญก้าวหน้า
ในการทํางาน ด้านนโยบายของบริ ษทั และการบริ หาร ด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน
การศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม
ด้านการยอมรับในงานด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางานด้านนโยบายของบริ ษทั และการบริ หาร
ด้านนโยบายของบริ ษทั และการบริ หาร ด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ไม่ แตกต่ างกัน ส่ วนการศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ ด้านความรั บ ผิดชอบ เมื่ อ
ทดสอบเป็ นรายคู่พ บว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย (1) ปริ ญ ญาตรี กับ สู งกว่าปริ ญ ญาตรี การศึ กษาที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ ด้า นลัก ษณะงานที่ ท ํา เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู่ พ บว่า มี 2 คู่
ประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี กับ ปริ ญญาตรี (2) ปริ ญญาตรี กบั สู งกว่าปริ ญญาตรี
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อายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึ งพอใจ ด้านค่าตอบแทนที่ เพี ยงพอและเป็ นธรรม
ด้านความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน ด้านนโยบายของบริ ษทั และการบริ หารและด้านค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ไม่แตกต่างกันส่ วนอายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านการยอมรับ
ในงาน เมื่ อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 1 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุงาน 3-5 ปี กับ 6-10 ปี อายุงานที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ ด้า นลัก ษณะงานที่ ท ํา เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู่ พ บว่า มี 2 คู่
ประกอบด้วย (1) อายุงานน้อยกว่า 3 ปี กับ 6-10 ปี (2) อายุงาน 3-5 ปี กับ 6-10 ปี อายุงานที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านความรับผิดชอบ เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย
(1) อายุงาน น้อยกว่า 3 ปี กับ 3-5 ปี (2) อายุงาน 3-5 ปี กับ 6-10 ปี อายุงานที่แตกต่างกันส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ ด้านสภาพแวดล้อม เมื่ อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 2 คู่ ประกอบด้วย (1) อายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี กับ 6-10 ปี (2) อายุงาน 3-5 ปี กับ 6-10 ปี
เงิ นเดื อนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านลักษณะงานที่ทาํ ไม่แตกต่างกันส่ วน
เงิ น เดื อ นที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ ด้านค่ าตอบแทนที่ เพี ย งพอและเป็ นธรรม เมื่ อ
ทดสอบเป็ นรายคู่พ บว่ามี 3 คู่ ประกอบด้วย (1) เงิ นเดื อนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 20,001-30,000
บาท (2) เงิ นเดื อนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 50,000 บาทขึ้นไป (3) เงินเดือน 20,001-30,000 บาท กับ
50,000 บาทขึ้ น ไป เงิ น เดื อ นที่ แตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่อ ความพึ ง พอใจ ด้า นการยอมรั บ ในงาน เมื่ อ
ทดสอบเป็ นรายคู่พ บว่า มี 6 คู่ ประกอบด้วย (1) เงิ นเดื อนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 30,001-40,000
บาท (2) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (3) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ
50,000 บาทขึ้นไป (4) เงิ นเดื อน 20,001-30,000บาท กับ 30,001-40,000 บาท (5) เงินเดื อน 20,00130,000บาท กั บ 40,001-50,000 บาท (6) เงิ น เดื อ น 20,001-30,000บาท กั บ 50,000 บาทขึ้ นไป
เงินเดือนที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจ ด้านความรับผิดชอบ เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่พบว่า มี 6
คู่ ประกอบด้ว ย (1) เงิ น เดื อ นตํ่า กว่า 20,001 บาท กับ 30,001-40,000 บาท (2) เงิ น เดื อ นตํ่า กว่า
20,001 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (3) เงิ นเดื อนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 50,000 บาทขึ้ นไป (4)
เงินเดือน 20,001-30,000บาท กับ 30,001-40,000 บาท (5) เงินเดือน 20,001-30,000บาท กับ 40,00150,000 บาท (6) เงินเดื อน 20,001-30,000 บาท กับ 50,000 บาทขึ้นไป เงินเดื อนที่แตกต่างกันส่ งผล
ต่ อ ความพึ ง พอใจ ด้า นความเจริ ญ ก้า วหน้ า ในการทํา งาน เมื่ อ ทดสอบเป็ นรายคู่ พ บว่า มี 2 คู่
ประกอบด้วย (1) เงินเดือนตํ่ากว่า 20,001 บาท กับ 40,001-50,000 บาท (2) เงินเดือน 20,001-30,000
บาท กับ 40,001-50,000 บาท
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการทํางานของบริ ษทั ทีวีดิจิตอลแห่ งหนึ่ ง สําหรับความ
พึงพอใจด้านความรับผิดชอบงานด้านลักษณะของงานที่ทาํ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
พนักงานมี ค วามรับ ผิดชอบได้รับ ความไว้วางใจจากผูบ้ งั คับ บัญชาในการปฏิ บ ตั ิ งานแต่ ละเรื่ อง
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ให้อิสระในการตัดสิ นใจแก่ท่านในการทํางาน ระเบียบข้อบังคับและคําสั่งต่าง ๆ ที่
ใช้ในองค์ก รมี ส่ วนช่ วยส่ งเสริ มต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานที่ ได้รับมอบหมายมี ความเหมาะสมส่ วนด้าน
ลักษณะของงานที่ทาํ เนื่ องจากงานที่ปฏิบตั ิในองค์กรเป็ นงานที่ทาํ ให้ทุกๆคนมีโอกาสใช้ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ เป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถของบุคลากร
ผลการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการทํางานของบริ ษทั ทีวีดิจิตอลแห่ งหนึ่ ง สําหรับความ
พึ ง พอใจด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เพี ย งพอและเป็ นธรรม ด้ า นการยอมรั บ ในผลงาน ด้ า นความ
เจริ ญ ก้าวหน้าในการทํางาน ด้านนโยบายบริ ษ ทั และการบริ ห าร ด้านสภาพแวดล้อม และด้า น
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เนื่ องจากมีงานจํานวน
มาก และจําเป็ นต้องรั บ ผิดชอบในงานต่ างๆ ให้ป ระสบความสําเร็ จ ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า บุ คลากร
ต้องการการยอมรับในนับถือ เพื่อให้ได้ยอมรับในสังคมการทํางาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
ผลจากการศึ ก ษาทํา ให้ ท ราบถึ ง ความพึ ง พอใจในการทํา งานในองค์ก รที่ ส่ งผลให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของพนัก งานที่ มี ต่อตัวพนัก งานเพื่ อให้ ผูบ้ ริ หารองค์ก รนําแนวทาง
ดังกล่าวไปพิจารณาจามความเหมาะสมดังนี้
1. การวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํา งาน พบว่า พนัก งานให้ ค วามสํ า คัญ ในด้า นความ
รั บ ผิดชอบงานด้านลัก ษณะของงานที่ ท าํ อยู่ในระดับ มาก ทําให้ เกิ ดการพัฒ นาศักยภาพในการ
ทํางานส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือในการทํางานและพัฒนาศักยภาพของงาน ดังนั้นบริ ษทั ควรมีการ
พัฒนาความรู ้และประสบการณ์ ในการทํางาน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา เพื่อให้พนักงานได้รับ
ความรู ้ เพิ่มมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าเพื่อนําความรู ้ ความสามารถที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาต่อยอด
ให้กบั องค์กรให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานและลักษณะงานนั้นๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
2. การวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการทํางาน พบว่า ความพึ งพอใจในการทํางานในด้าน
ความเจริ ญก้าวหน้าในการทํางาน ส่ งผลต่อความตั้งใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงาน เนื่ องจาก
พนักงานมีความกระตือรื อร้นต่องานและความต้องการความก้าวหน้าในการทํางานและปฏิบตั ิงาน
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อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น บริ ษทั ควรมีการให้พนักงานได้รับการส่ งเสริ มศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง
กับ งานในหน้าที่ และได้รับ การสนับ สนุ น เหตุ ผ ลเพราะว่า พนัก งานควรได้รับ การพัฒ นาอย่าง
สมํ่าเสมอเนื่องจากจะทําให้องค์กรมีบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
3. ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานให้มากขึ้น โดยการจัดการฝึ กอบรบ
และพัฒนาผูบ้ งั คับบัญชาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงเน้นให้ผบู ้ ริ หารได้มีการสื่ อสารกับพนักงาน โดยจัด
ประชุ มอย่างเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ รวมถึงจัดกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้
นยิ้ง ขึ้ น เหตุ ผ ลเพราะว่า ทํา ให้ ผู บ้ ริ ห ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น พนัก งานมากขึ้ น เพื่ อ นํา ไปแก้ไ ข
ปรับปรุ งให้ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร
4. ด้านสภาพในการทํางาน บริ ษทั ควรจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มี
การเปลี่ยนเมื่ออุปกรณ์หมดสภาพ เน้นเรื่ องความปลอดภัยในการทํางานอย่างจริ งจัง โดยต้องจัดให้
มี ค ณะกรรมการความปลอดภัยไปตรวจสอบควบคุ ม ดู แลความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึ ง
นโยบายความปลอดภัย จัดให้ มี อุป กรณ์ เครื่ องใช้ที่ ท ันสมัย และทั่วถึ ง รวมถึ งการจัดการตรวจ
สุ ขภาพพนักงานทุกปี เหตุผลเพราะว่า เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยในการทํางานและสุ ขภาพที่ดีของ
พนักงาน
5. ด้านลักษณะงาน มีการหมุนเวียนงานในแผนก เหตุผลเพราะว่า เพื่อให้เกิ ดความรอบรู ้
และความหลากหลายในการทํางาน เปิ ดโอกาสให้ทาํ งานที่ทา้ ทายความรู ้ความสามารถ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ความพึ ง พอใจในการทํา งานเป็ นเรื่ อ งความรู ้ สึ ก และทัศ นคติ ข องแต่ ล ะคน ที่ อ าจ
เปลี่ ย นแปลงได้ตามเวลาและสภาพแวดล้อม หรื อแม้แต่เมื่ อมี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญ ชา รวมถึ งการศึ ก ษาความพึ งพอใจในการทํางานเรื่ องอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องด้วย เช่ น การ
สื่ อสารภายในองค์กร การรับฟั งความคิดเห็นของพนักงาน เป็ นต้น ซึ่ งจะทําให้การศึกษาครอบคลุม
มากยิง่ ขึ้น จะทําให้ทราบถึงความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานมากขึ้น
2. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ทําให้มีขอ้ กําจัด
ในการวิเคราะห์ เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ ขอ้ มูลถู กต้องและครอบคลุ มลึ กซึ้ ง
ได้ผลใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากขึ้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างหรื อบริ ษทั อื่นและ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กบั แบบสอบถามด้วย
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พฤติกรรมและทัศนคติทมี่ ีต่อการออกกําลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
THE BEHAVIORS AND ATTITUDES TOWARD WORKOUTS OF THE PEOPLE IN
BANGKOK
จุฬาลักษณ์ เดชะราช และอริศรา จังพานิช
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เขมจิรา บุญลือ
อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาระดับความสําคัญของทัศนคติ ที่มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ ด้านสติ ปัญญาและด้านสังคม2) เปรี ยบเที ยบปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชี พต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสติ ปั ญ ญาและด้านสังคม ซึ่ งการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน และใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบโควต้า (Quota
Sampling) โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการในการวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การออกกําลังกายโดยการเล่นเครื่ องออกกําลัง
กายรองลงมาคื อวิธีการออกกําลังกายโดยการวิ่ง และรองลงมาคือวิธีการเต้นแอโรบิ ค สถานที่ ที่
ประชาชนส่ วนใหญ่ออกกําลังกายคือที่ฟิตเนส รองลงมาคือบ้าน/ที่พกั ประชาชนส่ วนใหญ่มกั จะ
ออกกําลังเพียงคนเดี ยว รองลงมาคื อ 2-4 คน ช่ วงเวลาที่ป ระชาชนส่ วนใหญ่ ใช้ออกกําลังกายคือ
หลังช่วงเวลา 18.01 น. รองลงมาคือช่วงเวลา 15.01-18.00 น.ผลการวิเคราะห์ทศั นคติที่มีต่อการออก
กําลังกายพบว่าประชาชนที่ ออกกําลังกายในกรุ งเทพมหานครมี ท ัศนคติก ารออกกําลังกายด้าน
ร่ างกายและด้านจิตใจอยู่ในระดับมากที่ สุดผลการทดสอบสมมุ ติฐานพบว่า 1) อายุที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกายและด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาที่แตกต่างกัน 2)
รายได้ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อทัศนคติ ที่ มี ต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกายและด้านสติ ปั ญ ญาที่
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แตกต่ างกัน 3) อาชี พ ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติ ที่ มีต่อการออกกําลังกายด้านจิ ตใจและด้าน
สติปัญญาที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ: ทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกาย, ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุ คคล, ช่ วงเวลาที่ ประชาชนส่ วน
ใหญ่ใช้ออกกําลังกาย
Abstract
The purposes of the study of the behaviors and attitudes toward workouts of the people in
Bangkok are 1) to study the significance levels of the attitudes towards workouts in physical,
mental, intellectual and social aspects; 2) to compare personal factors such as gender, age, status,
education level, income and occupation. In this study, there are 400 samples. Questionnaires were
used as the research instruments. The samples were selected with the quota sampling method. The
statistics used for analyzing the data are frequency, percentage, standard deviation and one-way
analysis of variance (One-Way ANOVA).
It was found that people most frequently used fitness equipments followed by running
and aerobic dancing. They most frequently worked out at fitness centers followed by their houses.
They mostly frequently worked out by doing it alone followed by having a group of two to four
members. They most frequently worked out after 18.01 followed by 15.01 – 18.00. By analyzing
their attitudes towards workouts, it was found that the people working out in Bangkok had the
highest levels of the attitudes towards workouts in physical and mental aspects. By testing the
hypotheses, it was found as follows. Firstly, the different ages had different effects on the
attitudes towards workouts in physical, mental and intellectual aspects. Secondly, the different
incomes had different effects on the attitudes towards workouts in physical and intellectual
aspects. Thirdly, the different occupations had different effects on the attitudes towards workouts
in mental and intellectual aspects.
Keywords: attitudes towards workouts, personal factors, they most frequently worked out
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บทนํา
การป้ องกันเสริ มสร้างสุ ขภาพ เป็ นวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการดูแลสุ ขภาพ เพราะได้ผล และ
ประหยัดที่สุด สุ ขภาพที่ดี คือ ดีท้ งั ทางกาย และใจขณะนี้สาเหตุการตายของประชาชนในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ได้เปลี่ยนจากโรคติดเชื้อ เป็ นโรคที่ไม่ติดเชื้ อ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การสู บ
บุหรี่ ดื่ มสุ รา ยาเสพย์ติด เพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ คนเราทุกคนจะต้องแก่ เจ็บ และตายทุก
คน แต่ในปั จจุบนั นี้ เราสามารถป้ องกันโรคได้หลายโรค ฉะนั้น จึงควรแก่อย่างมีคุณภาพ และไม่
ควรเสี ยชีวติ จากโรคที่ป้องกันได้
การออกกําลังกายเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่มีประโยชน์ เพราะการออกกําลังกายทําให้ระบบ
อวัยวะต่ างๆ ของร่ างกายได้รับ การพัฒ นา และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํางานดี ข้ ึ น เช่ น ระบบ
โครงสร้างและกล้ามเนื้ อ ระบบไหลเวียนโลหิ ต ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบย่อยอาหาร ระบบ
ขับถ่าย อีกทั้งยังช่วยให้ความดันโลหิ ตและไขมันในเลือดลดลง อวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย ทํางานได้ดี
ขึ้นดังที่ วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร (2537) ได้กล่าวว่าประโยชน์ของการออกกําลังกาย มีอยูด่ ว้ ยกันหลาย
ด้าน ประโยชน์ที่มีผลต่อร่ างกาย เช่ น ผลต่อระบบหัวใจ ผูท้ ี่ฝึกซ้อมกีฬาระยะ เวลานานๆ สามารถ
หายใจเข้าออกได้อย่างเต็มที่ อัตราการหายใจสภาวะปกติจะลดลง ผลต่อ ระบบไหลเวียนโลหิ ตทําให้
มีปริ มาณเลือดเพิ่มขึ้น เมื่อออกกําลังกายเป็ นประจําร่ างกายต้องใช้ เลือดรักษาระดับอุณหภูมิ ปริ มาณ
เลื อดดําไหลกลับ สู่ หัวใจเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อฟอกจากปอดทําให้ ปริ ม าณเลื อดแดงมี ม ากตามไปด้วย จึ ง
สามารถเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เพียงพอ เมื่อปริ มาณเลือดเพิ่ม เส้นเลือดจะขยายและหดตัวมากขึ้นทําให้การ
ยืดหยุ่นดี ข้ ึน ป้ องกันไม่ให้เส้ นเลื อดแข็งตัวหรื อ เปราะ ความดันเลื อดมี การเปลี่ ยนแปลงเนื่ องจาก
ปริ มาณเลื อดเพิ่ม ทําให้ความต้านทานในเลือด น้อยลงด้วย หัวใจได้ทาํ การสู บฉี ดเลื อดดีข้ ึน เป็ นผล
ให้กล้ามเนื้ อหัวใจแข็งแรงเป็ นการป้ องกัน โรคหัวใจเสื่ อมสมรรถภาพหรื อหัวใจวายได้ นอกจากนี้
การออกกําลัง กายและการเล่ น กี ฬ า ยัง เป็ นกิ จกรรมที่ ส นุ ก สนาน ท้าทายความสามารถและสร้ าง
สุ ขภาพที่ดีกบั คนทุกเพศทุกวัยล้วน ต้องการออกกําลังกายเพราะการออกกําลังกายนอกจากจะทําให้
ร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและสุ ขภาพที่ดีแล้ว ยังทําให้มีรูปร่ างที่สง่างาม จิตใจ
ที่แจ่มใส อารมณ์ที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผูอ้ ่ืน มีไหวพริ บและสติปัญญาที่ดี มีสัมพันธไมตรี ที่ดี การ
ออกกําลังกาย และเล่ นกี ฬ า ก็จะส่ งผลให้จิตแจ่มใสเบิ กบานไม่โมโหง่าย ไม่ใจร้ อน มี ความสุ ขุม
รอบคอบ ยิ้ม แย้มสดชื่ นตลอดวัน และช่ วยคลายเครี ยดได้เป็ นอย่างดี ไม่มวั่ สุ มกับยาเสพติดที่เป็ น
ปั ญหา สําคัญระดับประเทศชาติ (วุฒิพงษ์ ปรมัตถากร .2537)
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อ
การออกกําลังกายของประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ด้านความรู ้และความคิดเห็นที่มีต่อ
การออกกําลังกาย เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุ นพฤติกรรมการออกกําลังกายเพื่อให้
ประชาชนในประเทศไทยมีภูมิคุม้ กันโรคและมีสุขภาพร่ างกายที่ดีกนั มากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ
ด้านสติปัญญาและด้านสังคม
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบปั จจัยพื้ นฐานส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา
รายได้ และอาชี พต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้าน
สังคม
สมมติฐานของการวิจัย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชี พ ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการ
ออกกําลังกายทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติสัมปชัญญะและสังคมที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษ าพ ฤติ ก รรมและทั ศ น คติ ที่ มี ต่ อ การออกกํ า ลั ง ก ายของป ระชาชน ใน
กรุ งเทพมหานคร ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือประชาชนที่ออกกําลังกายที่มีอายุระหว่าง 20-60
ปี
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ศึกษาในพื้นที่เขตกรุ งเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านเวลา
3.1 ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการทํา วิ จ ัย ตั้ง แต่ เดื อ นมกราคม–เมษายน 2562 และ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562–12 มีนาคม 2562
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
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4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
4.1.1 ปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
4.1.1.1 เพศ
4.1.1.2 อายุ
4.1.1.3 สถานภาพ
4.1.1.4 ระดับการศึกษา
4.1.1.5 รายได้
4.1.1.6 อาชีพ
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ทัศ นคติ ที่ มี ต่อการออกกําลังกาย
แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย
4.2.1 ด้านร่ างกาย
4.2.2 ด้านจิตใจ
4.2.3 ด้านสติปัญญา
4.2.4 ด้านสังคม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปรตาม
ทัศนคติทมี่ ีต่อการออกกําลังกาย

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้
อาชีพ

-

696

ด้านร่ างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสติปัญญา
ด้านสังคม

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึ งพฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ในการใช้เป็ นแนวทางในการจัดสถานที่ออกกําลังกายให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการออก
กําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อให้ทราบถึ งทัศนคติ ที่มีต่อการออกกําลังกายทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญาและ
สังคม เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ างทัศ นคติ ที่ดีในการออกกําลังกายและการดู แลสุ ขภาพให้ก ับ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การออกกําลัง กาย หมายถึ ง การใช้แ รงกล้า มเนื้ อ และแรงกายให้ เคลื่ อ นไหวเพื่ อ ให้
ร่ างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี โดย จะใช้กิจกรรมใดเป็ นสื่ อก็ได้ เช่ น การบริ หาร เดิ นเร็ ว วิ่ง เหยาะ
หรื อ การฝึ กที่ไม่มุ่งการแข่งขันสมบัติ กาญจนิจ (2541: 5)
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง การแสดงออกที่ทาํ ให้มีการเคลื่ อนไหวร่ างกาย
เพื่อการออกกําลังกาย
3. ป ระชาชน ใน กรุ งเท พ มห าน คร ห มายถึ ง บุ คคลที่ พั ก อาศั ย อยู่ ใ น เขตพื้ น ที่
กรุ งเทพมหานคร
4. ทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกาย หมายถึง ความรู ้สึก มุมมอง แง่คิดของบุคคลที่มีต่อการ
ออกกําลังกาย
5. ประโยชน์การออกกําลังกาย หมายถึง สิ่ งที่ได้รับในทางบวกจากการออกกําลังกาย
6. ทัศ นคติ ที่ มี ต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกาย หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก มุ ม มอง แง่ คิดของ
บุคคลที่มีต่อการออกกําลังกายแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่อร่ างกาย
7. ทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านจิตใจ หมายถึง ความรู ้สึก มุมมอง แง่คิดของบุคคล
ที่มีต่อการออกกําลังกายแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ
8. ทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านสติปัญญา หมายถึ ง ความรู ้สึก มุ มมอง แง่คิดของ
บุคคลที่มีต่อการออกกําลังกายแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่อสติปัญญา
9. ทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านสังคม หมายถึง ความรู ้สึก มุมมอง แง่คิดของบุคคล
ที่มีต่อการออกกําลังกายแล้วทําให้เกิดผลกระทบต่อสังคม
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเรื่ องการออกกําลังกาย
การออกกําลัง หมายถึ ง กิจกรรมที่ทีกระทําแล้วทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความฟิ ต การ
ออกกําลังกายจะทําให้ก ล้ามเนื้ อ หัวใจและหลอดเลื อดแข็งแรง ป้ องกันโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสู ง และโรคมะเร็ ง
การออกกําลังกายไม่ได้ หมายถึง การต้องไปแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น แต่การออกกําลังกายเป็ น
การแข่งขันกับตัวเอง
หลายคนก่อนจะออกกําลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกําลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่
มีสถานที่ ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ ปั ญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็ นข้ออ้างที่จะไม่ออกกําลังกาย แต่
ลืมไปว่าการออกกําลังกาย อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่ งที่เขาเสี ยไป
เป็ นที่น่าดีใจว่าการออกกําลังให้สุขภาพดีไม่ตอ้ งใช้เวลามากมาย เพียงแค่วนั ละครึ่ งชัว่ โมง
ก็พอ และก็ไม่ตอ้ งใช้พ้ืนที่หรื อเครื่ องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกําลังจะทํา
ให้รูปร่ างดู ดี กล้ามเนื้ อแข็งแรง ป้ องกันโรคหัวใจ ป้ องกันโรคกระดู กพรุ น ป้ องกันโรคอ้วน การ
ออกกําลังกายทําให้ร่างกายสดชื่ น มีพลังที่จะทํางานและต่อสู ้กบั ชี วิต นอกจากนั้นยังสามารถลด
ความเครี ยดได้ดว้ ย (https://www.siamhealth.net)
ประโยชน์ ของการออกกําลังกายในแต่ ละด้ าน สามารถแบ่งได้ดงั นี้ (มนัส ยอดคํา, 2548,
หน้า 49)
1. ด้ า นร่ างกาย การออกกํา ลัง กายจะทํา ให้ อ วัย วะและระบบต่ า งๆของร่ า งกายมี ก าร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึน ดังนี้
1.1 ระบบกล้ ามเนื้ อ กล้ามเนื้ อ จะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ทําให้ ข นาดของเส้ น ให้
กล้ามเนื้ อขยายใหญ่ ข้ ึ น (Hypertrophy) และเป็ นการเพิ่ ม ความสามารถในการออกแรงด้วยทําให้
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของกล้ามเนื้ อเพิ่มขึ้น กล้ามเนื้ อจะทํางานได้นานขึ้น เนื่ องจากมีการใช้
ออกซิ เจนน้อยกว่า
1.2 ระบบโครงร่ าง ในขณะออกกําลังกายกระดูกจะถูกดึ ง ถูกบีบจากแรงกล้ามเนื้ อ
ซึ่ งจะกระตุ ้นให้กระดู ก มี ก ารเจริ ญ ขึ้น ทั้งความกว้าง ความใหญ่ ความหนา และข้อต่อก็จะมีก าร
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการทํางาน
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1.3 ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การออกกําลังกายเป็ นประจําทําให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิ ตและระบบหายใจทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ด้ า นจิ ต ใจ การออกกําลัง กายอย่า งสมํ่า เสมอ จะผลทํา ให้ เป็ นคนที่ มี บุ ค ลิ ก ที่ ม ั่น คง
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ดี มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถปรับตัวเมื่อได้รับความเครี ยดได้
ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ในระดับดี
3. ด้ านสติปัญญา นอกจากการออกกําลังกายมีผลต่อด้านจิตใจแล้ว ผูท้ ี่ออกกําลังกายอย่าง
สมํ่า เสมอ จะมี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หา มี ค วามสามารถในการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์
มี ค วามสามารถในการเรี ยนรู ้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตัว เข้ า กั บ เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆได้ ดี
4. ด้ านสั งคม การออกกําลังกายจะช่ วยเพิ่มความมี วุฒิภาวะทางสังคม มี ความฉลาดทาง
สั งคม เนื่ องการออกําลังกายเป็ นกิ จกกรมที่ ส่ งเสริ ม ให้ค นมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ม ากขึ้น จนนําไปสู่ ก าร
พัฒนาทักษะทางสังคมที่ดี
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วทัศนคติ
ความหมายเกีย่ วกับทัศนคติ
ทัศนคติตรงกับกับภาษาอังกฤษว่า “Attitude” ซึ่ งมีผใู ้ ห้ความหมายไว้ต่างๆ กันดังนี้
ทัศนคติ หมายถึ ง ความโน้มเอียงที่เรี ยนรู ้ เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึง
พอใจหรื อไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื ออาจหมายถึงการแสดงความรู ้สึกภายในที่สะท้อนว่า
บุคคลมีความโน้มเอียง พอใจหรื อไม่พอใจต่อบางสิ่ ง เช่น ตราสิ นค้า บริ การ ร้านค้าปลี ก เนื่ องจาก
เป็ นผลของกระบวนการทางจิ ตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็ นได้โดยตรง แต่ตอ้ งแสดงว่า
บุคคล กล่าวถึงอะไรหรื อทําอะไร (Schiffman & Kanuk.1994:657)
ทัศนคติ หมายถึ ง ความรู ้ สึกนึ กคิ ดของบุ คคลที่ มีต่อสิ่ งในสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ ในอดี ต โดยใช้เป็ นตัวเชื่ อมระหว่างความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิ ยมใช้ใน
การโฆษณาเพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์และตราสิ นค้า เสริ มแรงและ (หรื อ) เปลี่ ยนทัศนคติ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ 2542:44)
โมเดลโครงสร้ างทัศนคติ
โมเดลโครงสร้างทัศนคติ (Structural model of attitudes) การทําความเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่าง ทัศนคติและพฤติกรรม นักจิตวิทยาได้สร้างโมเดลเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของทัศนคติ การ
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กําหนดส่ วนประกอบของทัศ นคติ เพื่ อ จะอธิ บ ายพฤติ ก รรมที่ ค าดคะเน ต่ อ มาจะสํ ารวจโมเดล
ทัศ นคติ ที่ สํ าคัญ หลายประการ แต่ ล ะโมเดลมี ท ัศ นคติ ที่ แตกต่ างกัน เกี่ ย วกับ ส่ วนประกอบของ
ทัศนคติและวิธีการซึ่ งส่ วนต่างๆ เหล่านี้มีการจัดหรื อมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
โมเดลทัศนคติ ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
1. ส่ วนของความเข้าใจ (Cognitive component) หมายถึง ส่ วนหนึ่งของโมเดลองค์ประกอบ
ทัศ นคติ 3 ประการ ซึ่ งแสดงถึ ง ความรู ้ (Knowledge) การรั บ รู ้ (Perception) และความเชื่ อ ถื อ
(Beliefs) ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ต่อความคิ ดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ชิ ฟ แมน และ คานุ ก (Schiffman; & Kanuk
2007: 236) ส่ วนของความเข้าใจเป็ นส่ วนประกอบส่ วนแรก ซึ่ งก็คือ ความรู ้ และการรับรู ้ที่ได้รับ
จากการประสมกับประสบการณ์ โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมู ลที่เกี่ ยวข้องจากหลายแหล่งข้อมู ล
ความรู ้น้ ีและผลกระทบต่อการรับรู ้จะกําหนดความเชื่ อถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึง สภาพด้านจิตใจ ซึ่ ง
สะท้อนความรู ้เฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่ งก็คือ
การที่ ผูบ้ ริ โภคมี ทศั นคติ ต่อสิ่ งหนึ่ ง คุ ณ สมบัติของสิ่ งหนึ่ งหรื อพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะนําไปสู่
ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง
2. ส่ ว นของความรู ้ สึ ก (Affective component) หมายถึ ง ส่ ว นของโมเดลองค์ ป ระกอบ
ทัศนคติ 3 ประการซึ่ งสะท้อนถึ งอารมณ์ (Emotion) หรื อความรู ้ สึก (Feeling) ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ความคิดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ชิ ฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236) ส่ วนของอารมณ์
และความรู ้สึกมีการค้นพบโดยผูว้ ิจยั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีการประเมินผลเบื้องต้นโดยธรรมชาติ ซึ่ งมีการ
ค้นพบโดยการวิจยั ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประเมินทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยการให้คะแนนความพึงพอใจ
หรื อไม่พึงพอใจ ดีหรื อเลว เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วย การวิจยั ได้ระบุวา่ สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่ม
ประสบการณ์ ด้า นบวกหรื อ ลบ ซึ่ งประสบการณ์ จ ะมี ผ ลกระทบด้า นจิ ต ใจและวิ ธี ซึ่ งบุ ค คล
ปฏิบตั ิการใช้การวัดการประเมินผลถึงทัศนคติต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง โดยอาศัยเกณฑ์ ดี-เลว ยินดี-ไม่ยนิ ดี
3.ส่ วนของพฤติ ก รรม (Conative component หรื อ Behavior หรื อ Doing) หมายถึ ง ส่ ว น
หนึ่ งของโมเดลองค์ประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่ งสะท้อนถึ งความน่าจะเป็ นหรื อแนวโน้มที่จะมี
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งต่อทัศนคติ ที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง หรื ออาจหมายถึ งความ
ตั้ง ใจที่ จ ะซื้ อ (Intention to buy) ชิ ฟ แมน และ คานุ ก (Schiffman; & Kanuk. 2007 : 237) จาก
ความหมายนี้ส่วนของพฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคด้วยคะแนนความตั้งใจของผูซ้ ้ื อสามารถนําไปใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็ นของการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค หรื อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จารุ ณี ศรี ท องทุ ม (2550) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออกกํา ลัง กายของ
ประชาชนที่มาออกกําลังกายที่สวนลุมพินีกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1. พฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของกลุ่มตัวอย่างมีความสมบูรณ์ครบถ้วน อยูใ่ นระดับน้อย 2. ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า
เพศชายมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกายมากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เชื้ อชาติไทยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกายมากกว่าเชื้ อชาติอื่นๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกําลังกายมากกว่า
อาชี พค้าขาย / กิจการส่ วนตัวอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. อิทธิ พลระหว่างบุคคลต่อการ
ออกกํา ลัง กาย และอิ ท ธิ พ ลของสถานการณ์ ต่ อ การออกกําลัง กายมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ
พฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05 ความรู ้ สึกที่สัมพันธ์กบั การออก
กําลังกาย และปั จจัยแทรกแซงการออกกําลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออกกําลัง
กายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ตัวแปรที่มีอิทธิ พลร่ วมทํานายพฤติกรรมการออกกําลัง
กาย ได้แก่ เชื้อชาติ เพศความรู ้สึกที่สัมพันธ์กบั การออกกําลังกาย และปั จจัยแทรกแซงการออกกําลัง
กาย โดยสามารถร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการออกกําลังกายได้ร้อยละ 6.70
ประภาสวัช ร์ งามคณะ (2557) ได้ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แลสุ ข ภาพของคนไทยในเขต
ปริ ม ณฑล พบว่า ผลการศึ ก ษาพบว่า คนไทยในเขตปริ ม ณฑลที่ มี อายุ อาชี พ รายได้ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส และศาสนา ต่างกัน มีพฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพแตกต่างกัน ยกเว้นที่มีเพศ และ
ภูมิลาํ เนาต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพไม่แตกต่างกัน สําหรับปั จจัยสนับสนุนพฤติกรรมการ
ดู แ ลสุ ข ภาพ ได้แ ก่ 1. การรั บ รู ้ เรื่ อ งสุ ข ภาพ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพ ในทิศทางบวก ระดับปานกลาง 2. ประสบการณ์ การ
เจ็บ ป่ วย พบว่าโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการดู แ ล
สุ ขภาพ ในทิศทางบวก ระดับปานกลาง 3. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ในทิศทางบวก ระดับสู ง 4. การรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านสุ ขภาพ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ดูแลสุ ขภาพในทิศทางบวก ระดับสู ง 5. ความพร้ อมในการพัฒนา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพในทิศทางบวก ระดับปานกลาง
มุ ก ดาวรรณ สมบู รณ์ วรรณะ (2558) ได้ศึก ษาเรื่ องปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ น ใจใช้
บริ ก ารสถานออกกําลัง กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานออกกําลังกายขนาดใหญ่ (Fitness Center)
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยทางด้าน
บุ คลากรผูใ้ ห้บ ริ การ, ปั จจัยด้านการสร้ างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ,ปั จจัยด้านความ
สะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิ ก, ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ, ปั จจัยด้านคลาสออก
กําลังกายและ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่ มี อายุระหว่าง 20-60 ปี ที่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้ น 3,405,173 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 1,601,948 คน เพศหญิง 1,803,225
คน (กรมการปกครอง, 2561)
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่างการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
ใช้สู ตรการคํานวณกลุ่ ม ตัวอย่า งของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) กํา หนดระดับ ความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ดังนี้
สู ตร n =
เมื่อ

N
1+N(e)2

n แทน ขนาดตัวอย่าง
N แทนขนาดของประชากร
e แทนความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ( 0.05 )

แทนค่า

n

=
=

3,405,173
1+3,405,173(0.05)2
399.99

จากการคํา นวณหากลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยระดับ ควมเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 95 และระดับ ความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
2.2 วิธีการสุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้การเลื อกตัวอย่างที่ไม่ทราบความน่าจะเป็ น (NonProbability Sampling) ใช้วิธีก ารสุ่ ม ตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) แบ่งเป็ นเพศชาย 200
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คน เพศหญิ ง 200 คน โดยเลื อกจากกลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี ล ัก ษณะตามช่ วงอายุข องประชากรตามที่
กําหนดไว้ให้เป็ นผูท้ าํ แบบสอบถามจนครบตามจํานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเอง
โดยชุดแบบสอบถามแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
อาชี พ ของผู ้ท ํา แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมี ล ัก ษณะเป็ นคํา ถามปลายปิ ด (Closed–End
Questions) เป็ นคําถามที่มีหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) มีจาํ นวน 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 พฤติ ก รรมการออกกําลังกายโดยแบบสอบถามมีล ัก ษณะเป็ นคําถามปลายปิ ด
(Closed–End Questions) มีคาํ ถามที่มีหลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) และคําถามที่เลือก
ได้หลายคําตอบ (Checklist Questions) มีจาํ นวน 4 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การออกกําลัง กาย โดยแบ่ ง เป็ นด้านร่ างกาย ด้านจิ ต ใจ ด้า น
สติปัญญาและด้านสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
5 ระดับ คือ เห็ นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยกําหนดค่าของ
คะแนน ดังนี้ คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ผูต้ อบมีความคิดเห็นว่าเห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมากที่สุด

หมายถึง

5 คะแนน

เห็นด้วย

หมายถึง

4 คะแนน

ไม่แน่ใจ

หมายถึง

3 คะแนน

ไม่เห็นด้วย

หมายถึง

2 คะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

หมายถึง

1 คะแนน

เกณฑ์การตีความหมายของค่าเฉลี่ย มีดงั นี้
4.21–5.00

หมายถึง

มีทศั นคติอยูใ่ นระดับมากที่สุด

3.41–4.20

หมายถึง

มีทศั นคติอยูใ่ นระดับมาก

2.61–3.40

หมายถึง

มีทศั นคติอยูใ่ นระดับปานกลาง

1.81–2.60

หมายถึง

มีทศั นคติอยูใ่ นระดับน้อย

1.00–1.80

หมายถึง

มีทศั นคติอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ได้มีการนําข้อมูลที่ได้มาทําการตรวจสอบความเชื่อมัน่
โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้เกณฑ์ สั ม ประสิ ท ธิ์ Cronbach’s Alpha
พบว่าแบบสอบถามทัศนคติดา้ นร่ างกายมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.74 แบบสอบถามด้านทัศนคติ
ด้านจิ ตใจมี ค่ าความเชื่ อมั่นเท่ ากับ 0.79 แบบสอบถามทัศ นคติ ด้านสติปั ญ ญา มี ค่ าความเชื่ อมั่น
เท่ากับ 0.76 และแบบสอบถามทัศนคติดา้ นสังคม มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.84 ซึ่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่มี
ค่าCronbach’s AlphaCoefficient มากกว่า 0.70 จึงสามารถนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลสํารวจของกลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 400 คน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 เพศชายจํานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 มีช่วงอายุระหว่าง
31-40 ปี มากที่สุด คือ 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 รองลงมา คือ ผูท้ ี่มีช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 12
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30.5 มี ส ถานภาพสมรสจํา นวน 217 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.3 รองลงมามี
สถานภาพโสดจํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จาํ นวน 279 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 69.8 รองลงมาคือสู งกว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน 103 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.8 มี รายได้อยู่
ในช่วง 25,001-35,000 บาท มากที่สุด รองลงมามีรายได้อยู่ในช่ วง 35,001 บาทขึ้นไป ด้านอาชี พ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานเอกชนจํานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.0
รองลงมาคืออาชีพธุ รกิจส่ วนตัวจํานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0
จากการวิเคราะห์ พฤติ กรรมการออกกําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ประชาชนส่ วนใหญ่ใช้วิธีการออกกําลังโดยการเล่นเครื่ องออกกําลังจํานวน 163 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.8 รองลงมา คือวิธีการออกกําลังกายโดยการวิง่ จํานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 และรองลงมา
คือ วิธีการเต้นแอโรบิคจํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.8 สถานที่ที่ประชาชนส่ วนใหญ่ออกกําลัง
กายที่ฟิตเนส จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือบ้าน/ที่พกั จํานวน 125 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 31.3 ประชาชนส่ วนใหญ่ที่มกั ไปออกกําลังกายคนเดี ยวมี จาํ นวน 209 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
52.3 รองลงมาคือ 2-4 คน มีจาํ นวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.3 ช่วงเวลาที่ประชาชนส่ วนใหญ่ใช้
ออกกําลังกายคือ หลังช่วงเวลา 18.01 น.จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 รองลงมาคือช่วงเวลา
15.01-18.00 น. จํานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3

704

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ผลการวิเคราะห์ทศั นคติต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกายพบว่า ประชาชนที่ออกกําลังกาย
ในกรุ งเทพมหานครมีทศั นคติการออกกําลังกายด้านร่ างกายระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.52
ซึ่ งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 มีระดับทัศนคติมากที่สุดในประเด็นที่วา่ การออกกําลังกาย
เป็ นประจําทําให้มีรูปร่ างที่ดี
ผลการวิเคราะห์ทศั นคติต่อการออกกําลังกายด้านจิตใจพบว่า ประชาชนที่ออกกําลังกายใน
กรุ งเทพมหานครมีทศั นคติการออกกําลังกายด้านจิตใจระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.25 ซึ่ งมี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 มีระดับทัศนคติมากที่สุดในประเด็นที่วา่ การออกกําลังกายทํา
ให้มีสุขภาพจิตที่ดี
ผลการวิเคราะห์ทศั นคติต่อการออกกําลังกายด้านสติปัญญาพบว่า ประชาชนที่ออกกําลัง
กายในกรุ งเทพมหานครมีทศั นคติการออกกําลังกายด้านสติปัญญาระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77
ซึ่ งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 มีระดับทัศนคติมากที่สุดในประเด็นที่วา่ การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอทําให้เป็ นคนมีไหวพริ บดี
ผลการวิเคราะห์ทศั นคติต่อการออกกําลังกายด้านสังคมพบว่า ประชาชนที่ออกกําลังกาย
ในกรุ งเทพมหานครมี ทศั นคติ การออกกําลังกายด้านสังคมระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 ซึ่ งมี
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 มี ระดับทัศนคติม ากที่ สุดในประเด็นที่ ว่า การออกกําลังกาย
สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้ดี
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลัง
กายด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคมที่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลัง
กายด้านร่ างกายที่แตกต่างกันหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) 20–30
ปี กับ 51–60 ปี และอายุที่ แตกต่ างกันส่ งส่ งผลต่ อทัศนคติ ที่ มี ต่อการออกกําลังกายด้านจิ ตใจที่
แตกต่างกัน และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) 20–30 ปี กับ 51–60
ปี และอายุที่แตกต่างกันส่ งส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านสติปัญญาที่แตกต่างกัน
และหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1)ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 20–30 ปี (2) ตํ่า
กว่า 20 ปี กับ 41–50 ปี (3) ตํ่ากว่า 20 ปี กับ 61 ปี ขึ้นไป (4) 20–30 ปี กับ 51–60 ปี
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออก
กําลังกายด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคมไม่แตกต่างกัน
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จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการ
ออกกําลังกายด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญาและด้านสังคมไม่แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมุ ติฐานพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติ ที่มีต่อการออกกําลังกาย
ด้านร่ างกายที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) 25,001–
35,000 บาท กับ 35,001 บาท และรายได้ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกาย
ด้านสติปัญญาที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1) ตํ่ากว่า
15,000 บาท กับ 15,001–25,000บาท
จากการทดสอบสมมุ ติฐานพบว่า อาชี พ ที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่อทัศ นคติ ที่ มีต่อการออก
กําลังกายด้านจิตใจที่ แตกต่างกัน หากวิเคราะห์ เป็ นรายคู่ พบว่าคู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย (1)
ค้าขาย กับ ธุ รกิ จส่ วนตัว (2) ธุ รกิ จส่ วนตัว กับ พนักงานบริ ษ ทั เอกชน และอาชี พ ที่ แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านสติปัญญาที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่พบว่า
คู่ ที่ แ ตกต่ า งกัน ประกอบด้วย (1) นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา กับ ธุ รกิ จ ส่ วนตัว (2) ธุ รกิ จ ส่ วนตัว กับ
รัฐวิสาหกิจ / รับราชการ
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. พฤติกรรมการออกกําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่ วน
ใหญ่ ใช้วิธี การออกกําลังโดยการเล่ นเครื่ องออกกําลังกายจํานวน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.8 สถานที่ ที่
ประชาชนส่ วนใหญ่ออกกําลังกายเป็ นที่ฟิตเนส คิดเป็ นร้อยละ 44.3 ทั้งนี้เนื่ องจากวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชาชนในกรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั มีส่ิ งอํานวยความสะดวกเข้ามาเป็ นส่ วนช่วยในการ
ดํา เนิ น ชี วิ ต มากขึ้ น ประชาชนส่ ว นใหญ่ จึ ง นิ ย มออกกํา ลัง กายโดยใช้ เครื่ อ งออกกํา ลัง กายซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของมุกดาวรรณ สมบูรณ์ วรรณะ (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสถานออกกํา ลัง กายขนาดใหญ่ (Fitness Center) ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานออกกําลังกายขนาดใหญ่
(Fitness Center) ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเรี ยงตามลําดับ จากมากไปน้อย ได้แก่
ปั จจัยทางด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ, ปั จจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ,ปั จจัย
ด้านความสะดวกและความเหมาะสมของค่าสมาชิ ก, ปั จจัยด้านกระบวนการบริ การ, ปั จจัยด้าน
คลาสออกกําลังกายและ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
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2. อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติ ที่ มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกายที่ แตกต่างกัน
โดยผูท้ ี่ มีอายุ 20-30 ปี จะมี ท ศั นคติ ในการออกกําลังกายเป็ นประจํานั้นจะทําให้มี รูป ร่ างที่ ดี แต่
ในขณะที่ ผูท้ ี่มีอายุ 51–60 ปี จะมีทศั นคติในการออกกําลังกายเป็ นประจําจะช่ วยชะลอความเสื่ อม
ของร่ างกายได้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่มีอายุ 20-30 ปี จัดอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นหรื อวัยหนุ่มสาวซึ่ ง
เป็ นวัย ที่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ เรื่ อ งรู ป ร่ า ง ความสวยงามจึ ง มี ค วามรู ้ สึ ก ว่าการออกกํา ลัง กายเป็ น
กิจกรรมที่จะสามารถรักษารู ปร่ างให้สวยงามได้ แต่ผทู ้ ี่มีอายุ 51-60 ปี จัดอยูใ่ นช่วงวัยกลางคนเป็ น
วัยที่สภาพร่ างกายเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสนใจและให้ความสําคัญในการออกกําลังกายเพื่อ
ต้องการให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและช่วยชะลอความเสื่ อมของร่ างกาย
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการออกกําลังกายด้านร่ างกาย ด้านจิตใจและ
ด้านสติปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรมีการทําการประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้ กบั ประชาชนให้
เหมาะสมกับช่ วงวัยแต่ละช่ วงเกี่ ยวกับการดู แลสุ ขภาพให้มีทศั นคติในการออกกําลังกายที่ดีให้มี
ความเข้าใจในทิ ศทางเดี ยวกันเพื่อเป็ นแรงผลักดันส่ งเสริ มให้ประชาชนหันมาใส่ ใจออกกําลังกาย
กันมากขึ้น
2. จากผลการวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมการออกกําลังกายของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี การออกกําลังโดยการเล่นเครื่ องออกกําลังกาย ดังนั้นหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนในกรุ งเทพมหานครจึงควรให้ความสําคัญใน
การขยายพื้นที่ให้มีเครื่ องออกกําลังกายที่มีคุณภาพในปริ มาณที่มากขึ้นให้เพียงพอต่อการใช้งานของ
ประชาชนที่มาออกกําลังกายให้เป็ นไปตามความเหมาะสม
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการออกกําลังกายของประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อศึ กษาปั จจัยในแต่ละด้านที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในการออกกําลังกายให้
ชัดเจนยิง่ ขึ้นและใช้เป็ นแนวทางพัฒนาให้ประชาชนหันมาออกกําลังกาย
2. ควรทําการศึ ก ษาในส่ วนของจังหวัดอื่ นๆ นอกจากกรุ งเทพมหานครเพื่ อให้ท ราบถึ ง
พฤติ ก รรมและทัศ นคติ ก ารออกกําลังกายของประชาชนในจังหวัดอื่ น ๆ ว่า มี ค วามแตกต่างกัน
หรื อไม่
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อาจารย์ประจํา หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพียงใน
ด้านความพร้ อม ระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ความสามารถในการประกอบอาชี พ ของชาวนาในอําเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท (2) เปรี ยบเทียบข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับ
การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว การถือครองที่อยูอ่ าศัย การถือ
ครองในที่ทาํ กิน จํานวนพื้นที่ทาํ กินของการดํารงชี วิตที่ต่างกัน ต่อการดํารงชี วิตของชาวนาในด้าน
ความพร้อม ด้านระดับคุณภาพชีวิต และด้านความสามารถในการประกอบอาชี พที่แตกต่างกัน ของ
ชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท การเลือกกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
จากจํานวนประชากรชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ทั้ง 7 ตําบล จํานวน 24,076 คน โดย
คํานวณขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างโดยวิธี ย ามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ค วามคาดเคลื่ อน 5 % จะได้จาํ นวน
ทั้งหมด 392 คน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเก็บทั้งสิ้ น 400 คน ใน 7 ตําบล ตําบลละ 56 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ ม
แบบตามสะดวก
การวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 31-40 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาไม่ได้ศึกษา สถานภาพครอบครัว สมรสหัวหน้าครัวเรื อน อาชี พของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นเกษตรกกรม ด้านรายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า มี
รายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/ต่อเดือน ด้านที่อยูอ่ าศัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า
เป็ นของตนเอง ด้านพื้นที่ทาํ กิ น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า เป็ นของตนเอง ด้านจํานวน

709

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

พื้นที่ ทาํ กิน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า พื้นที่ทาํ กิ น 0-10 ไร่ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ดํารงชีวติ โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : ชาวนา, วิถีชีวติ , การดํารงชีวติ , เศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
This research aims to (1) To study living by using sufficiency economy in readiness.
Quality of life occupational ability of peasants in ManoromChainat (2) Compare demographic
data, gender, age, status, education level, family status, occupation, average income per family,
housingholding, arable land holding. The number of arable land of different living per living of
peasants in readiness, quality of life and occupational ability that different of peasants in
Manorom, Chainat. Sample group selection the researcher used a purposive sampling from
number of peasant population in all 7 sub-district of Manorom, Chainat 24,076 people. By
calculating size of sample groups by Yamane’s formula (Taro Yamane) at tolerance 5% result is
392 people, so the researcher have to collect data from 400 people in 7 sub-district, 56 people per
sub-district then use a convenience sampling
The reseaches found a most research participant are married woman age 31-40 years,
unducated and be a headof the family. Occupation; most research participant are an agriculturist.
Income; most research participant earns less than or equal to 10,000 baht per month. Housing;
most research participant have their own house. Arable land; most research participant have 0-4
acre. The difference cause to living by using a sufficiency economy of peasants in Manorom,
Chainat
Keywords: Famer, Way of life, Existence, Economy
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บทนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีชาวนาประมาณ 3,800,000–4,000,000 ครัวเรื อน พื้นที่เพาะปลูกรวม
ประมาณ 13,728,000 ไร่ แม้วา่ เมื่อเทียบเป็ นสัดส่ วนอาชี พแล้ว อาชีพชาวนาอาจจะมีสัดส่ วนน้อยลง
จากเดิ ม และอัตราส่ วนรายได้ภาคอุ ตสาหกรรมของประเทศไทยจะสู งกว่ารายได้จากข้าวไปมาก
แล้วก็ตาม แต่โดยวัฒนธรรมแล้วอาชีพชาวนาและเรื่ องข้าวยังมีความสําคัญมาก
วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็ น "วันข้าวและชาวนาแห่ งชาติ"ซึ่ งมีประวัติความเป็ นมาที่น่า
ประทับใจคือ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล รัชกาลที่ 8 ได้
เสด็จพระราชดําเนิ นพร้ อมด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุ ลยเดช
รัชกาลที่ 9 เพื่อทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์
เองในแปลงนา หลังตึกขาว (ปั จจุบนั คือ ตึกพืชพรรณ ของกรมวิชาการเกษตร) ทรงหว่านข้าวด้วย
พระองค์เองในแปลงนา นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณที่พระราชทานต่อชาวสยามและข้าวไทยและ
เป็ นวาระสําคัญ ต่อกิจกรรมข้าวไทย การเสด็จพระราชดําเนิ นทรงหว่านข้าวในครั้งนั้น นับเป็ นพระ
มหากรุ ณาธิ คุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทั้งสองพระองค์
อาชีพการทํานามีความสําคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เพราะการทํานาปลูกข้าวของชาวนา
ไทยเป็ นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็ นความมัน่ คงทางอาหาร ซึ่ งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดํารั ส ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ โคกกูแว อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนราธิ วาส เมื่อปี 2536 ความตอนหนึ่ งว่า “...ข้ าวต้ องปลูกเพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80
ล้านคน ข้ าวจะไม่ พอ ถ้ าลดการปลูกข้ าวไปเรื่ อย ๆ ข้ าวจะไม่ พอ เราจะต้ องซื้ อข้ าวจากต่ างประเทศ
เรื่ องอะไรประชาชนคนไทยไม่ ยอม คนไทยนีต้ ้ องมีข้าว แม้ ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ ข้าวทีป่ ลูกใน
ต่ างประเทศไม่ ได้ เราก็ต้องปลูก...”
ปั ญหาสําคัญยิ่งคื อ ทําอย่างไรอาชี พชาวนาจึงจะมี รายได้ดีข้ ึนเพราะชาวนารายย่อยส่ วน
ใหญ่ยงั มีฐานะยากจน เป็ นหนี้เป็ นสิ น คนรุ่ นใหม่ไม่อยากทําอาชี พนี้ดงั มีตวั เลขแสดงว่าอายุของคน
ทํานาในขณะนี้คือห้าสิ บปี หมายความว่าเยาวชนทํานากันน้อยตัวเลขอายุเฉลี่ยจึงสู งมาก
แนวทางการแก้ปั ญหายกระดับ ฐานของชาวนานั้น ทุ ก รั ฐบาลก็ท าํ แต่ผ ลสําเร็ จยังไม่น่ า
พอใจเลย แม้กระทัง่ มาตรการรับจํานําข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยก็ยงั มีขอ้ น่าเคลือบแคลงว่าชาวนาได้
เงิ น จริ ง ถึ ง เกวี ย นละหนึ่ งหมื่ น ห้ า พัน บาทหรื อ ไม่ ? การทุ่ ม เทงบมหาศาล แต่ แ ก้ เพี ย งปลาย
เหตุ สามารถช่วยชาวนาได้จริ งหรื อ?
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เราเห็ น ว่าทิ ศ ทางการพัฒ นาอาชี พ ชาวนาสํ าหรั บ เกษตรกรรายย่อยที่ เหมาะสมที่ สุ ดคื อ
“แนวทางเศรษฐกิ จเพี ย งพอ ทําไร่ น าสวนผสม” เริ่ ม จากพื้ น ฐานข้อนี้ ก่ อน แล้วจึ งเลื อกแนวท่ ง
รู ปธรรมอื่ นๆ ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ของตนเอง เป็ นต้นว่า แนวทางของกรมการข้าวที่เสนอระบบ
ปลูกข้าวที่ได้รีบผลสําเร็ จ ที่จงั หวัดกําแพงเพชรมาเป็ นต้นแบบในการจัดระบบปลูกข้าว ที่มีชาวนา
เข้าร่ วมโครงการปลู กถัว่ เขี ยวหลังนาเพื่อพักดิ นและแก้ปัญหาเพลี้ ยกระโดดสี น้ าํ ตาล ซึ่ งขณะนี้ มี
พื้นที่เข้าระบบปลูกข้าวแล้วกว่า 5 แสนไร่ แสดงว่าการทํานาปี ละ 2 ครั้งและพักดิน จะช่วยแก้ปัญหา
ได้และแนวทางของ นายประสิ ทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ที่ เสนอว่า การปรับปรุ ง
คุณภาพข้าวให้ดีข้ ึนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ให้สูงขึ้น เป็ นเรื่ องที่ชาวนาจะต้องรวมตัวกัน เพื่อจัดการ
ระบบปลู กข้าวของตนเอง และใช้การตลาดนําการผลิ ต ลดปั ญหาราคาข้าวตกตํ่า (ทองแถม นาถ
จํานง, 2552)
อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่การยกเลิ กโครงการจํานําข้าวจะพบได้วา่ ราคาข้าวเปลือกได้ตกตํ่าลง
ไปอย่างมาก ข้อมูลรายงานสถานการณ์ ขา้ ว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า
ราคาข้า วเปลื อ กได้ต กลงไปอย่างมาก กล่ า วคื อ ราคาข้า วเปลื อ กเจ้าความชื้ น 15% ตั้ง แต่ เดื อ น
มกราคม 2557 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 อยูร่ ะหว่างตันละ 7,000-8,500 บาทเท่านั้น และในช่วง
ตรงกับฤดู กาลเก็บเกี่ยวเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ราคาข้าวเปลือกจะอยูร่ ะหว่าง 7,200-7,600 บาท
เท่านั้น ในขณะที่ราคาข้าวเปลื อกหอมมะลิ ปี 2557/2558 ความชื้ น 15% ในเดือนพฤศจิกายน 2558
อยู่ระหว่าง 11,500–12,700 บาทต่อตัน (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง ,2559) จากข้อมู ลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมี
แนวคิดศึกษาการดํารงชีวติ โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพร้อม ระดับคุ ณภาพชี วิต
ความสมารถในการประกอบอาชีพ ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบข้อมู ลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพทางครอบครัว อาชี พรายได้เฉลี่ ยต่อครอบครัว การถือครองที่อยูอ่ าศัย การถือครองในที่
ทํากิน จํานวนพื้นที่ทาํ กินของการดํารงชี วติ ที่ต่างกัน ต่อการดํารงชี วติ ของชาวนาในด้านความพร้อม
ด้านระดับคุ ณภาพชี วิต และด้านความสามารถในการประกอบอาชี พที่แตกต่างกัน ของชาวนาใน
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
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สมมติฐานของการวิจัย
ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานะ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพทาง
ครอบครัว อาชี พรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว การถื อครองที่อยูอ่ าศัย การถื อครองในที่ทาํ กิน จํานวน
พื้นที่ ท าํ กิ น ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพี ยง ของชาวนาในอําเภอ
มโนรมย์ จังหวัดชัยนาทที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรต้น : เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว อาชี พรายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัว การถือครองที่อยูอ่ าศัย การถือครองในที่ทาํ กิน จํานวนพื้นที่ทาํ กิน
ตัวแปรตาม : การดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพียง ด้านความพร้ อมด้านระดับคุ ณภาพ
ชีวติ ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ
2. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
มกราคม 2562 ถึง เมษายน2562 อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลประชากรศาสตร์
-เพศ
-อายุ
-สถานะ
-ระดับการศึกษา
-สถานภาพทางครอบครัว
-อาชีพ
-รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว
-การถือครองที่อยูอ่ าศัย
-การถือครองในที่ทาํ กิน
-จํานวนพื้นที่ทาํ กิน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

การดํารงชี วติ ของวิถีชาวนา
-ด้านความพร้อม
-ด้านระดับคุณภาพชีวิต
-ด้านความสามารถในการประกอบอาชีพ
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1. ทราบถึงองค์ประกอบและแนวโน้มการดํารงชีวติ ของอาชีพชาวนาไทยในปั จจุบนั
2. สามารถนํา ผลจากการวิ จ ัย นั้น ไปประยุก ต์ ใ ช้ เป็ นแนวทางในการแก้ปั ญ หาให้ ก ับ
เกษตรกรที่ทาํ อาชีพชาวนาได้มน่ั คงมากขึ้น
3. ใช้เป็ นแนวทางการศึกษาให้กบั ผูท้ ี่สนใจอาชี พชาวนา อีกทั้งยังเป็ นการศึกษาเพื่อเป็ นอีก
แนวทางหนึ่ งที่จะสามารถช่ วยส่ งเสริ ม และผลกดันการสร้างหลักประกันที่ยง่ั ยืนให้กบั ชาวนาใน
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ด้านความพร้อม หมายถึง สภาวะที่บุคคลพร้อมด้วยประการทั้งปวงที่จะกระทําสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดซึ่ งประกอบไปด้วย ความพร้อมทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม
2. ด้านระดับคุ ณภาพชี วิต หมายถึง สภาพร่ างกาย และจิตใจที่มนั่ คงแข็งแรง มีความพอใจ
สุ ขใจ สุ ขกาย และมีความสงบ ทั้งนี้คุณภาพชี วติ จะถูกคุกคามด้วยโรคและภาวะผิด ปกติต่างๆ ของ
ร่ างกาย
3. ด้านความสามารถ หมายถึง ความชัดเจน และความชํานิ ชาํ นาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ซึ่ ง
บุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้และฝึ กฝน
4. ชาวนา หมายถึ ง อาชี พทางเกษตรกรรม ในประเทศไทยมักมี ความหมายถึ งอาชี พปลู ก
ข้าวเป็ นหลัก ชาวนาในประเทศไทยนับว่าเป็ นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด เพราะข้าวเป็ นอาหาร หลักของคน
ไทย อาชี พ ทํานาเป็ นอาชี พ ดั้งเดิ ม ของคนไทย ที่ สื บ ทอดมายังอนุ ชนรุ่ นหลัง โดยส่ วนใหญ่ แล้ว
ชาวนาจะใช้ชีวติ อยูโ่ ดยสงบเงียบในชนบท
5. ความพอเพียง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึ งความจําเป็ นที่จะต้องมี
ระบบภู มิ คุ ้มกันในตัวที่ ดีพ อสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ย นแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนํา
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ
6. ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง หมายถึ ง ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวการดํารงอยู่และปฏิ บ ัติตนของ
ประชาชนในทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ ชุ มชน จนถึ งระดับ รัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริ หารประเทศให้ดาํ เนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้ วทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวตั น์
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7. วิถี ชี วิต หมายถึ ง การกระทําตามวิธี ก ารและแนวทาง เพื่ อ ให้ มี ค วามสุ ข และประสบ
ความสําเร็ จในชี วิต โดยกระทําอย่างต่อเนื่ องจนติดเป็ นนิ สัย กระทัง่ การกระทํานั้น ได้กลายมาเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการดําเนินชีวติ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิ บตั ิ ตนของประชาชนใน ทุ ก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดา
เนิ นไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจา เป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันใน
ตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู ้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผนและการดาเนิ นการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุ กระดับให้มีสานึ กในคุ ณธรรม
ความซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต และให้มี ค วามรอบรู ้ ที่ เหมาะสม ดาเนิ น ชี วิตด้วยความอดทนความเพี ยร มี
สติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุ ลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
(สํานักเสริ มสร้างความเข้มแข็งชุมชน, 2554, หน้า 7)
วิถีชีวติ ชาวนา
อาชีพการทํานามีความสําคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เพราะการทานาปลูกข้าวของชาวนา
ไทยเป็ นทั้งวิถีชีวิต ทั้งวัฒนธรรม จิตวิญญาณและยังเป็ นความมัน่ คงทางอาหาร ซึ่ งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดํารั ส ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ โคกกูแว อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดนราธิ วาส เมื่อปี 2536 ความตอนหนึ่ งว่า“...ข้าวต้องปลูกเพราะอีก 20 ปี ประชากรอาจจะ 80
ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลู กข้าวไปเรื่ อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้ อข้าวจากต่างประเทศ
เรื่ องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้ ตอ้ งมีขา้ ว แม้ขา้ วที่ปลูกในเมืองไทยจะสู ้ขา้ วที่ปลู ก
ในต่างประเทศไม่ได้ เราก็ตอ้ งปลูก...”
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ปั ญหาสําคัญยิ่งคือ ทําอย่างไรอาชี พชาวนาจึงจะมี รายได้ดีข้ ึน เพราะชาวนารายย่อยส่ วน
ใหญ่ยงั มีฐานะยากจน เป็ นหนี้ เป็ นสิ น คนรุ่ นใหม่ไม่อยากทาอาชี พนี้ ดังมีตวั เลขแสดงว่า อายุของ
คนทานาในขณะนี้คือห้าสิ บปี หมายความว่า เยาวชนทํานากันน้อย ตัวเลขอายุเฉลี่ยจึงสู งมาก
เราเห็ น ว่าทิ ศ ทางการพัฒ นาอาชี พ ชาวนาสาหรั บ เกษตรกรรายย่อยที่ เหมาะสมที่ สุ ดคื อ
“แนวทางเศรษฐกิ จเพี ยงพอ ทาไร่ นาสวนผสม” เริ่ ม จากพื้ น ฐานข้อนี้ ก่ อน แล้วจึง เลื อกแนวท่ ง
รู ปธรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง (ทองแถม นาถจํานง, 2552)
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุ มพลภัทร์ คงธนจารุ อนันต์ (2551) ทําการศึกษาเรื่ องการดําเนิ นชี วิตและคุณภาพชี วิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในหมู่บา้ นหนองมะจับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาถึ งลักษณะของการดาเนิ นชี วิต และคุณภาพชี วิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการดาเนิ นชี วิตและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งของเกษตรกร และเพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินชีวติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
จรัล สุ รพิมาน (2553) ทําการศึกษาเรื่ อง การดําเนิ นชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกร อํา เภอแม่ อ อน จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
เศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกรเพื่อศึ กษาถึ งความรู ้ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียงที่ได้
นํา ไปปฏิ บ ัติ ใ นชี วิ ตประจาวัน เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะการดํา เนิ น ชี วิต ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เพื่อศึกษาปั ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนิ นชี วติ ตาม
แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของเกษตรกร อํา เภอแม่ อ อน จัง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับความพึงพอใจในการดําเนิ นชี วิตตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นภาวรรณ วงค์ม ณี (2553) ทํา การศึ ก ษาเรื่ อ งการนําแนวปฏิ บ ัติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการดําเนินชี วติ ของประชาชน กรณี ศึกษา ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริ ญเมือง อําเภอ
พาน จังหวัดเชี ย งราย มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อการศึ ก ษาถึ ง การนํา แนวปฏิ บ ัติต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปใช้ใ นการดําเนิ น ชี วิต ของประชนในชุ ม ชนทรายทอง ตํา บลเจริ ญ เมื อ ง อํา เภอพาน
จัง หวัด เชี ย งราย ได้แ ก่ ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล การมี คุ ้ม กัน ที่ ดี ใ นตัว จํา นวน 145
ครัวเรื อน ผลการวิจยั พบว่าระดับการนําแนวปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมด้าน
716

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ความพอประมาณ ด้านความมี เหตุ ผล และด้านการมี ภูมิคุ ้มกันที่ ดี อยู่ในระดับ มากและจากการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่าการนําแนวปฏิ บตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างไป
ตามระดับการศึกษา ระดับความรู ้และความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นเกษตรกรอําเภอมโนรมย์จงั หวัดชัยนาท ที่ ประกอบ
อาชี พเพราะปลู กนาข้าว ทั้งหมด 7 ตําบลได้แก่ ตําบลอู่ตะเภา ตําบลไร่ พฒั นา ตําบลหางนํ้าสาคร
ตําบลท่าฉนวน ตําบลศิ ลาดาน ตําบลวัดโคก และตําบลคุ ง้ สําเภา จํานวน 24,076 คน (ระบบขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจปี 2561)
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ในการเลื อกกลุ่มตัวอย่างผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จากจํานวนประชากรชาวนา
ในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ทั้ง 7 ตําบล จํานวน 24,076 คน โดยคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธียามาเน่ (Taro Yamane) ที่ความคาดเคลื่อน 5 % จะได้จาํ นวนทั้งหมด 392 คน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึง
เก็บทั้งสิ้ น 400 คน ใน 7 ตําบล ตําบลละ 56 คน แล้วใช้วธิ ี การสุ่ มแบบตามสะดวก
เครื่ องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ใช้แบบสอบถามสํารวจวิถีชีวติ และการดํารงอยูข่ องอาชีพชาวนา
ซึ่ งประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพร้อมในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ตอนที่ 3 ระดับความเข้าใจในการดํารงชีวติ อยูข่ องชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
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ระดับความเข้าใจในการดํารงชีวติ อยูข่ องชาวนา วัดเป็ น 5 ระดับ
4.21–5.00

หมายถึง

มากที่สุด

3.41–4.20

หมายถึง

มาก

2.61–3.40

หมายถึง

ปานกลาง

1.81–2.60

หมายถึง

น้อย

1.00–1.80

หมายถึง

น้อยที่สุด

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลกับชาวนาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 โดยทําการแจก
แบบสอบถาม ให้กบั ชาวนา 7 ตําบล จึงได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
2. ก่อนลงมือตอบแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงถึ งวัตถุ ประสงค์การวิจยั และขั้นตอนการ
ตอบแบบสอบถามให้ชาวนาเข้าใจ จากนั้นให้ชาวนาลงมือตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง
3. นําผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั พบว่า
แบบสอบถามด้านระดับคุ ณภาพชี วิตในการนําหลักเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวันมีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.747 เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐานที่ 0.70 พบว่า มีค่าสู งกว่าแสดงว่าข้อมูลที่
ได้มีความน่าเชื่อถือ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการสํารวจของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 202
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5 ซึ่ งมากกว่าเพศชาย โดยเพศชายมีจาํ นวน 198 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 ด้าน
อายุของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.8 รองลงมาคือ ผูท้ ี่ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 114 คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ตามด้วยผูท้ ี่มีช่วง
อายุมากกว่า 50 ปี 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 ตามมาด้วยผูท้ ี่มีช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 25 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 11.3 ด้านสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่
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สมรสแล้วจํานวน 336 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.0 รองลงมาคือผูท้ ี่โสด จํานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.5 ตามมาด้วยผู ท้ ี่ ห ย่าร้ างกัน จํา นวน 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.5 ด้า นการศึ ก ษา พบว่า ผู ต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ไม่ ไ ด้ศึ ก ษา จํา นวน 200 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.0 รองลงมาคื อ ผูท้ ่ี มี
การศึกษาระดับประถมศึ กษา จํานวน 141 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 35.3 ตามด้วยผูท้ ี่มีระดับการศึ กษา
มัธยมต้น จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3 และตามผูท้ ี่มีระดับการศึกษา ปวส. จํานวน 10 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.5 ด้านสถานภาพทางครอบครัวของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น คู่สมรส
หัวหน้าครัวเรื อน จํานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0 รองลงมาคือหัวหน้าครอบครัว จํานวน 156
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.0 ตามด้วยผูท้ ี่ เป็ นบุตร จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.5 และผูท้ ี่ เป็ นผูอ้ ยู่
อาศัย จํานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.5 ด้านอาชี พ ของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พ บว่าเป็ น
เกษตรกกรม จํานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.8 รองลงมาเป็ นอาชี พค้าขาย จํานวน 92 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.0 ตามมาด้วยอาชี พ รับจ้างทัว่ ไป จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0 และอาชี พข้าราชการ
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ด้านรายได้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พบว่า มีรายได้ต่ าํ กว่า
หรื อเท่ากับ 10,000 บาท/ต่อ จํานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.8 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มารายได้ 10,00025,000 บาท/เดือน จํานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.8 ตามมาด้วยผูท้ ่ีมีรายได้ 25,001-40,000 บาท/
เดือน จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ด้านที่อยูอ่ าศัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่าเป็ นของ
ตนเอง จํานวน 398 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 99.5 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่ เช่ าและผูอ้ าศัยซึ่ งมี ป ริ มาณเท่ากัน
อย่างละจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ด้านพื้นที่ทาํ กิ น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่าเป็ น
ของตนเอง จํานวน 336 คน คิดเป็ นร้ อยละ 84.0 ตามมาด้วยผูท้ ี่เช่ าผูอ้ ื่น จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 16.0 ด้านจํานวนพื้ น ที่ ท าํ กิ น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ พบว่า พื้ น ที่ ท าํ กิ น 0-10 ไร่ มี
จํานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.3 รองลงมาพื้นที่ทาํ กิน 11-20 ไร่ มีจาํ นวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.3 ตามด้วย พื้นที่ทาํ กิน 31-40 ไร่ มีจาํ นวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.0 พื้นที่ทาํ กิน มากกว่า50
ไร่ มีจาํ นวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 พื้นที่ทาํ กิน 21-30 ไร่ มีจาํ นวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.3 และ
พื้นที่ทาํ กิน 41-50 ไร่ มีจาํ นวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
การดํารงชี วติ ของวิถีชาวนา
จากผลการสํารวจ การดํารงชี วิตของวิถี ช าวนาสามารถพิ จารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้าน
ระดับคุ ณภาพชี วิตมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.350 ด้านความ
พร้อมในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวัน รองลงมามีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.07 และ
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ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 0.178 และด้านความสามารถในการประกอบอาชี พ น้อยที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.224
การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานะ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว
อาชี พ รายได้ พื้นที่ทาํ กิน จํานวนพื้นที่ทาํ กิ นแตกต่างกัน ส่ งผลต่อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จ
พอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้านความพร้อมในการนําหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวันไม่แตกต่างกัน มีเพียงการถือครองที่อยูอ่ าศัยแตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
การดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้านความ
พร้อมในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจําวันแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นราย
คู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ 2 คู่ ได้แก่ ไม่ได้ศึกษา กับ ประถมศึกษา และ ไม่ได้ศึกษา กับ ปวส
พบว่า อายุ สถานะ สถานภาพทางครอบครัว อาชี พ รายได้ พื้นที่ทาํ กิ น แตกต่างกัน ส่ งผล
ต่อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพี ยง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้าน
ระดับคุณภาพชี วติ ในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่แตกต่างกัน ส่ วน เพศ
ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ แ ตกต่ างกัน ส่ ง ผลต่ อ การดํา รงชี วิต โดยใช้เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของชาวนาในอําเภอ
มโนรมย์ จัง หวัด ชัย นาท ในด้านระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ในการนํา หลัก เศรษฐกิ จพอเพี ย งไปใช้ใ น
ชีวิตประจําวันแตกต่างกันและหากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ ไม่ได้ศึกษา
กับ ประถมศึกษา และ ไม่ได้ศึกษา กับ ปวส ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการดํารงชี วิต
โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้านระดับคุณภาพชีวิตใน
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชี วติ ประจําวันแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่
แตกต่ า งกัน ประกอบด้ ว ย คู่ ที่ 1 ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษา กับ ประถมศึ ก ษา และคู่ ที่ 2 ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษา กับ
อนุ ป ริ ญ ญา/ปวส. และจํานวนพื้นที่ ท าํ กิ น ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่ อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จ
พอเพี ยง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้านระดับ คุ ณภาพชี วิตในการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชี วติ ประจําวันแตกต่างกัน หากวิเคราะห์เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย คู่ที่ 1 21-30 ไร่ กับ 41-50 ไร่
พบว่า อายุ สถานะ สถานภาพทางครอบครัว อาชี พ รายได้ ที่อยูอ่ าศัย พื้นที่ทาํ กิน แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อการดํารงชีวิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทใน
ด้านความสามารถในการประกอบอาชี พในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่
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แตกต่างกัน ส่ วน เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพียง ของชาวนาใน
อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทในด้านความสามารถในการประกอบอาชี พในการนําหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวันแตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการดํารงชี วิต
โดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทในด้านความสามารถในการ
ประกอบอาชี พในการนําหลักเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวันแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ ที่ แ ตกต่ า งกัน ประกอบด้ว ย คู่ ที่ 1 ไม่ ไ ด้ศึ ก ษา กับ ประถมศึ ก ษา และคู่ ที่ 2
ประถมศึกษา กับ อนุ ปริ ญญา/ปวส. และจํานวนพื้นที่ทาํ กินที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการดํารงชี วติ โดย
ใช้เศรษฐกิ จพอเพี ยง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทในด้านความสามารถในการ
ประกอบอาชี พในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวันแตกต่างกัน หากวิเคราะห์
เป็ นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างกันประกอบด้วย คู่ที่ 1 21-30 ไร่ กับ 41-50 ไร่ และคู่ที่ 2 31-40 ไร่ กับ
41-50 ไร่
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การดํารงชี วติ อยูข่ องวิถีชาวนาและเศรษฐกิจพอเพียงใน อําเภอมโนรมย์
จังหวัดชัยนาทสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ปั จจัยทางลักษณะประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า อายุ สถานะ สถานภาพทาง
ครอบครัว อาชี พ รายได้ พื้นที่ ทาํ กิ น แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพียง
ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทในด้านระดับ คุ ณภาพชี วิตในการนําหลักเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงไปใช้ในชี วิตประจําวันไม่แตกต่างกัน ส่ วน เพศ ที่ อยู่อาศัย ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่ อการ
ดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิ จพอเพี ยง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ในด้านระดับ
คุณภาพชี วิตในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชี วิตประจําวันแตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการดํารงชี วิตโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง ของชาวนาในอําเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ในด้านระดับคุณภาพชี วิตในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันแตกต่าง
กัน
2. การดํารงชี วิตของวิถีชาวนาสามารถพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้ ด้านระดับคุณภาพชี วิต
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.350 ด้านความพร้อมในการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชี วติ ประจําวัน รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.178 และด้านความสามารถในการประกอบอาชี พ น้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.03 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.224
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ควรมีการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับการทํานาเชิงอินทรี ยต์ าม แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้มากยิง่ ขึ้น เพื่อการดํารงไว้ซ่ ึ งการทํานาอย่างยัง่ ยืน
2. ควรมีการส่ งเสริ มให้ชาวนามีการเรี ยนรู ้พฒั นาพันธ์ขา้ วต่างๆ โดยภาครัฐเป็ นผูส้ นับสนุ น
ให้ชาวนาและเกษตรในพื้นที่น้ นั ๆ
3. ควรพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรและการทํานา พัฒนาแหล่ งนํ้าให้มี ความ
หลากหลาย เพื่อให้ครอบคลุ มพื้นที่ ให้มากขึ้น และมี การกักเก็บนํ้าไว้ไปใช้ในรอบการผลิ ตรอบ
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการสื บทอดอาชี พชาวนาจากลูกหลานของชาวนาโดยตรง อย่างละเอียด
เพื่อให้ไดข้อมูลที่สามารถนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลแนวโน้มการดํารงอยู่ ของชาวนาไทย ในอนาคต
2. ควรมี การศึ กษาเปรี ยบเทียบการดํารงอยู่ข องวิถีช าวนาจากหลายพื้ นที่ เพื่อที่ จะได้นํา
ข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาอาชีพชาวนาต่อไป
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร
MARKETING MIX FACTOR IN SELECTION OF THAI FOOD AMONG TEENAGERS
IN BANGKOK
วุฒิคุณ แพรกรีฑาเวศน์ และกรณิการ์ เรื องศรี
นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กัญญ์ กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์
อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลในด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย
เพศ อายุ อาชี พ ระดับ การศึ กษา และระดับรายได้ ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการ
บริ โภคอาหารไทยในกลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มวัยรุ่ นทัว่ ไป ในเขตกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 475 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมู ล สถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent Samples ttest, One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 21-25 ปี มีรายได้ต่าํ กว่าหรื อ
เท่ากับ 15,000 บาท ในภาพรวมพบว่า กลุ่มบุคคลทัว่ ไปมีความเห็นเกี่ ยวกับระดับความสําคัญของ
ปั จจัยที่ ใช้ ในการ ตัดสิ นใจเลื อกรับ ประทานอาหารไทย 4 ด้าน อยู่ในระดับ ความสําคัญมาก มี
ความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์และสถานที่อยูใ่ น ระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านราคา
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก ส่ วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ระดับความสําคัญของปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ นในเขต
กรุ งเทพมหานคร ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยด้าน เพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาด, การเลือกรับประทานอาหารไทย
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Abstract
The purpose of this experiment was to study the marketing mix factors in Thai food
selection among the teenagers in Bangkok area. This research can explore more information for
Thai restaurant business to meet the needs of customer in product, price, place and promotion.
The sample group of this research are those 475 teenagers who live in Bangkok area by using
questionaries’ as a tool to collect the data. Statistics used in the data analysis were percentage of
frequency, mean and standard deviation. For independent sample t-test and one-way ANOVA the
statically significance level is 0.05. The results showed that most of the sample were female age
around 21-25 years old with income that below or equal to 15,000 baht. Overall pictures found
that these teenagers have an opinion about the importance of 4 factors that used to choose the
Thai foods level was very importance. However, the research said types of products and places is
the most important level for these people follow by price and promotion. As for the hypothesis
testing, found that the importance factors that use in choosing Thai food in teenagers at Bangkok
area depend on gender, age, occupation, income, education, level and relationship status. The
statistical significance has 0.05 of level.
Keywords: Marketing Mix Factor, Selection of Thai Food
บทนํา
ปั จจุบนั การเลือกรับประทานอาหารของวัยรุ่ นไทย เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เป็ นเพราะ
สังคมวัฒนธรรม และความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัยขึ้น วัยรุ่ นไทยส่ วนใหญ่มกั จะ
หันไปสนใจอาหารนานาชาติมากกว่าอาหารชาติตน เหตุผลอาจเป็ นเพราะกระแสสังคมในแต่ละ
ช่ วงเวลา ส่ วนอาหารที่ อยู่คู่ เด็ก วัยรุ่ นในยุค ปั จจุ บ นั นั้น อาจหนี ไม่ พ ้น อาหารญี่ ปุ่ น และอาหาร
เกาหลี อีก เช่ น เคย ในปั จจุ บ ัน การเลื อกซื้ ออาหารสามารถหาได้ง่ ายมากขึ้ น ผ่านทางสื่ อโซเชี ย ล
อย่างเช่นแอปพลิเคชันต่างๆ การมีอาหารนานาชาติเป็ นตัวเลือกนั้นสามารถทําได้ง่ายขึ้นมากกว่าแต่
ก่อน รวมทั้งอาหารแต่ละประเภทยังแข่งกันทําโปรโมชัน่ ดึงดูดผูบ้ ริ โภคมากขึ้นๆอีกด้วย
ปั จจุบ นั พฤติ กรรม การบริ โภคอาหารของวัยรุ่ นไทยได้มีการเปลี่ ยนแปลงไป อย่างมาก
โดยได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากการบริ โภคอาหารแบบ ตะวัน ตก ซึ่ งเป็ นที่ ท ราบกัน ดี ว่าเน้น การบริ โภค
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อาหารที่ มี ไขมัน และนํ้าตาลสู ง ผัก ผลไม้น้ อ ยๆ หากแต่ เป็ นที่ นิ ย ม ในวัย รุ่ น โดยวัย รุ่ น มัก มี
ความคิ ดที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ ว มี ค่านิ ย มฟุ้ งเฟ้ อและฟุ่ มเฟื อย (ภู เบศร์ ส มุ ท รจัก ร และ
มนสิ การ กาญจนะจิตรา, 2557) การที่ได้เข้าไปนั่ง รับประทานอาหารในร้านที่มีชื่อเสี ยง ทําให้ดู
เป็ นคนที่ ทันสมัยขึ้น
ปั จจัยด้านสื่ อ คือ เครื่ องมือหรื อสิ่ งเร้าที่มีอิทธิ พล ทําให้เกิ ดพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ได้ แ ก่ สื่ อบุ ค คล และสื่ อโฆษณาที่ ไ ด้ รั บ จากทางวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร และ
อินเทอร์ เน็ ต ซึ่ งมีส่วนชักนําให้วยั รุ่ นมี การเลื อกบริ โภคอาหารตามกระแส โดยสื่ อมี อิทธิ พลต่อ
การกําหนดค่านิ ยมของวัยรุ่ น เพราะมีการเข้าถึงได้ง่าย เมื่อเที ยบกับในอดี ตที่ ผา่ นมา และเป็ นการ
สื่ อสารสองทาง ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร เช่น เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม ไลน์ทวิตเตอร์ซ่ ึ งล้วนเป็ น
สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิ พล ทําให้เกิดความต้องการซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางนี้มากที่สุด
พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารของวัย รุ่ น ไทยมี ล ัก ษณะ ที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากอดี ต โดย
สาเหตุ ส่วนใหญ่มาจาก การมี ความเชื่ อหรื อค่านิ ยมที่ ไม่ถูกต้องเกี่ ยวกับการบริ โภค อาหาร ซึ่ งที่
สําคัญคือ ชอบรับประทานอาหารตามแฟชัน่ ชอบรับประทานอาหารตามโฆษณาชวนเชื่อที่มาจาก
บุคคล ที่มีชื่อเสี ยงทั้งในและต่างประเทศ ชอบอาหารรู ปแบบ แปลกใหม่และชอบอาหารที่มาจาก
ต่างประเทศ ซึ่ งแตกต่าง จากวัยเด็ กที่ ช อบอาหารที่ มี สี สั น ส่ วนวัยผูใ้ หญ่ และวัยสู งอายุ จะชอบ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ (มโนลีศรี เปารยะ เพ็ญพงษ์, 2559) สอดคล้องกับที่ศรี บงั อร สุ วรรณ
พานิช (2555) กล่าวว่าวัยรุ่ นมีลกั ษณะนิ สัยคือ รับประทานอาหาร ตามแฟชัน่ ชอบอาหารที่มีรสชาติ
แปลกใหม่ ชอบอาหาร ประเภทแป้ ง ของทอด ของหวาน และรับประทานธัญพืชน้อย โดยวัยรุ่ นมัก
นิยมบริ โภคตามสื่ อโฆษณา
บทความวิชาการนี้ จึงมี วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอสาระเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรม
การบริ โภคของวัยรุ่ นไทยในปั จจุบนั เพื่อหาความสําคัญของอาหารไทยใน กลุ่มวัยรุ่ น อะไรที่ทาํ ให้
พวกเขาเหล่านั้นเลือกทานอาหารไทย แทนอาหารชาติอ่ืน และแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการบริ โภค
อาหาร ของวัยรุ่ นไทยให้หนั มาบริ โภคอาหารไทยมากขึ้น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บข้อ มู ล ในด้า นประชากรศาสตร์ ป ระกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และระดับรายได้ ที่มีอิทธิ พลต่อ ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการบริ โภคอาหารไทยในกลุ่ม
วัยรุ่ น
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สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา แตกต่าง
กัน ส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ นใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหาการวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษา เพื่ อ เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ในด้ า น
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ปั จจัยด้านการตัดสิ นใจในการบริ โภคอาหารไทยในกลุ่มวัยรุ่ น เพื่อนําไปปรับปรุ งธุ รกิจในอนาคต
2. ขอบเขตด้า นประชากร: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มุ่ ง เน้ น เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม วัย รุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ทั้งสิ้ นเป็ นจํานวน 475 คน
3. ขอบเขตด้ า นระยะเวลา: การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท ํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยดําเนิ นการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดื อนกุมภาพันธ์ จนถึง มีนาคม
2562
4. ขอบเขตด้านพื้นที่: การศึกษาในครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น
-

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้

-
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พฤติกรรมของผู้บริโภค
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบข้อมูล พฤติกรรมการบริ โภคอาหารไทยในกลุ่มวัยรุ่ น
2. ทําให้ท ราบข้อมู ล เชิ งลึ ก เกี่ ย วกับ เหตุ ผ ลของคนส่ วนใหญ่ ที่ ยงั เลื อกที่ จะรั บ ประทาน
อาหารไทย
3. ทําให้ทราบข้อมูล ด้านแรงจูงใจการการเลือกบริ โภคอาหาร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารไทยในกลุ่มวัยรุ่ น หมายถึ ง ในยุคสมัยนี้ วิธีการเลื อกซื้ อ
หรื อเลือกหาอาหารรับประทานในหมู่วยั รุ่ นนั้นแตกต่างจากเดิม ปกติที่อาจรับประทานอาหารไทย
ทุกวันอาจหันไปหาอาหารชาติอื่นแทน
2. แรงจูงใจการการเลือกบริ โภคอาหาร เนื่ องจากปั จจุบนั โปรโมชัน่ ที่ผา่ นออกมาทางสื่ อ
ออนไลน์
นั้นมีมากมายเลยทําให้คนหันไปสนใจพวกอาหารญี่ปุ่น หรื อ อาหารเกาหลีมากขึ้น
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับรสชาติอาหารของแต่ภาค หมายถึง ในแต่ละภาคมีรสชาติ
อาหารที่แตกต่างกันไม่วา่ จะเป็ น ต้ม ผัด แกง ทอด ที่มีรสชาติที่หลากหลาย
4. ผลิ ตภัณฑ์ (product) หมายถึ ง ทุกสิ่ งที่นักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพื่อเรี ยกร้อง
ความสนใจ เพื่อการได้กรรมสิ ทธิ์ หรื อเพื่อการอุปโภคบริ โภค ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดได้
5. ราคา (price) ประกอบด้วย ราคาสิ นค้า ราคาอาหาร ส่ วนลด การรั บรู ้ราคาสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคระยะเวลาการจ่ายเงิน เป็ นต้น
6. ช่ องทางการจัดจําหน่าย หรื อ สถานที่ จาํ หน่ าย (place) ประกอบด้วย สถานที่จาํ หน่ าย
สิ นค้า สิ นค้าคงคลัง การขนส่ ง เป็ นต้น
7. การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) ประกอบด้วย การส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การขายตรง การส่ งเสริ มการขายโดยผ่านตัวแทนจําหน่าย เป็ นต้น
8. กลุ่มวัยรุ่ น หมายถึง กลุ่มประชากรในช่วงอายุระหว่าง 15 ปี – 30 ปี
9. เขตกรุ งเทพมหานคร หมายถึ ง จังหวัดที่ เป็ นเมื องหลวง และยังเป็ นเขตเศรษฐกิ จและ
การค้าของประเทศ การบริ การของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ถูกจัดลําดับให้เป็ นมหานครอันดับ
ที่ 15 ของโลก
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และสร้ างความพึง
พอใจให้แก่ผูบ้ ริ โภคได้ และยังมีความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนอ

ง ข

องธุ รกิจมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญจะช่ วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ดีข้ ึนและสอดคล้อง
กับยุคสมัย
ในตลาดปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเป็ นใหญ่ และมีความสําคัญกับธุ รกิจเป็ นอย่างมาก จึงจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ผบู ้ ริ หารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผูบ้ ริ โภคให้ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลง
การซื้ อ การตัดสิ นใจซื้ อ ต่างๆ จะสามารถช่วยให้ผบู ้ ริ หารทายใจหรื อเดาใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคของกิจการ
ได้ถูกต้องว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ ออย่างไร แรงจูงใจในการซื้ อ
เกิ ดจากอะไร แหล่งข้อมู ลที่ผูบ้ ริ โภคนํามาตัดสิ นใจซื้ อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดเป็ นอย่างมาก
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิช (2553) ได้อธิ บายถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ว่า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู ้สึกที่ผบู ้ ริ โภคมี 3 รู ปแบบ
1. พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคแปรเปลี่ ย นได้ (Dynamic) เนื่ อ งจากความเปลี่ ย นแปลง ของ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่ น การสื่ อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําให้มีผลกระทบต่อปั จจัยด้าน
ความคิด ความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคด้วย และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ได้รับผลกระทบมาจากปั จจัยภายใน
และภายนอก จึงทําให้พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคไม่หยุดนิ่ งอยู่เหมื อนเดิ ม แต่ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวข้องกับ ปฏิ สัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างความคิ ดความรู ้ สึ ก
และการกระทํา กับสิ่ งแวดล้อมภายนอก ดังนั้น ความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงต้องศึกษาทั้งปั จจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกว่า ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า/บริ การอะไร อย่างไร และทําไม
3. พฤติ กรรมบริ โภคเกี่ ยวข้องกับการแลกเปลี่ ยน (Exchanges) หมายความว่า ผูบ้ ริ โภคมี
พฤติ ก รรมเพื่ อแลกเปลี่ ย นคุ ณ ค่าบางอย่างกับ บางคนในกรณี น้ ี คื อการแลกเปลี่ ยนระหว่างผูซ้ ้ื อ
(ผูบ้ ริ โภค) กับผูข้ าย (เจ้าของสิ นค้า) เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
สุ ปัญญา ไชยชาญ (2550) ให้กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคไว้วา่ อาการที่แสดงออกในการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
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4. พฤติกรรมการซื้ อแบบเป็ นปกติกิจ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคทําการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องซื้ อถี่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะทัว่ ไป มีราคาต่อหน่วยตํ่า มีวางจําหน่ายทัว่ ไป ผู ้
ซื้ อจะตัดสิ นใจซื้อโดยไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด
5. พฤติกรรมการซื้ อแล้วลดความกังวลใจ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ ผูบ้ ริ โภค รู ้จกั ดี และรู ้วา่ มีความ
แตกต่างระหว่างตรายี่หอ้ น้อยมาก แต่ผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงตัดสิ นใจได้ยากในการซื้อ เพราะเป็ นประเภท
ที่มีราคาและความเสี่ ยงสู ง มีการซื้ อเป็ นครั้งคราว
6. พฤติกรรมการซื้ อแบบซับซ้อน (complex buying behavior) เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี ผูบ้ ริ โภคมี
ความคุน้ เคย มีราคาสู ง มีความเสี่ ยงสู ง แต่มีความถี่ในการซื้ อตํ่ามาก บางครั้งมีการซื้ อเพียงครั้งเดียว
ตลอดอายุของผูบ้ ริ โภค ก่อนการลงมือซื้อ ผูบ้ ริ โภคต้องเสาะแสวงหาสารสนเทศ เพิ่มเติมอีกจํานวน
มากเกี่ ย วกับ ประเภทและตราผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อให้ท ราบถึ งคุ ณ ลัก ษณะของ ผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ๆ เช่ น
บริ โภคที่จะลงมือซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลมาใช้ เป็ นต้น
7. พฤติกรรมการซื้อแบบแสวงหาความหลากหลาย ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่มเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่
มีความยุ่งยากน้อย ก็ยงั ถือว่าตราผลิ ตภัณฑ์มีความสําคัญอยู่ ไม่อยากซื้ อตราเดิ ม พฤติกรรมการซื้ อ
จึงมีการเปลี่ยนเป็ นตราใหม่เสมอ ๆ เพราะอยากหลุดพ้นจากความจําเจ ซํ้าซากอยากลองของใหม่
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พรมิตร กุลกาลยืนยง (2561) พฤติกรรมการบริ โภคอาหารไทย และปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านอาหารไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร : ศึกษาเปรี ยบเทียบผูบ้ ริ โภค
กลุ่ม Gen-X และ Gen-Y บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen-X
และ Gen-Y ในประเด็นของ 1) พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารไทย 2) ระดับความคิดเห็ นและความ
แตกต่ างที่ มี ต่อคุ ณ ภาพอาหาร คุ ณ ภาพบริ ก าร บรรยากาศร้ าน ราคา และความพึ งพอใจ และ 3)
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทย เป็ นการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น Gen-X จํานวน 200 คน และเป็ น Gen-Y จํานวน 200 คน ที่
ไปรับประทานอาหารไทยในร้ านที่กาํ หนดไว้ 15 แห่ งที่ต้ งั อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็ น Gen-X และ Gen-Y ส่ วนใหญ่ไปรับประทานอาหารไทยนอกบ้าน 1-3
ครั้งต่อเดือน รับประทานในมื้อเย็นที่ร้านในห้างใกล้บา้ น มีงบประมาณในการรับประทานเฉลี่ยต่อ
คนระหว่าง 301-600 บาท และแหล่ งข้อมู ลที่ ใช้ในการตัดสิ นใจ คือเพื่อน ญาติ และคนรู ้ จกั ส่ วน
พฤติกรรมการรับประทานที่แตกต่างกันระหว่าง Gen-X และ Gen-Y คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น Gen-X
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ส่ วนใหญ่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสังสรรค์กบั ครอบครัว และไปรับประทานในวันเสาร์ ในขณะที่ กลุ่ม
Gen-Y ส่ วนใหญ่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อสังสรรค์กบั เพื่อน ๆ และไปรับ ประทานในวันอาทิ ตย์ กลุ่ ม
ตัว อย่ า งทั้ง ที่ เป็ น Gen-X และ Gen-Y มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ภาพอาหาร คุ ณ ภาพบริ ก าร และ
บรรยากาศร้ านในระดับดี มีความคิดเห็ นต่อราคาในระดับที่เหมาะสม และมีความพึงพอใจในการ
รับประทานในระดับมาก ตัวแปรราคาและคุณภาพบริ การส่ งผลต่อความพึงพอใจในกลุ่มตัวอย่างทั้ง
ที่เป็ น Gen-X และ Gen-Y ส่ วนตัวแปรด้านพฤติกรรมการบริ โภคมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่ม Gen-X เท่านั้น
เอกณรงค์ วรสี หะยง (2558) นวัตกรรมด้านอาหารกับพฤติกรรมกับการบริ โภคอาหารของ
คนไทยในปั จจุ บ นั นวัตกรรมด้านอาหารในสั งคมไทยปั จจุ บ นั มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการ
นําเสนอสิ น ค้า และบริ ก าร โดยอาศัย การตลาดมากยิ่ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โ ภคได้เลื อ กรั บ หรื อ เกิ ด
พฤติกรรมในการบริ โภคที่สนอง ความต้องการของบริ ษทั หรื อองค์กรที่ตอ้ งการ ต่างไปจากอดีตทั้ง
ทางด้านตัวผลิ ตภัณฑ์ (Product) ที่มีความ สวยงาม หลากสี สัน รวดเร็ วหรื อรวมไปถึ งการนําเสนอ
ให้ ผู ้บ ริ โ ภครั บ ประทานอาหารแบบบุ ฟ เฟ่ (All you can eat) ซึ่ งส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภค
รั บ ประทานอาหารแบบเกิ น ความต้อ งการของร่ า งกาย ในขณะเดี ย วกัน ก็ ใช้ราคา (Price) เป็ น
ตัวกระตุน้ ทําให้เกิดพฤติ กรรมในการบริ โภคมากยิ่งขึ้นโดยใช้ลกั ษณะการนําเสนอทาง จิ ตวิทยา
อาทิเช่ น ราคา 499, 399 และ 299 ตามลําดับ โดยมีส่วนประสมทางการตลาด ที่มี P เป็ นตัวสุ ดท้าย
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคง่ายต่อการตัดสิ นใจแต่ก็แอบแฝงเรื่ องของการจํากัดเวลาเอาไว้ นอกจากนั้นแล้ว
สังคมคนไทย มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากผ่านสื่ อหลากหลายรู ปแบบทําให้พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารของคน ไทยยิ่งเปิ ดกว้างประกอบกับสถานที(Place)ในการจัดจําหน่ายสิ นค้าก็ง่ายต่อ
การเข้าถึง คือในปั จจุบนั มีห้าง สรรพสิ นค้าเกิดขึ้นมากมายทัว่ ทุกแห่งหน ก็คือ การส่ งเสริ มการขาย
(Promotion) โดยร้านอาหารในแต่ละ ลักษณะก็พยายามทําการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อหลากหลาย
รู ปแบบอาทิ มาทานอาหาร 4 คน จ่ายแค่ 3 คน โดยลด 60% หรื อการสะสมแต้ม ซึ่ งทุกอย่างคือการ
กระตุน้ ให้คนไทยเกิ ดพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร แบบเกินความต้องการของร่ างกาย ซึ่ งเมื่อมาก
เกินความจําเป็ นของร่ างกายก็จะส่ งผลกระทบสุ ขภาพของ คนไทย
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี 2558 ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ในปั จจุ บ ัน ธุ รกิ จ พาณิ ช ย์อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ECommerce) ของไทยเติ บ โตขึ้ น อย่าง ต่ อเนื่ อง ทั้ง นี้ เนื่ องมาจากเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้า ผู บ้ ริ โภค
สามารถเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว แค่เพียงปลายนิ้ วสัมผัส ผูป้ ระกอบการในธุ รกิจ
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ต่างๆ เองก็มองว่าเวลานี้ E-Commerce เป็ นช่องทางการขายหลักในการเข้าถึ งผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การท า E-Commerce ผ่าน แอพพลิเคชัน่ เนื่ องจากความสะดวกในการใช้งาน มีระบบชําระ
เงินหลากหลายช่องทาง รวมถึงมี ระบบจัดการสิ นค้าและขนส่ งถึงปลายทางพร้อมเก็บเงิน ซึ่ งช่วยอํา
นวยความสะดวกให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ ความสะดวกสบาย และมัน่ ใจในระบบการสั่งซื้อสิ นค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์มากขึ้น งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่งได้แก่ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ใน เรื่ องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน รวมถึ งปั จจัย
ด้านส่ วนประสมทาง การตลาด และปั จจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ราคา ช่ องทางการจัดจําหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด การยอมรับ เทคโนโลยี ความปลอดภัยและ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และการ ให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล ว่า ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ผ่ า นทาง
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลหรื อไม่ อย่างไร โดย
เก็บข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างจํานวน 405 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์ และนําข้อมู ล ที่
ได้มาวิเคราะห์ ผลค่าทางสถิ ติตามวัตถุ ป ระสงค์ของ งานวิจยั ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลการวิจยั
พบว่าปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิ เคชั่นออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลอย่างมี นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจาํ นวน 4 (2) ปั จจัย โดย
เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ช่ องทางการจัดจําหน่ าย และการ ยอมรับ
เทคโนโลยี 2) ปั จจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่ อถื อ 3) ปั จจัยด้านราคา คุ ณภาพและ ความ
หลากหลายของสิ นค้าในแอพพลิ เคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า 4) ปั จจัยด้าน การ
ประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค และความมีชื่อเสี ยงของแอพพลิเคชัน่ ในส่ วนของการศึกษา
ความแตกต่ างของปั จจัย ด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจยั พบว่า อาชี พ ที่ แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิ เคชัน่ ออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างใน เขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่ มนักเรี ยน นักศึ กษา มี ค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจซื้ อ มากกว่าผูท้ ี่ มีอาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ่ งจากผลการวิจยั ผูป้ ระกอบการและนักพัฒนา แอพพลิเคชัน่ สามารถนําไป
พัฒนาระบบปฏิบตั ิการของแอพพลิเคชัน่ ซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ให้มี ประสิ ทธิ ภาพ และตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นไป
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า ง ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม วัย รุ่ น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบรู ป แบบ
ปลายเปิ ด และปลายปิ ด (Open and Closed-end Questionnaire) ประกอบไปด้วยข้อมูลส่ วนบุคคล
และความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภค
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ เป็ นประชากรที่ มี จ าํ นวนนับ ไม่ ไ ด้ (Infinite population)
หรื อไม่ทราบจํานวนประชากร โดยสุ่ มแบบ (Judgment sampling) เป็ นการสุ่ มโดยใช้วิจารณญาณ
คือ ผูต้ ดั สิ นใจบริ โภคอาหารแช่แข็ง ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มประชากรวัยรุ่ นที่อายุต้งั แต่ 15–30 ปี จํานวน 475 คนใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่รับประทานอาหารไทย
ใช้สูตรของ W.G.Cochran ในการหาจํานวนคน

โดย คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (โดย = 0.5)
คือ ระดับความมัน่ ใจที่ กาํ หนด หรื อระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ เช่ น Z ที่ ระดับนัยสําคัญ
0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) Z = 1.96
คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมให้เกิ ดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ ระดับ
ความเชื่อมัน่ นั้นๆ) เช่น ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ เป็ น แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดในการเลือกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง คณะผูว้ ิจยั
ได้สร้ างขึ้นโดยการศึ กษาค้นคว้าจาก แนวคิ ดและทฤษฎี ต่างๆ รวมทั้งงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง มาเป็ น
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม ลักษณะคําถาม ปลายปิ ด และ ปลายเปิ ดในบางข้อ
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ และอาชีพ เป็ นคําถามแบบสํารวจรายการ (Check list)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยด้านการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารในกลุ่มวัยรุ่ น โดยให้ตอบ
คําถามโดยประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) แบ่งออกเป็ น เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็ นด้วยน้อย เห็ น
ด้วย ปานกลาง เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้านการเลือกรับประทานอาหาร โดยครั้งนี้รวมทั้ง 2 แบบสอบถามเอาไว้ท้ งั
Check list และ open-end questionnaire เพื่อที่จะได้รู้ความคิดของผูบ้ ริ โภคได้ชดั ขึ้น
เกณฑ์ การให้ คะแนนแต่ ละระดับ
ระดับความสําคัญของปั จจัย

ค่าคะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

เกณฑ์ การตีความค่ าเฉลีย่
เกณฑ์การตีความที่แต่ละระดับมีค่าเท่ากัน ซึ่ งจะได้มาจากสู ตร

ดังนั้นการตีความจะเป็ น
ค่าเฉลี่ย

4.21-5.00

หมายถึง

มีความสําคัญมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย

3.41-4.20

หมายถึง

มีความสําคัญมาก

ค่าเฉลี่ย

2.61-3.40

หมายถึง

มีความสําคัญปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

1.81-2.60

หมายถึง

มีความสําคัญน้อย

ค่าเฉลี่ย

1.00-1.80

หมายถึง

มีสาํ คัญน้อยที่สุด
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การทดสอบเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงของแบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการ
เลื อกรับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อหาค่าอํานาจจําแนก และ
ค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้โ ดยใช้ วิ ธี ก ารคํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ 0.951 ซึ่ งอยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ ทั้ง นี้ เกณฑ์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ของความเที่ ย ง
(Reliability coefficient) ที่ยอมรับได้คือ 0.50 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลมีท่ีมาของข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary data) จะเป็ นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จาการสํ า รวจ โดยที่ จ ะใช้
แบบสอบถาม
2. ข้อมู ล ทุ ติยภู มิ (Secondary data) จะเป็ นข้อมู ล ที่ ได้จากการจัดเก็ บ และรวบรวมข้อมู ล
และค้นคว้าในหนังสื อ ตาราวิชาการ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เป็ นต้น
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามได้ตรงตามสิ่ งที่ตอ้ งการแล้ว ผูศ้ ึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องของแบบสอบถาม และทําการลงรหัสแล้วนําข้อมูลมาลงบันทึกลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for Sciences)
ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการทดสอบสมมติฐาน มีดงั นี้
1. สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การนําเสนอข้อมูลรู ปตาราง ค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential statistics) ได้ แ ก่ การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน (Hypothesis
testing) ตั้งไว้ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยใช้ค่าทางสถิ ติ t-test เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยระหว่างของกลุ่มสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดี ย ว (One-Way analysis of variance) ในการวิ เคราะห์ เปรี ย เที ย บของค่ า เฉลี่ ย ระหว่า งกลุ่ ม
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไปว่าแตกต่างกันหรื อไม่
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการที่ได้ศึกษางานวิจยั จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 475 คน ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ข้อมูลส่ วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ
68.40 เพศชาย จํานวน จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.70 และ เพศอื่นๆจํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.9 ตามลําดับ มีช่วงอายุ ส่ วนใหญ่เป็ นอายุ 21-25 ปี จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.60 อายุ
16-20 ปี จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.30 อายุ 26-30 ปี จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.80
อายุ 30ปี ขึ้นไป จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.60 และ อายุ ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15 ปี จํานวน 46
คน คิดเป็ นร้อยละ 9.70
ข้อมู ล เกี่ ย วกับ ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ แสดงผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล
เกี่ยวกับปั จจัยการเลือกรับประทานอาหารได้ผลลัพธ์อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าในทุกด้านมีระดับความสําคัญในระดับมาก จากค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด
คื อ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ท่ านสนใจ มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.40 ปั จจัยด้านการเลื อกทําเลที่ ต้ งั ที่ท่าน
สนใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านราคามีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96 และ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดในการเลื อกรับประทานอาหารไทย มีค่าเฉลี่ย 3.38
ตามลําดับ
ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค จากข้อมูลวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลือกทานอาหารภาคกลางมากที่สุด ตามมาด้วยอีสาน ใต้ และเหนื อ ส่ วนสถานที่ ที่ผบู ้ ริ โภคชอบไป
มากที่สุด คือร้านอาหารทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 62.3 หรื อจํานวนคน 296 คน
จากการทดสอบสมมติ ฐานระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
อาชี พ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มทางการตลาดพบว่า
เพศที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
จัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
อายุที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่แตกต่างกัน เมื่อทดสอบ
เป็ นรายคู่ พบว่า มี 3 คู่ (1) ผูบ้ ริ โภคที่มีช่วงอายุต่าํ กว่า 15 ปี กับ 30 ปี ขึ้นไป (2) อายุ 16-20 ปี กับ 30
ปี ขึ้ น ไป (3) อายุ 21-25 ปี กับ 30 ปี ขึ้ น ไป มี ค วามแตกต่ างต่ อ ปั จ จัย ส่ วนประสมการตลาดด้า น
สถานที่แตกต่างกัน
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อาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์แตกต่างกัน เมื่ อ
ทดสอบเป็ นรายคู่ พบว่า นักเรี ยน/นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน
อาชีพที่แตกต่าง กันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านราคาแตกต่างกัน พนักงาน
เอกชน และอื่นๆ
อาชีพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านสถานที่แตกต่างกัน นักเรี ยน/
นักศึกษา กับ พนักงานเอกชน และ นักเรี ยน/นักศึกษา กับ ธุ รกิจส่ วนตัว
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณ ฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มทางการตลาดไม่แตกต่างกัน
สถานภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่
แตกต่าง กัน เมื่อทดสอบเป็ นรายคู่ พบว่า โสด กับ สมรส แตกต่างกัน
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า คนกลุ่มนี้สนใจเรื่ องของโปรโมชัน่ จากร้านอาหารต่างๆเป็ นพิเศษ
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมมุ ติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ อาจเป็ นเพราะปั จ จุ บ ัน นั้น ร้ านอาหารต่ างๆ มี โ ปรโมชั่น
มากมายมาแข่งกันทําการตลาด ร้ านไหนราคาดี กว่าผูบ้ ริ โภคก็จะหันไปสนใจร้ านนั้นเป็ นพิเศษ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เอกณรงค์ วรสี หะยง (2558) นวัตกรรมด้านอาหารกับพฤติกรรมกับ
การบริ โภคอาหารของคนไทยในปั จจุ บ ัน นวัตกรรมด้านอาหารในสั ง คมไทยปั จจุ บ ัน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการนําเสนอสิ นค้าและ บริ การ โดยอาศัยการตลาดมากยิง่ ขึ้นเพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
ได้เลื อ กรั บ หรื อเกิ ด พฤติ ก รรมในการบริ โภคที่ ส นอง ความต้อ งการของบริ ษ ัท หรื อองค์ก รที่
ต้องการ
อี ก หนึ่ งพฤติ ก รรมพบว่าคนกลุ่ ม นี้ เลื อกที่ จะทานอาหารในร้ า นอาหารทั่วไปมากกว่า
สื บเนื่ องจากราคาที่เป็ นมิตรมากกว่าร้านอาหารในห้างสรรพสิ นค้า และสะอาดกว่าร้านอาหารริ ม
ถนน
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
การจากวิ จ ยั ครั้ งนี้ เราสามารถรั บ รู ้ ถึ ง ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดในการเลื อ ก
รับประทานอาหารไทยของกลุ่มวัยรุ่ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร สิ่ งที่เราได้คาํ นึงเห็นนั้น คือ
1. การส่ งเสริ มทางการตลาด สามารถเป็ นปั จจัยหลักของการเลื อกตัดสิ นใจในการเลื อก
รับประทานอาหารได้ การที่ร้านอาหารออกโปรโมชัน่ มาเชิญชวนให้คนหันมารับประทานอาหาร
ไทยนั้นสามารถในคนหันมาบริ โภคได้มากขึ้น อาจจะเป็ นการลดราคาในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง
และยังเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย
2. กลุ่มตัวอย่างของเรานั้นยังมีความชื่ นชอบ รสชาติอาหาร ไทยดั้งเดิ มอยูม่ าก ซึ่ งได้เห็น
ว่าเราควรอนุรักษ์อาหารไทย รสชาติเดิมๆ ของเราเอาไว้คงเดิม ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
การเพิ่มเติมหรื อตกแต่งสามารถทําให้อาหารมีราคามากขึ้น แต่ในบางครั้งรสชาติน้ นั ก็สาํ คัญอยูไ่ ม่
น้อยในการบริ โภคอาหาร
3. ราคานั้นเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยในการเลื อกบริ โภค เนื่ องจากเมื่อเที ยบระหว่างอาหารไทย
กับอาหารนานาชาติ อาหารไทยยอมมี ราคาที่ ถูกกว่า สามารถจําต้องได้มากกว่า หากเป็ นอาหาร
นานาชาติราคานั้นอาจเพิ่มเป็ นเท่าตัวได้เลยทีเดียว
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีปัญหาในการทําวิจยั 3 ประการ ซึ่ งหากมีการวิจยั ในครั้งต่อไป
ควรจะได้มีการแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ เพื่อให้งานสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ได้แก่
1. ในการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการเลื อกรับประทานอาหารไทยของ
กลุ่ ม วัย รุ่ น ในเขตกรุ ง เทพมหานครอาจมี ปั จจัย อื่ น ๆอี ก หลายปั จจัย ที่ ผู ศ้ ึ ก ษาไม่ ไ ด้รวมไว้ใ น
แบบสอบถามนี้ ดัง นั้น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาในเชิ ง คุ ณ ภาพสํ า หรั บ ปั จ จัย อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
ครอบคลุมและนําไปสู่ งานวิจยั ที่ดีข้ ึนต่อไป
2. การเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ม ตัวอย่างอาจน้อยเกิ นไป รวมถึ งช่ วงเวลาในการเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล และสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และสถานที่ เก็บรวบรวมข้อมู ล และสถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตรง
3. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดมากขึ้น ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็ น
ต้น
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การศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการของสายการบินต้ นทุนตํ่าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา ไทยแอร์ เอเชีย
THE STUDY OF CUSTOMERS’ SATISFACTION ON SERVICE QUALITY AT LOW COST
CARRIERS OF STUDENT IN PRIVATE UNIVERSITY IN PATHUMTHANI PROVINCE
(CASE STUDY) THAI AIRASIA
กณกรดาภา เจนใจ
วศินภาคย์ จึงเจริญสุ ข
ธีรกานต์ บุตรจันทร์
นักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
วรวัฒน์ จรดล
อาจารย์ที่ปรึ กษา รายวิชาสัมมนาธุ รกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความพึงพอใจในคุ ณภาพการให้บริ การของ
สายการบิ นต้นทุ นตํ่าของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุ มธานี และ (2) เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
คุ ณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ผูน้ กั ศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนในจังหวัดปทุมธานี 2 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้ น 53,625 คน
โดยสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) แบบโควต้า (Quota sampling)
มหาวิทยาลัยละ 200 คน ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน
400 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิ ติ เชิ งอนุ มาน ได้แก่ t-test, F-test
และเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ Scheffe ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 19-21 ปี ศึ กษาอยู่ในชั้นปี ที่ 2 มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน 10,001 – 20,000 บาท และศึ กษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ และมหาวิทยาลัยรังสิ ต และมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการ
740

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

บิ นต้นทุ นตํ่า แอร์ เอเชี ย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังต่อไปนี้ ด้านการให้ความมัน่ ใจ ด้านความเป็ นรู ปธรรม ด้านการเอาใจใส่ ด้านความน่ าเชื่ อถื อ และ
ด้านการตอบสนอง ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ชั้นปี การศึ กษา และมหาวิทยาลัยที่ ศึ กษา ที่ แตกต่ างกัน กันส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในคุ ณภาพการ
ให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แอร์ เอเชี ย ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริ การ, สายการบินต้นทุนตํ่า
Abstract
The objectives of this study were (1) to investigate the level of satisfaction on service quality of
a low-cost airline of private university students in Pathum Thani province and (2) to compare the
demographic factors of private university students in Pathum Thani province affecting the satisfaction on
service quality of a low-cost airline. The population consisted of all students from 2 private universities in
Pathum Thani province which included Bangkok University and Rangsit University in total of 53,625
students. The respondent of 200 students were selected from each university by using the nonprobability
sampling and quota sampling techniques. The data collection was performed by using questionnaire as
research tool from a total of 400 students. Data were analyzed using descriptive statistics such as mean,
percentage and standard deviation and inferential statistics such as t-test, F-test and Scheffe’s pairwise
comparison were also used. The results of the study showed that most respondents were male, aged
between 19-21 years old and were sophomores, with income ranged from 10,001 – 20,00 Baht per
month. Two hundred students were from Bangkok University and students were from Rangsit
University. The overall satisfaction on service quality of a low-cost airline of private university students
was at high level ( = 3.70). The descending order of satisfaction was as follows: confidence, tangible,
empathy, credibility and responsiveness, respectively. The results of the hypothesis testing showed that
demographic factors including the difference in gender, age, class and university had different effects on
the satisfaction on service quality of AirAsia, a low-cost airline at significance level of 0.05.
Key words: Satisfaction, Service quality, Low-cost airline
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บทนํา
ธุ รกิจสายการบิ นของไทยเป็ นธุ รกิ จที่ มีสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง โดยเฉพาะธุ รกิจสาย
การบินต้นทุนตํ่า โดยหลายปี ที่ผ่านมาสายการบินต้นทุนตํ่ามีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่าง
มาก จากความสามารถในการช่วงชิ งส่ วนแบ่งการตลาดจากการบินที่ให้บริ การเต็มรู ปแบบ และสาย
การบินต้นทุนตํ่ายังสามารถสร้างผลการดําเนิ นงานที่ดีกว่าด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ EBITDAR
ที่ร้อยละ 42 จากปี พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2556 อีกทั้งการเปิ ดเสรี น่านฟ้าในปี พ.ศ.2558 ประกอบกับการ
ที่ประเทศไทยมีปัจจัยดึงดูดจากการลงทุนจากอุปสงค์ในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีแนวโน้ม
เติบโตสู งและมีภูมิประเทศที่เป็ นศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศ (Hub) ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ (ธนาคารไทยพานิชย์, 2562) ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ส ายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า (Low Cost
Airline) เช่น นกแอร์ หรื อไทยแอร์ เอเชี ย ที่เน้นราคาประหยัด จึงทําให้ค่าโดยสารมีราคาที่แตกต่าง
กันด้วย ซึ่ งลูกค้าบางคนไม่ได้ตอ้ งการการบริ การที่ เต็มรู ปแบบ แต่เน้นราคาที่ประหยัด อีกทั้งสาย
การบินต้นทุนตํ่ายังมีการส่ งเสริ มการขายต่าง ๆ ออกมาดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป็ นประจํา ทําให้
สายการบินต้นทุนตํ่า (Low-Cost Airlines) ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย เป็ นยุคทองของสายการ
บินต้นทุนตํ่า (มงคล โสภณ, 2562) ซึ่ งสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า จะไม่ ส ามารถสู่ กั บ สายการบิ น ที่
ให้บริ การเต็มรู ปแบบที่ ปรั บ ตัวลงมาแข่งขันได้ ดังนั้นสายการบิ นต้นทุ นตํ่าจึ งมี การปรับ เปลี่ ยน
แบบจําลองทางธุ รกิจเป็ นแบบผสมผสาน (Hybrid Business Model) โดยมีการเพิ่มบริ การเสริ ม เช่น
การมี Wi-Fi ให้ บ ริ ก ารฟรี บิ น เที่ ย วบน การหาช่ องทางรายได้ช่ องทางอื่ น ที่ มิ ใช่ จากการขายตั๋ว
โดยสาร เช่น การขายอาหารบนเที่ยวบน ค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นง่ั ขายของที่ระลึกบนเที่ยวบิน
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationship Management) เป็ นต้น จึงทําให้มีคนหัน
มาใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าจํานวนมากขึ้นเรื่ อย ๆ
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การ
ของสายการบินต้นทุนตํ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี กรณี ศึกษา ไทยแอร์
เอเชี ย เพื่ อสามารถเข้าถึ งความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ ก ารในกลุ่ ม นัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัยเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี และนําผลวิจยั ที่ได้ไปปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการบริ การของสายการ
บิน ไทยแอร์ เอเชีย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจในคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
2) เพื่ อเปรี ย บเที ยบปั จจัยประชากรศาสตร์ ข องนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย เอกชนในจังหวัด
ปทุมธานีที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า
สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านชั้นปี การศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ด้านมหาวิทยาลัยที่ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นศึ กษาถึ งความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให้บริ การของสายการบิ น
ต้นทุนตํ่าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ตามปั จจัยประชากรศาสตร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุ มธานี โดยศึกษาจาก
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เอกชนในจัง หวัด ปทุ ม ธานี 2 แห่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การจัด อัน ดับ จากเว็บ ไซต์
Webometrics ซึ่ งเป็ นกลุ่มวิจยั ในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation)
จากสภาวิจยั แห่ งประเทศสเปน (Spanish National Research Council) ในเดือนกรกฎาคม ในปี ค.ศ.
2018 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ถูกจัดอยูใ่ นอันดับ 1 และมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ถูกจัดอยูใ่ นอันดับ
ที่ 2 จํานวนแห่ ง ละ 200 คน รวมทั้ง หมด 400 คน ด้วยวิธี ก ารสุ่ ม แบบให้ โควต้า ตามลัก ษณะที่
แตกต่างกันตามมหาวิทยาลัย และใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามแบบตามสะดวกใช้เวลาศึกษา ตั้งแต่
เดือน มกราคม จนถึงเดือน เมษายน พ.ศ.2562 รวมทั้งหมด 4 เดือน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้ บริการ
(SERVQUAL)
- ด้านความเป็ นรู ปธรรม
- ด้านความน่าเชื่อถือ
- ด้านการตอบสนอง
- ด้านการให้ความมัน่ ใจ
- ด้านความเอาใจใส่
(Parasuraman et al., 1985)

ปัจจัยประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ชั้นปี การศึกษา
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษา

(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550)

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการศึกษานี้ สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การของสายการบิ น
เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
2) ผลการวิจยั นี้เป็ นประโยชน์ให้แก่นกั วิชาการ วงการศึกษาใช้ในการศึกษาและค้นคว้าเพื่อ
ใช้เป็ นต้นแบบและข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาครั้งต่อไป
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) กล่ าวว่า การแบ่งส่ วนตลาดของผูบ้ ริ โภคช่ วยให้นกั การตลาด
สามารถจําแนกผูบ้ ริ โภคออกเป็ นส่ วน ๆ ได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยอายุ เพศ ขนาดและสภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับอุปสงค์ (Demand)
ในตัวสิ น ค้าทั้งหลาย ที่ ช้ ี ให้ เห็ น ถึ งการเกิ ดขึ้ นของตลาดใหม่ และตลาดอื่ น ก็ จะหมดไปหรื อลด
ความสําคัญลง ในขณะที่ ล ักษณะด้านจิ ตวิท ยาและสังคมวัฒนธรรมช่ วยอธิ บ ายถึ งความคิ ดและ
ความรู ้ สึ ก ของกลุ่ ม เป้ าหมายนั้น (อดุ ล ย์ จาตุ รงคกุ ล , 2551) โดย ณั ฐพงศ์ ประกอบการดี (2556)
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พบว่า เมื่ อผูเ้ ดิ นทางมี อายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมี แนวโน้มที่ จะเลื อกเดิ นทางโดยสายการบิ นต้นทุ นตํ่า
ลดลง ด้านอาชี พ เมื่ อผูเ้ ดิ นทางที่ เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษาจะมีแนวโน้มจากการเดิ นทางโดยสาย
การบิ น ต้น ทุ น ตํ่ามากขึ้ น ด้านราคาตั๋วโดยสาร เมื่ อราคาตั๋วโดยสายเพิ่ ม ขึ้ น จํานวนผู ท้ ี่ จะเลื อ ก
เดิ นทางโดยสายการบิ นต้นทุ นตํ่าลดลง ด้านการเคยใช้บริ การ เมื่ อกลุ่ มผูเ้ ดิ นทางโดยสายการบิ น
ต้นทุนตํ่ามาก่อนมีแนวโน้มที่จะเลื อกเดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่ามากขึ้น ด้านความรู ้สึก ถ้า
กลุ่ มผูเ้ ดินทางโดยสายการบิ นต้นทุ นตํ่ารู ้สึกปลอดภัย ในการเดินทางครั้งต่อไปก็มีแนวโน้มที่ จะ
เลื อกใช้บ ริ การซํ้า และงานวิจยั ของ รุ จิราภรณ์ เอ็นดู (2558) และสุ ภิส ดา เป้ งคําภา และเสกสรร
สุ ทธิ สงค์ (2559) พบว่า ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินแตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับคุณภาพการให้ บริการ
Parasuraman et al. (1985) ได้พฒั นาเครื่ องมือที่ใช้สําหรับวัดคุณภาพโดยใช้ช่องว่างทั้งห้า
ได้แก่ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้า การประเมินของผูร้ ับบริ การ การบริ การที่ได้ปฏิบตั ิ
จริ ง การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า และบริ การที่ได้รับจริ ง เรี ยกว่าแบบจําลองคุณภาพบริ การ (Service
Quality Model) โดย SERVQUAL เป็ นเครื่ องมือที่ได้รับความนิ ยมในการใช้วดั ระดับคุ ณภาพของ
การให้บ ริ ก าร ประกอบด้วย (1) ความเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร หรื อลัก ษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้ เห็ น เช่ น อุ ป กรณ์ และเครื่ องใช้สํานัก งานสภาพแวดล้อมและการตกแต่ง (2) ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อการให้ บ ริ ก ารต้อ งตรงตามเวลาที่ สั ญ ญาไว้ก ับ ลู ก ค้าได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง เหมาะสม
สมํ่าเสมอ (3) การตอบสนองลู กค้า หรื อ ความรวดเร็ วในการให้บริ การและแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
ทันเวลา (4) การให้ความมัน่ ใจแก่ลูกค้า หรื อ ความรู ้ความสามารถในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องมีทกั ษะ
ในการทํางานของพนักงาน และ (5) การเข้าใจและรู ้จกั ลูกค้า หรื อ พนักงานที่ให้บริ การลูกค้าแต่ละ
รายด้วยความเอาใจใส่ และให้ความเป็ นกันเอง ซึ่ ง ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2558) พบว่า พบว่า
คุณภาพการให้บริ การ เป็ นสิ่ งที่ สําคัญมากสําหรับผูใ้ ห้บริ การ ไม่เพียงแต่จะต้องเข้าใจในการรับรู ้
ของผูโ้ ดยสาร ขณะเดียวกันสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังจากการให้บริ การและประเภทของการบริ การที่ลูกค้า
เลือกใช้บริ การ สายการบินไม่ได้ขายลักษณะทางกายเท่านั้น แต่ยงั ให้ประสบการณ์ที่พิเศษแก่ลูกค้า
ด้วย ดังนั้น คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารจึ ง เป็ นกุ ญ แจที่ สํ าคัญ ในการดึ ง ดู ด และรั ก ษาลู ก ค้าที่ ภกั ดี ไ ว้
นอกจากนี้ วีรวิชญ์ เลิ ศไทยตระกูล และอัควรรณ์ แสงวิภาค (2558) ยังพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
คุณภาพการให้บริ การจากผูใ้ ช้บริ การสายการบินต้นทุ นตํ่าในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 5 ตัว
แปร ได้แ ก่ ความเชื่ อ มั่น ความเอาใจใส่ การมองเห็ น ทางกายภาพ การตอบสนอง และความ
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น่าเชื่ อถื อ โดยโมเดลการรับรู ้ คุณภาพการบริ การของผูใ้ ช้บริ การสายการบิ นต้นทุ นตํ่าในประเทศ
ไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจหรื อความพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึ ง สิ่ ง ที่
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์เป็ นการลดความตึงเครี ยดทางด้านร่ างกายและจิตใจ
กล่ าวอี ก นัย หนึ่ ง คื อ หมายถึ ง ระดับความรู ้ สึ กในทางบวกของบุ ค คลต่ อ สิ น ค้า หรื อ การบริ ก าร
(Kotler and Armstrong, 2014) เป็ นความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีความสุ ขความชื่ นใจตลอดจนสามารถ
สร้างทัศนคติในทางบวก ซึ่ งเป็ นผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่ วมในสิ่ งนั้น (Vroom, 1964)
โดยทฤษฎี ของความพึ งพอใจว่า เป็ นความรู ้สึ กสองแบบของมนุ ษย์คื อ ความรู ้ สึ กทางบวก และ
ความรู ้สึกทางลบ ความรู ้ สึกทางบวกเป็ นความรู ้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เกิดความสุ ข (Shelly,
1975) จากการประเมิน เปรี ยบเทียบประสบการณ์การได้รับบริ การที่ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง หรื อ
ดีเกินกว่าที่ความคาดหวังไว้ (Oliver, 1980) นอกจากนี้ การปรับตัวของบุคคลต่อสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
ดีและเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและได้รับการตอบสนอง (Powell, 1983)
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจในคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าของนักศึกษา
มหาวิท ยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุ ม ธานี กรณี ศึ กษา แอร์ เอเชี ย เป็ นการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คื อ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานี 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ถูกจัดอยูใ่ นอันดับ 1 มีนกั ศึกษาจํานวน 28,048 คน
(สํานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ, 2561) และมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 2 มี
นักศึกษาจํานวน 25,577 คน (สํานักงานทะเบียน มหาวิทยาลัยรังสิ ต, 2561) รวมทั้งหมด 53,625 คน
โดยใช้สูตรคํานวณของ Yamane (1973) โดยผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจํานวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota sampling) มหาวิทยาลัยละ 200 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ มีความเชื่ อมัน่ ด้วยครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) 0.926-0.948 ถื อว่าแบบสอบถามมี ความน่ าเชื่ อถื อ การวิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยใช้ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิ บายข้อมูล และ (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิ ติเชิ ง
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อ นุ ม าน (Inferential Statistics) ไ ด้ แ ก่ Independent Sample t-Test, One-Way ANOVA (F-test) แ ล ะ
ทดสอบเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ Scheffe
ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จํานวน

ตัวแปร

ข้อคําถาม

ค่าความเชื่อมัน่

คุณภาพการให้บริ การ

25

- ด้านความเป็ นรู ปธรรม

5

0.926

- ด้านความน่าเชื่อถือ

5

0.937

- ด้านการตอบสนอง

5

0.941

- ด้านการให้ความมัน่ ใจ

5

0.948

- ด้านความเอาใจใส่

5

0.945
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละปั จจัยประชากรศาสตร์
ปั จจัยประชากรศาสตร์

จํานวน

ร้อยละ

- ชาย

248

62.00

- หญิง

152

38.00

- ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 18 ปี

46

11.50

- ระหว่าง 19-21 ปี

168

42.00

- ระหว่าง 22-24 ปี

167

41.75

- มากกว่า 25 ปี

19

4.75

- ชั้นปี ที่ 1

58

14.50

- ชั้นปี ที่ 2

115

28.75

- ชั้นปี ที่ 3

95

23.75

- ชั้นปี ที่ 4

101

25.25

- ชั้นปี ที่ 5 หรื อมากกว่า

31

7.75

- ตํ่ากว่าหรื อเทียบเท่า 10,000 บาท

68

17.00

- 10,001 – 20,000 บาท

191

47.75

- 20,001 – 30,000 บาท

46

11.50

- 30,001 – 40,000 บาท

75

18.75

- 40,001 – 50,000 บาท

3

0.75

- มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป

17

4.25

เพศ

อายุ

ชั้นปี การศึกษา

ชั้นปี การศึกษา

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย จํานวน 248 คน (ร้อยละ 62.00) มีอายุระหว่าง 19-21 ปี จํานวน 168 คน (ร้อยละ42.00) ศึกษา
อยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 จํานวน 115 คน (ร้อยละ 28.75) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน
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191 คน (ร้อยละ 47.75) และศึกษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ จํานวน 200 คน (ร้อยละ 50.00) และ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน 200 คน (ร้อยละ 50.00)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน

คิดเห็น

- ด้านความเป็ นรู ปธรรม

3.74

0.72

มาก

- ด้านความน่าเชื่อถือ

3.64

0.79

มาก

- ด้านการตอบสนอง

3.63

0.73

มาก

- ด้านการให้ความมัน่ ใจ

3.77

0.71

มาก

- ด้านการเอาใจใส่

3.69

0.75

มาก

3.70

0.64

มาก

รวม

ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลความพึงพอใจในคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบิ นต้นทุ นตํ่า แอร์
เอเชี ย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.70) โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั ต่อไปนี้ ด้านการ
ให้ความมัน่ ใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.77) รองลงมา ด้านความเป็ นรู ปธรรม ( = 3.74) ด้านการเอาใจ
ใส่ ( = 3.69) ด้านความน่าเชื่ อถือ ( = 3.64) และน้อยที่สุด ด้านการตอบสนอง ( = 3.63)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า
ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ที่แตกต่าง
กัน กันส่ งผลต่ อความพึ งพอใจในคุ ณภาพการให้ บริ การของสายการบิ น ต้นทุ นตํ่า แอร์ เอเชี ย ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
คุณภาพการให้บริ การ

- ด้านความเป็ นรู ปธรรม
- ด้านความน่าเชื่อถือ
- ด้านการตอบสนอง
- ด้านการให้ความมัน่ ใจ
- ด้านการเอาใจใส่
รวม

ชั้นปี

รายได้

มหาวิทยาลัย

เพศ

อายุ

t-test

F-test

F-test

F-test

t-test

-4.00*

7.14*

6.82*

0.94

-2.79*

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.46)

(0.01)

-2.60*

6.57*

5.75*

1.45

-2.00*

(0.01)

(0.00)

(0.00)

(0.20)

(0.04)

-2.55*

4.17*

4.72*

1.44

-2.00*

(0.01)

(0.01)

(0.00)

(0.21)

(0.04)

-2.95*

4.24*

5.48*

1.85

-2.44*

(0.00)

(0.01)

(0.00)

(0.10)

(0.02)

-0.66

5.71*

3.73*

1.68

-1.60

(0.51)

(0.00)

(0.01)

(0.14)

(0.11)

-2.89*

6.81*

6.01*

0.75

-2.50*

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.59)

(0.01)

การศึกษา

ที่ศึกษา

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยจากการเปรี ยบเทียบรายคู่แบบ Scheffe พบว่า
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 18 ปี มีความ
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แอร์ เอเชี ย ในภาพรวม มากกว่า นักศึกษา
มหาวิท ยาลัย เอกชนในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ที่ มี อ ายุ 19-21 ปี อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
(Mean difference = 0.47, Sig. = 0.00)
2) นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานีที่อยูช่ ้ นั ปี การศึกษา ปี 1 มีความพึงพอใจ
ในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของสายการบิ น ต้น ทุ น ตํ่า แอร์ เอเชี ย ในภาพรวมมากกว่ า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุ มธานี ที่อยู่ช้ นั ปี การศึ กษา ปี 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ
0.05 (Mean difference = 0.38, Sig. = 0.01)
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การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 พบว่ า ปั จจัย ประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ชั้ นปี การศึ ก ษา และ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษา ที่แตกต่างกัน กันส่ งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบิน
ต้นทุนตํ่า แอร์ เอเชี ย ในด้านความเป็ นรู ปธรรม แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก ด้านความเป็ นรู ปธรรม เป็ นสิ่ งที่ สําคัญสําหรั บการใช้บริ การ
โดยเฉพาะการมีส่ิ งอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับชี วิตของวัยรุ่ น โดยพบว่า การมี
เทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์ใช้งานที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เช่น การซื้ อตัว๋ เช่น เว็บไซต์หรื อแอปพลิเค
ชัน ช่องทางการชําระเงินออนไลน์ (ศิวตั รา พิพฒั น์ไชยศิริ, 2555) โดยความแตกต่างในลักษณะต่างของ
ผูบ้ ริ โภค ทําให้เกิ ดช่ องทางการใช้งานที่หลากหลายในปั จจุบนั อีกทั้งสิ่ งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ จะ
ช่วยทําให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิต ที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น ดังนั้นควรมีการออกแบบช่ องทางการ
จองเที่ ยวบิ นสายการบิ นต้นทุ นตํ่า โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี เช่ น แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ โดย
เน้ นเจาะกลุ่ มนักศึ กษาเอกชนที่ มี ความหลากหลาย ซึ่ งจะต้องช่ วยอํานวยความสะดวกในการเลื อก
เที่ยวบินที่สามารถเดินทางได้สะดวก และมีราคาเหมาะสม
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา และมหาวิทยาลัยที่
ศึกษา ที่แตกต่างกัน กันส่ งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แอร์
เอเชี ย ในด้านความน่ าเชื่ อถื อ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้ เนื่ องจาก การให้ บ ริ ก ารขอสายการบิ นต้น ทุ น ตํ่า มุ่ งเน้ น ไปที่ การทํางานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ลดการบริ การหรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ ไม่ จาํ เป็ นออกไปเพื่ อลดต้นทุ น (ณั ฐพงศ์
ประกอบการดี , 2556) จึงทําให้การให้บริ การในด้านต่าง ๆ จําเป็ นต้องมีความน่ าเชื่ อถื อ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง มาตรฐานของเครื่ องบิ นที่ ให้บริ การ จะต้องมี ความปลอดภัยและไว้วางใจได้ นอกจากนี้ ยังจําเป็ น
จะต้องสามารถให้บริ การได้ตรงตามที่ ตกลงไว้ ซึ่ งส่ งผลอย่างมากต่อความพึงพอใจของนักศึ กษา ที่ มี
อารมณ์ ความรู ้สึก ที่ตอบสนองรวดเร็ ว และสามารถส่ งต่อความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจได้รวดเร็ วมาก
ในปั จจุบนั จากสื่ อสังคมออนไลน์ ดังนั้นควรรักษามาตรฐานความปลอดภัยในด้านเที่ยวบิน และทําการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มนักศึกษาเอกชนทราบ เพื่อให้เกิ ดความน่าเชื่ อในการให้บริ การของสายการบิ น
ต้นทุนตํ่า อีกทั้งยังลดความวิตกกังวนความเป็ นห่วงของผูป้ กครองได้อีกด้วย
สมมติฐานข้อที่ 3 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา และมหาวิทยาลัยที่
ศึกษา ที่แตกต่างกัน กันส่ งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แอร์
เอเชี ย ในด้ านการตอบสนอง แตกต่ างกัน อย่างมี นั ยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
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สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก การตอบสนองต่อความต้องของสายการบินต้นทุ นตํ่า เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นมาก
เนื่ องจาก อาจจะประสบปั ญหาต่าง ๆ และต้องการความช่วยเหลื อ เช่ น สัมภาระสู ญหาย เที่ยวบินล่าช้า
ไม่มีที่สูบบุหรี่ ไม่มีเครื่ องดื่มแอกกอฮอล์ ไม่มีความหลากหลายในเมนู อาหาร เครื่ องบินเก่า บรรยากาศ
การเดิ นทางไม่ เป็ นมิ ตร สิ่ งเหล่ านี้ จะค่ อย ๆ ส่ งผลต่ อการทํากําไรของอุ ตสาหกรรมสายการบิ น
ข้อบกพร่ องในการให้บริ การที่ มี คุ ณภาพจากผูใ้ ห้บริ การ ความวิตกกังวลและการสู ญเสี ยความภักดี
(ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประที ป, 2558) เมื่ อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า การที่ เจ้าหน้าที่ เต็มใจให้บริ การ มี
ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด เป็ นสาเหตุ ท่ี ช่ วยสร้ างความพึ งพอใจให้ แก่ กลุ่ มนักศึ กษาเอกชนที่ ต้องการความ
สะดวกสบาย แต่ การอธิ บายความเต็ มใจในการให้ บริ การนั้น มี การตี ความแตกต่ างกันออกไป ตาม
ลักษณะทางเพศที่จะมองในมุมที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการส่ งเสริ มและพัฒนาพนักงานที่ให้บริ การ
เช่ น พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ และแอร์ โฮสเตส โดยการจัดหลักสู ตรอบรมเทคนิ คการต้อนรับผูบ้ ริ โภค
สมัยใหม่ โดยให้เกิ ดการเต็มใจในการให้บริ การ และการส่ งมอบส่ วนเสริ มในการให้บริ การ เช่ น การ
ถามตอบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
สมมติฐานข้อที่ 4 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี การศึกษา และมหาวิทยาลัยที่
ศึกษา ที่แตกต่างกัน กันส่ งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แอร์
เอเชี ย ในด้านการให้ ความมัน่ ใจ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก ความมัน่ ใจในแต่ละบุ คคลนั้นมี ความแตกต่างกัน จึ งส่ งผลให้เกิ ดความ
แตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศชาย จะมีความเข้มแข็ง และไม่อ่อนไหวกับอะไร
ง่าย ๆ ต่างจากเพศหญิ ง โดยด้านอายุ เมื่อผูเ้ ดิ นทางมี อายุเพิ่มมากขึ้ นก็จะมีแนวโน้มที่ จะเลื อกเดิ นทาง
โดยสายการบินต้นทุนตํ่าลดลง ด้านอาชี พ เมื่อผูเ้ ดิ นทางที่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษาจะมี แนวโน้มจาก
การเดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่ามากขึ้น ด้านราคาตัว๋ โดยสาร เมื่อราคาตัว๋ โดยสายเพิ่มขึ้นจํานวนผู ้
ที่จะเลื อกเดิ นทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่าลดลง ด้านการเคยใช้บริ การ เมื่อกลุ่มผูเ้ ดิ นทางโดยสายการ
บินต้นทุ นตํ่ามาก่ อนมีแนวโน้มที่จะเลื อกเดิ นทางโดยสายการบิ นต้นทุ นตํ่ามากขึ้ น ด้านความรู ้ สึก ถ้า
กลุ่มผูเ้ ดินทางโดยสายการบินต้นทุนตํ่ารู ้สึกปลอดภัย ในการเดินทางครั้งต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
บริ การซํ้า (ณัฐพงศ์ ประกอบการดี , 2556) เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า การมีระบบความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐานสากล ที่เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ในด้านความมัน่ ใจของผูบ้ ริ โภค หากไร้ซ่ ึ งมาตรฐานความปลอดภัย
ความมัน่ ใจในการใช้บริ การสายการบิ นต้นทุ นตํ่าก็ ไม่เกิ ด ดังนั้นควรควรมี การยกรั บมาตรฐานความ
ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยนําเสนอนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในสมัยปั จจุบนั เพื่อแจ้งให้นกั ศึกษาที่
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มีการใช้เทคโนโลยี สมาร์ ทโฟนอย่างมากในปั จจุบนั เช่น ระบบ AI และการแสดงผลผ่านสมาร์ ทโฟน
เพื่อยกระดับความมัน่ ใจของกลุ่มนักศึกษา ในการใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่า
สมมติ ฐานข้อที่ 5 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และชั้นปี การศึ กษา ที่ แตกต่ างกัน กัน
ส่ งผลต่อความพึงพอใจในคุ ณภาพการให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่า แอร์ เอเชี ย ในด้านการเอาใจ
ใส่ แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ ังไว้ เนื่ องจาก
อัธยาศัยไมตรี และประสิ ทธิ ภาพของพนักงาน และสํานักงานของสายการบินมีความทันสมัยสวยงาม (ศิ
วัตรา พิ พ ัฒ น์ ไชยศิ ริ , 2555) หากบริ ษ ั ท เข้าใจอย่างลึ ก ซึ้ งถึ งความต้องการของลู ก ค้าจะประสบ
ความสําเร็ จอย่างแท้ (สิ ทธิ โชค พราหมณ์ แก้ว, 2559) เมื่ อพิ จารณาจากค่าเฉลี่ ย พบว่า การที่ พนักงาน
ต้อนรับมีอธั ยาศัย ยิม้ แย้ม แจ่มใส เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นในการให้บริ การของพนักงาน เนื่ องจาก สายการบิน
ต้นทุนตํ่า นั้น ลดการให้บริ การที่ไม่จาํ เป็ น แต่สิ่งที่สามารถสะท้อนความโดดเด่นในเรื่ องจากบริ การได้
จะมาจากพนักงาน ที่ มี วฒั นธรรมในการให้บริ การที่ เป็ นมิ ตร และส่ งมอบด้วยความจริ งใจ จึ งทําให้
ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับการให้บริ การ ที่มีความแตกต่างกัน จึงเกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน ดังนั้นควรมีการ
ใส่ ใจในการให้บริ การ แก่กลุ่มนักศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริ การเป็ นรายบุคคล ในการ
ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการอํานวยความสะดวกบนเครื่ องบิน ที่จะต้องมีความเข้าใจ
ในความต้องการ เช่ น อาหาร การต้องการความช่ วยเหลื อ เป็ นต้น อี กทั้งยังต้องมี อธั ยาศัยที่ ดีในการ
ให้บริ การ จะช่วยทําให้กลุ่มนี้มีความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
ข้อค้น พบดัง กล่ าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ ภิส ดา เป้ งคําภา และเสกสรร สุ ท ธิ ส งค์
(2559) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยการเลื อกใช้สายการบิ นต้นทุ นตํ่าของผูโ้ ดยสาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติอุดรธานี” พบว่า ปั จจัยด้านเพศ อายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีการเลือกใช้บริ การสาย
การบิ นต้นทุ นตํ่าความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และงานวิจยั ของ รุ จิรา
ภรณ์ เอ็นดู (2558) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินแอร์
เอเชี ยของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” พบว่า ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และอาชี พที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสายการบินแอร์ เอเชี ยของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ในการวิจยั ครั้งต่อไปควร ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลทําให้เกิดความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การที่แตกต่างกัน เช่น ความสะดวกในการใช้บริ การ ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และคุ ณค่าตรา
สิ นค้า เป็ นต้น เพื่อทําให้ได้ผลการวิจยั ที่ ครอบคลุ มมากขึ้น และศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพเพิ่มเติม กับ
กลุ่มนักศึกษา ผูป้ กครอง โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก เพื่อทําให้เข้าใจถึงอารมณ์ ความรู ้ สึกในการรับ
บริ การ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างกับสายการบินต้นทุนตํ่ารายอื่นใน
กลุ่มนักศึกษาเอกชน เพื่อทําให้เข้าใจถึงความแตกต่างในความพึงพอใจในการใช้บริ การที่แตกต่าง
กันในแต่ละสายการบิน
บรรณานุกรม
ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป. (2558). คุณภาพบริ การในอุตสาหกรรมสายการบิน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบิน ครั้ งที่ 2, กรุ งเทพมหานคร.
ณัฐพงศ์ ประกอบการดี. (2556). กลยุทธ์การให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํ่าเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน. วารสารครี นคริ นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา,
5(9), 56-66.
ธนาคารไทยพานิชย์. (2562). ธรุ กิจสายการบินต้ นทุนตํา่ ...การแข่ งขัยในสมรภูมิน่านฟ้าไทย. สื บค้น
จาก https://www.scbeic.com/th/detail/product/320
มงคล โสภณ. (2562). สายการบินต้ นทุนตํา่ กับการเปลี่ยนแปลงแบบจําลองทางธุรกิจ. สื บค้นจาก
https://jothailand744.wordpress.com/2014/10/30/low-cost-airline-business-modelchange/
รุ จิราภรณ์ เอ็นดู. (2558). ปั จจัยที่มอี ิ ทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การสายการบินแอร์ เอเชียของ
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล. การค้นคว้าอิสระปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล และอัควรรณ์ แสงวิภาค. (2558). ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการให้บริ การ
สายการบินของสายการบินต้นทุนตํ่าในประเทศไทย. วารสารวิชาการศรี ปทุม ชลบุรี,
12(2), 24-33.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริ โภค. กรุ งเทพฯ: วิสิทย์พฒั นา.

754

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ศิวตั รา พิพฒั น์ไชยศิริ. (2555). ปั จจัยในการเลือกใช้บริ การสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทาง
ภายในประเทศของผูโ้ ดยสารชาวไทย. KKU Res Journal, 11(2), 154-167.
สิ ทธิ โชค พราหมณ์แก้ว. (2559). การศึกษานวัตกรรมในสายการบินต้ นทุนตํา่ กรณี ศึกษา สายการ
บินแอร์ เอเชีย. การค้นคว้าอิสระปริ ญญาบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุ ภิสดา เป้ งคําภา และเสกสรร สุ ทธิ สงค์. (2559). ปั จจัยการเลือกใช้สายการบินต้นทุนตํ่าของ
ผูโ้ ดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิ ร์นเอเชีย,
10(3), 164-176
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2551). การบริ หารการตลาด ฉบับมาตรฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principle of marketing (15th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Oliver, R.L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction
decisions. Journal of Marketing Research, 17, 460-469.
Parasuraman, A., Zeithaml, Valarie A. & Berry, Leonard L. (1985). A Conceptual Model of Ser
vice Quality and its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49, 41-50.
Powell, D. H. (1983). Understanding Human Adjustment: Normal Adaptation through the Life
Cycle. Boston: Little Brown.
Shelly, M.W. (1975). Responding to social change. Presylvania: Dowden, Hutchison Press.
Vroom, H.V. (1964). Work and motivation. Now York: Wiley and Sons Inc.
Webometrics. (2018). Ranking web of universities. Retrieved from
http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand
Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. Third edition. New York: Harper and
Row Publication.

755

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

การศึกษาเวลามาตรฐานในการทําแฟ้ มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก:
กรณีศึกษา บริษัทโฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จํากัด
THE STANDARD TIME STUDY OF DOCUMENT EXPORT DEPARTMENT: CASE
STUDY HOYA LENS THAILAND LTD.
รัตนาพร บุญครอบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญ วีระพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อเพื่ อศึกษาขั้นตอนการทําแฟ้ มเอกสาร จัดทําเวลามาตรฐาน
และลดขั้นตอนงานที่ไม่จาํ เป็ นของการทําแฟ้ มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก โดยการใช้การลดความสู ญ
เปล่าด้วยหลัก ECRS และการหาเวลามาตรฐาน (Time study) จากการศึกษาพบว่าจํานวนงานย่อย
ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง อยู่ที่ 12 งาน หลัง จากการปรั บ ปรั ง งานย่อ ยลดลงอยู่ที่ 9 งานย่อ ย ระยะเวลา
มาตรฐานก่ อนการปรั บ ปรุ ง18.33 นาที เวลามาตรฐานหลังปรั บ ปรุ ง 14.71 นาที เวลาลดลง 3.62
นาที คิดเป็ น 19.75 เปอร์ เซ็นต์
คําสํ าคัญ: ฝ่ ายส่ งออก, ECRS, เวลามาตรฐาน
Abstract
This research aims to study the process of making documents. Standard time and reduce
unnecessary work procedures for the export department's documentation by using waste reduction
with the ECRS principle and time study. From the study, it was found that the number of subtasks before the improvement was at 12 jobs after the sub-contract adjustment was reduced to 9
sub-tasks. Standard before update 18.33 minutes Standard time after 14.71 minutes adjustment
Time reduced 3.62 minutes or 19.75 percent.
KEYWORDS: Export, ECRS, Standard Time
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บทนํา
บริ ษทั โฮยาเลนซ์ ได้ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 150 สาขาทัว่ โลก จึงทําให้
ต้องมีการจัดเตรี ยมเอกสารเป็ นจํานวนมากทั้งเอกสารที่ส่งให้แผนกต่างๆภายในบริ ษทั เอกสารที่ส่ง
ให้ลูกค้า และเอกสารที่ตอ้ งส่ งให้บริ ษทั Shipping ในการจัดเตรี ยมเอกสารของฝ่ ายส่ งออกจึงเป็ นสิ่ ง
สําคัญ อย่างมาก การจัดเตรี ยมเอกสารส่ งสิ น ค้าไปแต่ ล ะประเทศนั้น เป็ นเรื่ องที่ มี ค วามละเอี ย ด
เนื่ องจากแต่ละประเทศที่ขนส่ งไปมีการใช้เอกสาร มีขอ้ บังคับและกฎระเบียบที่แตกต่างกัน ทําให้
ในการทําเอกสารต้องมีความรอบคอบมากขึ้น หากมีขอ้ ผิดพลาดจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและสู ญเสี ย
เวลาในการทํางานในการจัดเตรี ยมเอกสารต้องใช้เวลาในการจัดเตรี ยม ผูท้ าํ การศึก ษาจึงมี ความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการทําแฟ้ มเอกสารของฝ่ ายส่ งออกและศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
จัด เตรี ย มเอกสารของพนัก งานโดยศึ ก ษาขั้น ตอนการทํา งานของพนั ก งานและมี ก ารหาเวลา
มาตรฐานของการทํางานเพื่อหาความสู ญเปล่าแล้วนํามาวิเคราะห์ เพื่ อลดความสู ญ เปล่ าจากการ
ทํางานไม่ให้กลับมาด้วยแนวคิดการการลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการECRS เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ในการทํางานใหม่และลดเวลาในการจัดเตรี ยม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําแฟ้มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก บริ ษทั โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จํากัด
2. เพื่อลดขั้นตอนงานที่ไม่จาํ เป็ นของกระบวนการทําแฟ้มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก
3. เพื่อศึกษาและจัดทําเวลามาตรฐานของกระบวนการทําแฟ้มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก
ขอบเขตของการวิจัย
1. มีระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั 2 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2562
2. กระบวนการทําแฟ้ ม เอกสาร ภายในฝ่ ายส่ งออก บริ ษ ทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จํากัด
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. สถานที่ในการศึกษา บริ ษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จํากัด 120 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะ
อิน พระนครศรี อยุธยา
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถทราบขั้นตอนการทําแฟ้มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก
2. สามารถลดขั้นตอนงานที่ไม่จาํ เป็ นของการทําแฟ้มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก
3. สามารถจัดทํา เวลามาตรฐานของการทําแฟ้มเอกสารของฝ่ ายส่ งออก
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.การวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis
เป็ นเทคนิ คการวิเคราะห์ หาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ทําให้
ทราบปั ญ หาที่ แ ท้จริ ง และแนวทางแก้ไ ข ขั้น ตอนการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขด้วยหลัก การ Why-Why
Analysis จะประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดเรื่ องที่ตอ้ งการนํามาปรับปรุ ง
2. การสํารวจสภาพของปั ญหาทั้งสํารวจพื้นที่จริ ง และการใช้หลักการทางสถิติ
3. การตั้งเป้าหมายที่จะลดปั ญหา
4. การกําหนดแผนกิจกรรม
2.ทฤษฎีความสู ญเปล่า 8 ประการ
ความสู ญเสี ย 8 ประการ (8 Wastes DOWNTIME) เป็ นการเพิ่ ม ผลผลิ ต (Productivity
Improvement) และการลดความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากการทํางาน บางครั้ งพบว่ามี การจัดเรี ยงตาม
อักษรที่เรี ยกว่า DOWNTIME ความสู ญเสี ยในงานที่พบ ได้แก่
D = Defect lost คือ ความสู ญเสี ยจากการมีของเสี ยมากเกินไป
O = Over production lost คือ การผลิตที่มากเกินไป
W = Waiting lost คือ การรอคอย
N = None use idea from team lost คือ การใช้คนไม่เป็ น
T = Transportation lost คือ การสู ญเสี ยจากการเดินทางย้ายวัตถุดิบโดยไม่จาํ เป็ น
I = Inventory lost คือ สิ นค้าคงคลังมากเกินไป
M = Motion lost คื อ การเคลื่ อนไหวมากเกิ นไป เป็ นการเคลื่ อนไหวที่ ไม่ จาํ เป็ น
E = Extra Processing คือ กระบวนการมากเกินไป
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3.การหาเวลาขั้นต้นและเวลามาตรฐาน (Time study)
การหาเวลามาตรฐาน มีข้นั ตอนดังนี้
1. เลือกงานและบันทึกข้อมูล
2. แบ่งแยกงานย่อย
3. ทําการจับเวลาขั้นต้น
3.1 จับเวลา 10 ครั้ง สําหรับงานที่ใช้เวลาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 2 นาที
3.2 จับเวลา 5 ครั้ง สําหรับงานที่ใช้เวลามากกว่า 2 นาที
4. หาค่าพิสัย (Range, R)
R=H–L
โดยที่ H คือ ค่าสู งสุ ดของข้อมูล และ L คือ ค่าตํ่าที่สุดของข้อมูล
5. หาค่าเฉลี่ยได้จาก (H + L) / 2
6. คํานวณค่า
7. อ่านค่า N ด้วยวิธีของ Maytag (จํานวนรอบที่เหมาะสม)
8. จับเวลาให้ครบจํานวนรอบที่เหมาะสม
9. หาปั จจัยอัตราความเร็ ว
10. กําหนดเวลาเผือ่
11. หาเวลามาตรฐาน
NT = Selected Time x RF
Std. = NT (1+A)
โดยที่ NT หมายถึง เวลาปกติ
A หมายถึง เวลาเผือ่ สําหรับบุคคล
เท่ากับ 5% สําหรับอุตสาหกรรมทัว่ ไป
RF หมายถึง ค่าปรับอัตราความเร็ ว
Selected Time หมายถึง เวลาเฉลี่ย
4.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process chat)
แผนภูมิกระบวนการไหล คือ แผนภูมิที่กาํ หนดการเคลื่อนย้ายตามลําดับก่อนหลังของงการ
ทํางานได้แก่การปฏิบตั ิการ การขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ และการเก็บ โดยการบันทึกเหตุการณ์
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ทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นด้วยการใช้สัญลักษณ์ ประกอบไปด้วย วงกลม ลู กศร สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส สัญลักษณ์
“D” และสามเหลี่ยมกลับหัว
5.การลดความสู ญเปล่าด้วยหลัก ECRS
หลักการ ECRS เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine)
การจัดใหม่ (Rearrange) และการทํา ให้ง่าย (Simplify) ซึ่ งเป็ นหลักการง่าย ๆ ที่สามารถใช้ในการ
เริ่ ม ต้น ลดความสู ญ เปล่ า หรื อ MUDA ลงได้เป็ นอย่า งดี โดยแนวทางการลดความสู ญ เปล่ าหรื อ
MUDA ลงสามารถทํา ได้โดยใช้หลักการ ECRS ดังนี้
1. การกําจัด (Eliminate) หมายถึ ง การพิ จารณาการทํางานปั จจุ บ ัน และทํา การ
กําจัดความสู ญเปล่าทั้ง 7
2. การรวมกัน (Combine) หมายถึง ความสามารถลดการทํางานที่ไม่จาํ เป็ นลงได้
โดยการพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทํางานให้ลดลงได้หรื อไม่
3. การจัดใหม่ (Rearrange) หมายถึ ง การจัดขั้นตอนการผลิ ตใหม่เพื่ อให้ลดการ
เคลื่อนที่ที่ไม่จาํ เป็ นหรื อการรอคอย
4. การทําให้ง่าย (Simplify) หมายถึง การปรับปรุ งการทํางานให้ง่าย และสะดวก
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ตารางที่ 1 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ชื่ อผู้แต่ ง

วัตถุประสงค์

คมกริ ช เมืองมูล
และคณะ(2559)

ศึกษาและจัดทําเวลา
มาตรฐานในการผลิต
กล่องกระดาษลูกฟูก

สุพฒั ตรา เกษรา
พงศ์ และคณะ
(2555)

เสนอวิธีการลดของ
เสี ยที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนท่อไอเสี ย
รถจักรยานยนต์โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางด้านวิศวกรรมอุต
สาหการ

สุภรัตน์ พูลสวัสดิ์
(2559)

ศึกษาการทํางานของ
พนักงานแผนก
เอกสารขาออกของ
บริ ษทั สายเรื อแห่ง
หนึ่ งในเขตพื้นที่
แหลมฉบังและแนว
ทางการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทํา
งานของพนักงาน
แผนกเอกสารขาออก

สุภาภรณ์ สุวรรณ
รังษี และ เดชา
พวงดาวเรื อง
(2555)

เพื่อลดความสู ญเปล่า
ในกระบวนการผลิต
และแสวงหาวิธีการ
ปรับปรุ งที่เหมาะสม

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

ผลการวิจัย
เวลามาตรฐานการตัดและทับร่ องแนวสู ง ก่อนปรับปรุ ง
609.97 วินาที หลังปรับปรุ ง 538.58 วินาที เวลาลดลง
1.แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow
71.39 วินาที เวลามาตรฐานการตั้งเครื่ องและพิมพ์ก่อน
Process Chart)
ปรับปรุ ง 723.03 วินาที หลังปรับปรุ ง 665.68วินาที เวลา
2. การคํานวณเวลามาตรฐาน (Direct
ลดลง 57.35 วินาที และเวลามาตรฐานการสับร่ อง
Time)
กระดาษลูกฟูกก่อนปรับปรุ ง 536.85 วินาที หลังปรับปรุ ง
3. ลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการ
493.40 วินาที เวลาลดลง 43.45วินาที เวลารวมก่อน
ECRS
ปรับปรุ ง 1948.86 วินาที หลังปรับปรุ ง 1776.67วินาที
เวลาลดลง 172.19วินาที
พบว่าปั ญหาหลัก 3 ปั ญหาเกิดขึ้น คือ ฝาท่อฉี ก ชิ้นงาน
บุบ และเชื่ อมทะลุ ทาการแก้แต่ละปั ญหาตามลาดับโดย
ทาการปรับเปลี่ยนแกนตัวหมุดหยุด(Stopper) ที่ตวั
แม่พิมพ์ข้ ึนรู ป (Mold) สาหรับปั ญหาฝาท่อฉี ก, ปรับปรุ ง
พื้นที่จดั วางโดยเพิ่มอุปกรณ์เสริ มกันกระแทกสาหรับ
การวิเคราะห์แบบ Why-Why
ปั ญหาชิ้นงานบุบ, และควบคุมการปฏิบตั ิงานของ
Analysis
พนักงานในการตั้งค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าแรงดัน
ปริ มาณออกซิ เจนและอะเซทิลิน ให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสาหรับปั ญหาเชื่ อมทะลุ ภายหลังการปรับปรุ ง
พบว่าสามารถลดเปอร์ เซ็นต์ของเสี ยจาก 10.82% เป็ น
4.71%

1. แผนผังสาเหตุและผล หรื อแผนผัง
ก้างปลา (Fishbone Diagram)
2. การลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการ
ECRS

สามารถลดระยะเวลาการทํางานคือพนักงานสามารถลด
ระยะเวลาการส่งใบตราส่ งให้ผสู ้ ่ งออกในครั้งแรกได้จาก
401 นาทีเป็ น 333 นาทีหลังจากที่ผสู ้ ่ งออกส่ งใบจองเรื อ
ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิ กส์พนักงานสามารถตอบ
กลับการขอแก้ไขข้อมูลใบตราส่ งจาก 40.23 นาทีเป็ น
20.37 นาที และสามารถลดเวลารอคอยที่หน้าเคาน์เตอร์
ได้จาก5.18 นาทีเป็ น 4.68 นาที

1.แผนภูมิการเคลื่อนที่ (Flow
Process Chart)
2. การศึกษาเวลา (Time Study)
3. ลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการ
ECRS

สามารถลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอก
จากเดิม 41 ขั้นตอน เหลือเพียง34 ขั้นตอน ส่งผลให้เวลา
ในการผลิตจากเดิม 3,715 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม ลดลง
เหลือ 3,677 นาทีต่อ 30 กิโลกรัม นัน่ คือความสู ญเปล่า
เชิ งเวลาสามารถลดลงได้คิดเป็ นร้อยละ 17.07 นอกจากนี้
ยังส่งผลให้ระยะทางในการเคลื่อนย้ายรวมใน
กระบวนการผลิตจากเดิม 99 เมตร ลดลงเหลือ 52 เมตร
นัน่ คือความสู ญเปล่าเชิ งระยะทางสามารถลดลงได้คิด
เป็ นร้อยละ 47.00
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วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสารได้ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การศึ ก ษา
บทความ, วารสาร, วิชาการ, สื บค้นข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ต และงานวิจยั ที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั กับ
งานวิจยั นี้
2. ศึกษากระบวนการทํางานก่อนปรับปรุ งในการศึกษาได้ดาํ เนิ นการโดยใช้แผนภู มิการ
ไหลเพื่อวิเคราะห์กระบวนการทําแฟ้มเอกสาร
3. นําข้อมูลที่ เก็บรวบรวมนํามาวิเคราะห์ ตามวัตถุ ประสงค์โดยใช้ทฤษฎี การจับเวลาตรง
(Direct Time)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. การวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทาให้เกิ ด
ปั ญหาในการทําแฟ้มเอกสาร
2. แผนภูมิการไหล (Flow Process chat) แผนภูมิชนิ ดนี้ เป็ นการแสดงถึ งกิ จกรรมกระบาน
การต่างๆ ที่เกิดขนในระหว่างการทํางาน ได้แก่การทํางาน การ ขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ
3. เครื่ องมื อการจับ เวลาตรง (Direct Time) ใช้ในการศึ ก ษาเวลาโดยตรงหรื อจัดทําเวลา
มาตรฐานให้แก่กระบวนการทําแฟ้มเอกสาร
4. การลดความสู ญเปล่าด้วยหลัก ECRS เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การกําจัด (Eliminate)
การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทํา ให้ง่าย (Simplify) ซึ่ งเป็ นหลักการง่าย
ๆ ที่สามารถใช้ในการเริ่ มต้นลดความสู ญเปล่า
ผลการวิจัยก่ อนการปรับปรุ ง
จากการศึกษาขั้นตอนการทําแฟ้ มเอกสารสามารถอธิ บายขั้นตอนการทํางานไว้ในแผนภูมิ
กระบวนการไหลของกระบวนการทํางานก่อนทําการปรับปรุ งได้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทํางานก่อนทําการปรับปรุ ง
รายละเอียดกระบวนการ
Issue Invoice ในระบบ
HOYA-INV6
หาข้อมูลในExcel
เขียนข้อมูลการใช้
เอกสารลงในกระดาษ
เขียนข้อมูลลงในใบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
Print เอกสาร
เดินไปหยิบเอกสาร
จัดชุดเอกสาร
เย็บมุม/คลิปเอกสาร
ตีตรายาง

ลําดับกระบวนการ

เวลา
กิจกรรม
(นาที)
2.27

NNVA

0.2

NNVA

2.41

NVA

0.29

NNV

เดินไปหยิบซองเอกสาร

6.32
VA
0.18 NVA
0.56 NVA
0.59 NNVA
2.46 NNVA
0.22 NVA

เขียนซองใส่เอกสาร

2.47

NNVA

ตรวจสอบความถูกต้อง

0.37

VA

รวม

18.33

NNVA : 5

VA : 2

NVA : 5

การจับเวลาขั้นต้ น
จากการศึ ก ษาการหารอบในการจับ เวลา ได้ท ําการจับ เวลาขั้น ต้น โดย จับ เวลา 10 ครั้ ง
สําหรับงานย่อยที่ใช้เวลาน้อยกว่า 2 นาทีและจับเวลา 5ครั้ง สําหรับงานย่อยที่ใช้เวลามากกว่าหรื อ
เท่ากับ 2 นาที การหารอบเวลาที่เหมาะสม โดยหาค่าพิสยั ค่าเฉลี่ย แล้วนะค่าพิสยั และค่าเฉลี่ยมาการ
กันแล้วนําค่าที่ได้เปรี ยบเทียบกับตารางMaytag แล้วจับเวลาอีกครั้งเพื่อหาเวลามาตรฐาน
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การประเมินอัตราความเร็ว
การประเมินอัตราความเร็ วของพนักงานในแผนกนี้ ผจู ้ ดั ทําได้กาํ หนดวิธีการประเมินอัตรา
การทํางานโดยใช้วธิ ี ระบบการจัดอันดับของ Westinghouse มาคํานวณได้ดงั นี้
Skill

: Excellent

=

+0.08 B2

Effort

: Excessive

=

+0.12 A2

Condition

: Good

=

+0.02 C

Consistency

: Good

=

+0.01 C

=

+0.23

รวม

นําคะแนนที่ได้ไปรวมกับหนึ่ งจะได้ 1.23 หรื อ 123% ถือว่าเป็ นประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ของพนักงานเนื่ องจากการทํางานของพนักงานมีข้ นั ตอนเหมือนกัน ดังนั้นจึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานของแต่ละคนเท่ากับ 1.23
ตารางที่ 2 เวลามาตรฐานก่อนปรับปรุ ง
ลําดับ

งานย่ อย

1
2

Issue Invoice ในระบบ HOYA-INV6
หาข้อมูลในExcel
เขียนข้อมูลการใช้เอกสารลงใน
กระดาษ
เขียนข้อมูลลงในใบขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน
Print เอกสาร
เดินไปหยิบเอกสาร
จัดชุดเอกสาร
เย็บมุม/คลิปเอกสาร
ตีตรายาง
เดินไปหยิบซองเอกสาร
เขียนซองใส่ เอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง
รวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Selected
RF NT (1+A) Std.
Time
1.76 1.23 2.16 1.05 2.27
0.16 1.23 0.19 1.05 0.2
1.87

1.23

2.3

1.05

2.41

0.22

1.23 0.27

1.05

0.29

4.89
0.14
0.43
0.45
1.91
0.17
1.91
0.29

1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23
1.23

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

6.32
0.18
0.56
0.59
2.46
0.22
2.47
0.37
18.33

6.01
0.17
0.53
0.56
2.34
0.21
2.35
0.35
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จากตาราง แสดงให้เห็นว่าการกําหนดเวลามาตรฐานในการทํางานก่อนการปรับปรุ ง
เท่ากับ 18.33นาทีและจากการศึกษาการทํางานของการทําเอกสาร
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เครื่ องมือการปรับปรุ งเพื่อลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการ ECRS ปรับปรุ งกระบวนการ
ทํางาน สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
1. เขียนข้อมูลลงในกระดาษใช้หลักการทําให้ง่าย (Simplify) และการรวมกัน (Combine)
โดยส่ วนนี้ได้ดาํ เนิ นการออกแบบใบความต้องการเอกสารขึ้นมาแทนการเขียน
2. เดินไปหยิบเอกสารและเดินไปหยิบซองเอกสารใช้หลักการการรวมกัน (Combine)
ขั้นตอนนี้พบว่าการเดินไปแต่ละครั้งทําให้เกิดการสู ญเปล่าเป็ นการเคลื่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ นในการ
ทํางาน
3. จัดชุดเอกสาร ใช้หลักการการรวมกัน (Combine) ในขั้นตอนนี้พบว่า การจัดชุดเอกสาร
ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาํ เป็ น และยังอาจทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดเนื่องจากการเรี ยง
เอกสารผิดชุ ด โดยการ Print เอกสารเป็ นชุ ด
ผลการวิจัยหลังการปรับปรุ ง
จากการศึกษา ได้นาํ เครื่ องมือการปรับปรุ งเพื่อลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการ ECRS มา
ปรับปรุ งกระบวนการทํางาน ได้กาํ หนดเวลามาตรฐานของการทําแฟ้มเอกสารหลังการปรับปรุ งได้
ดังนี้
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ตารางที่ 8 แสดงเวลามาตรฐานของการทําแฟ้มเอกสาร
ลําดับ

งานย่ อย

Selected RF

NT

(1+A) Std.

Time
1

Issue Invoice ในระบบ HOYA-INV6

1.76

1.23 2.16

1.05

2.27

2

หาข้อมูลในExcel

0.16

1.23 0.19

1.05

0.20

0.36

1.23 0.45

1.05

0.47

3

หยิบใบความต้องการเอกสารและเขียน
ข้อมูลลงในใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

4

Print เอกสาร เป็ นชุด

4.41

1.23 5.43

1.05

5.70

5

เดินไปหยิบเอกสารและซองเอกสาร

0.14

1.23 0.17

1.05

0.18

6

เย็บมุม/คลิปเอกสาร

0.45

1.23 0.56

1.05

0.59

7

ตีตรายาง

1.91

1.23 2.34

1.05

2.46

8

เขียนซองใส่ เอกสาร

1.91

1.23 2.35

1.05

2.47

9

ตรวจสอบความถูกต้อง

0.29

1.23 0.35

1.05

0.37

รวม

14.71

หลังจากได้ทาํ การปรับปรุ งกระบวนการทํางานใหม่แล้วสามารลดระยะเวลาการทําแฟ้ม
เอกสารได้ และลดขั้นตอนในการทํางานจากข้อมูลสามารถเขียนเป็ นตารางเปรี ยบเทียบระยะเวลา
ก่อนและหลังการทํางานได้ดงั นี้
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุ ง
จํานวนงานย่อย
ระยะเวลาทั้งหมด(นาที)

ก่อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง

12

9

18.33

14.71

เวลาลดลง(นาที)

3.62

ลดลง(%)

19.75

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาของการทําแฟ้มเอกสารใช้เวลาลดลงถึง 19.75
เปอร์ เซ็นต์ของเวลาก่อนปรับปรุ ง และลดขั้นตอนในการทํางานไป 3 ขั้นตอน
สรุ ป
จากการศึกษาได้ทาํ การปรับปรุ งกระบวนการทํางานใหม่เพื่อให้ได้วิธีการทํางานที่ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ วขึ้น ลดระยะเวลาการทําแฟ้ มเอกสาร และลดขั้นตอนในการทํางานจากนั้นหาเวลา
มาตรฐานหลังการปรับปรุ ง ซึ่ งได้ผลลัพธ์จากการปรับปรุ งคือ
1. การกําหนดเวลามาตรฐานของการทําแฟ้มเอกสาร
1.1ยืนยันเลขInvoice ในระบบ HOYA-INV6 กําหนดเวลามาตรฐานที่ 2.27นาที
1.2 หาข้อมูลในExcel กําหนดเวลามาตรฐานที่ 0.20 นาที
1.3 หยิบใบความต้องการเอกสารและเขียนข้อมูลลงในใบขั้นตอนการปฏิบตั ิงานกําหนดเวลา
มาตรฐานที่ 0.47 นาที
1.4 Print เอกสารเป็ นชุด กําหนดเวลามาตรฐานที่ 5.7 นาที
1.5 เดินไปหยิบเอกสารและซองเอกสาร กําหนดเวลามาตรฐานที่ 0.18 นาที
1.6 เย็บมุม/คลิปเอกสาร กําหนดเวลามาตรฐานที่ 0.59 นาที
1.7 ตีตรายาง กําหนดเวลามาตรฐานที่ 2.46 นาที
1.8 เขียนซองใส่ เอกสาร กําหนดเวลามาตรฐานที่ 2.47 นาที
1.9 ตรวจสอบความถูกต้อง กําหนดเวลามาตรฐานที่ 0.37 นาที
2. การเปรี ยบเทียบเวลามาตรฐานก่อนและหลังการปรับปรุ งและขั้นตอนการทํางาน ก่อนปรับปรุ ง
เวลาของการทําแฟ้มเอกสารเท่ากับ 18.33 นาที หลังปรับปรุ งเวลาเท่ากับ 14.71นาที เวลาที่ลดลงคิด
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เป็ น19.75 % ขั้นตอนการทํางานก่อนปรับปรุ งเท่ากับ 12 ขั้นตอน หลังปรับปรุ งเท่ากับ 9 ขั้นตอน ลง
ลง 3ขั้นตอน
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การปรับปรุ งผังการจัดเก็บสิ นค้ า ด้ วยหลัก HML Analysis
กรณีศึกษา บริษัท AAA จํากัด
Improvement of storage layout with HML Analysis.
Case study of AAA Co., Ltd
วรรณพร ทวีศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิชญ์ ณี ตีรณากรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1.ศึกษากระบวนการทํางานการจัดเก็บสิ นค้า 2.ลดระยะเวลา
ในการค้นหาสิ นค้าและการจัดเตรี ยมสิ นค้าส่ งลูกค้า ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ทาํ การศึกษากระบวนการใน
การจัดเก็บสิ นค้า โดยใช้ Flow Process Chart ของงาน ทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น
ด้วยแผนผังก้างปลาและนําหลักการจัดกลุ่ มสิ น ค้าด้วย HML Analysis, Commodity System และ
จัดทํา Visual Control ในการทําป้ ายเพื่ อช่ วยในการมองเห็ น มาทําการปรั บ ปรุ งรู ป แบบผังการ
จัดเก็บสิ นค้าใหม่
ผลจากงานวิจยั พบว่าระยะเวลาในกระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้าส่ งลู กค้า นั่นมีเวลาลดลง
จากก่อนพื้นที่การปรับปรุ ง 123.53 นาที และหลังการปรับปรุ งเป็ น 65.26 นาที คิดเป็ น 47.17 %
คํ าสํ าคั ญ : HML Analysis, Commodity System, Visual Control, flow process chart, fish bone
diagram
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Abstract
This research aims 1. To study work process flow of storaging a goods 2. To reducing
time for finding and preparing the goods. This research using flow process chart to list the
process flow, fish bone diagram for finding root cause, HML Analysis and Commodity System
for grooping the goods and Visual Control for showing label for each location.
The result of this research that was showing time of finding and preparing the goods was
decreased from 123.53 mins to 65.26 mins for 47.17 %
Key words: HML Analysis, Commodity System, Visual Control, flow process chart, fish bone
diagram
บทนํา
ปั จจุบนั คลังสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสําคัญของระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของแต่
ละองค์กร ซึ่ งคลังสิ นค้าทําหน้าที่ในการจัดเก็บสิ นค้าระหว่างจุดต่าง ๆ ของกระบวนการจัดส่ ง และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในคลังสิ นค้าคือไม่มีการจัดกลุ่มสิ นค้าอย่างเป็ นระบบส่ งผลให้พนักงานเสี ยเวลาใน
การจัดเตรี ยมสิ นค้าที่จะส่ งออก กรณี ศึกษาบริ ษทั AAA จํากัด เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพรม
ม้วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์และผ้าที่ใช้ตกแต่งภายในรถยนต์ ซึ่ งการจัดเก็บปั จจุบนั เป็ นการ
จัดเก็บแบบที่ไม่ได้กาํ หนดตําแหน่ งตายตัว (Random Location) จากการศึกษาปั ญหาพบว่าเกิดการ
ค้นหาสิ นค้าเป็ นเวลานานและมีสินค้าปะปนกันอยูใ่ น Location และไม่มีการจัดรู ปแบบการจัดเก็บ
อย่างเป็ นระบบ
ผูว้ ิจยั ได้เล่งเห็ นถึ งปั ญหาดังกล่าวจึงต้องการที่ จะลดปั ญหาในส่ วนของระยะเวลาในการ
ค้นหาสิ นค้า เนื่ องจากรู ปแบบการจัดผังของบริ ษทั ไม่มีการจัดรู ปแบบการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
ผูว้ จิ ยั จึงต้องการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดผังคลังสิ นค้า
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการทํางานการจัดเก็บสิ นค้าของบริ ษทั
2. เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาสิ นค้าและปรับปรุ งผังการจัดเก็บสิ นค้า
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นพรมม้วนที่อยูใ่ นคลังสิ นค้าเป็ นจํานวน 56
ชนิดของ บริ ษทั AAA จํากัด
2. ขอบเขตด้านเวลาช่วงเวลาที่ศึกษา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงกระบวนการทํางานของบริ ษทั ในการจัดเก็บสิ นค้า
2. สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาสิ นค้าในกระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้าส่ งลูกค้า
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีจดั แบ่งตามมูลค่า (HML Analysis) (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2561)
HML Analysis การวิเคราะห์จดั แบ่งวัสดุตามมูลค่าราคา คือ การพิจารณาคัดแยกประเภทของวัสดุ
ตามมูลค่าหรื อราคา โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ
วัสดุราคาสู ง (High, H) เป็ นวัสดุที่มีราคาสู งกว่าค่ากําหนดราคาขั้นสู ง Y บาท
วัสดุราคาปานกลาง (Medium, M) เป็ นวัสดุที่มีราคาอยูใ่ นช่ วงของค่ากําหนดราคาขั้นตํ่า X
บาท แต่ไม่เกินค่ากําหนดราคาขั้นสู ง Y บาท.
วัสดุราคาตํ่า (Low, L) คือ เป็ นวัสดุที่มีราคาตํ่ากว่าค่ากําหนดราคาขั้นตํ่า X บาท
การวิเคราะห์ จดั แบ่งวัสดุ ตามมู ลค่าราคา นั้นในส่ วนของค่าราคาขั้นตํ่า X และราคาขั้นสู ง Y จะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบริ ษทั ควรมี การปรับระดับความสําคัญอยู่เสมอ เพราะในระยะเวลาที่
เปลี่ยนไป การตลาดที่ทาํ ให้ความต้องการในการผลิตอาจเปลี่ยนแปลงทําให้ความสําคัญของวัสดุ ก็
เปลี่ยนไป
2. ระบบการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า (Storage Strategy)
James Jerry (1998) ได้ ก ล่ า วไว้ใ นหนั ง สื อเรื่ อง The Warehouse Management Handbook; the
second edition ในเรื่ อง Stock Location Methodology โดยมีการจัดแบ่งรู ปแบบในการจัดเก็บสิ นค้า
นั้นออกเป็ น 6 แนวคิด คือ
2.1 ระบบการจัดเก็บโดยไร้รูปแบบ (Informal System)
เป็ นรู ป แบบการจัดเก็บ สิ นค้าที่ ไม่มี ก ารบันทึ ก ตําแหน่ งการจัดเก็บ เข้าไว้ในระบบ และ
สิ นค้าทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว้ตาํ แหน่งใดก็ได้ในคลังสิ นค้า
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2.2 ระบบจัดเก็บโดยกําหนดตําแหน่งตายตัว (Fixed Location System)
สิ นค้าทุ ก ชนิ ดหรื อทุ ก SKU นั้นจะมี ตาํ แหน่ งจัดเก็บ ที่ ก าํ หนดไว้ตายตัวอยู่แล้ว ซึ่ งการ
จัดเก็บรู ปแบบนี้เหมาะสําหรับคลังสิ นค้าที่มีขนาดเล็ก
2.3 ระบบการจัดเก็บโดยจัดเรี ยงตามรหัสสิ นค้า (Part Number System)
การเก็บแบบใช้รหัสสิ นค้า นั้นจะมีลาํ ดับการจัดเก็บเรี ยงกันเช่น รหัสสิ นค้าหมายเลข A123
นั้นจะถูกจัดเก็บก่อนรหัสสิ นค้าหมายเลข B123 เป็ นต้น
2.4 ระบบการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Commodity System)
เป็ นรู ปแบบการจัดเก็บสิ นค้าตามสิ นค้าในประเภทเดียวกันไว้ ตําแหน่งที่ใกล้กนั
2.5 ระบบการจัดเก็บที่ไม่ได้กาํ หนดตําแหน่งตายตัว (Random Location System)
เป็ นการจัดเก็บที่ไม่ได้กาํ หนดตําแหน่งตายตัว ทําให้สินค้าแต่ละชนิ ดสามารถถูกจัดเก็บไว้
ในตําแหน่งใดก็ได้ในคลังสิ นค้า
2.6 ระบบการจัดเก็บแบบผสม (Combination System)
เป็ นรู ป แบบการจัด เก็ บ ที่ ผ สมผสานหลัก การของรู ป แบบการจัด เก็ บ ในข้า งต้น หาก
คลังสิ นค้านั้นมีสินค้าที่เป็ นวัตถุอนั ตรายหรื อสารเคมีต่างๆ รวมอยูก่ บั สิ นค้าอาหาร จึงควรแยกการ
จัดเก็บ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการมองเห็น (Visual Control)
กุลรัตน์ สุ ธาสถิ ติชยั (2552) ได้ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับการควบคุ มด้วยสายตา (Visual Control) คื อ
การปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั กระบวนการ เครื่ องจักรอุปกรณ์ รวมถึงการจัดการโดยใช้
หลัก การที่ ว่าการมองเห็ น เป็ นช่ องทางในการรั บ รู ้ ข ้อมู ล ที่ รวดเร็ วที่ สุ ดของมนุ ษ ย์ดัง นั้น การใช้
สายตาจึงสามารถสังเกตเห็ นความผิดปกติหรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และสามารถตอบสนองการ
ควบคุมกระบวนการของ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และการจัดการอื่น ๆ ให้กลับคืนสู่ สภาวะปกติได้เร็ ว
ที่สุดและยังนําไปสู่ การปรับปรุ งในระดับที่สูงขึ้นหลักการ (Visual Control) เป็ นระบบควบคุมการ
ทํางานที่ทาํ ให้พนักงานสามารถเข้าใจขั้นตอนการทํางาน เป้ าหมาย ผลลัพธ์การทํางานได้ง่ายและ
ชัดเจน รวมถึ งเห็ นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ ว โดยใช้ บอร์ ด ป้ าย สัญลักษณ์ สี
และอื่น ๆ เพื่อสื่ อสารให้พนักงานทราบถึงสิ่ งที่ตอ้ งการได้โดยง่ายที่สุด
4. แนวคิดเกี่ยวข้องกับการเขียน Flow Process Chart (P.Metee Blog, 2016)
Flow Process Chart หรื อ ผัง งาน คื อ รู ป ภาพ หรื อ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้เขี ยนแทนขั้น ตอน คําอธิ บ าย
ข้อความ เพราะการนําเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผูเ้ กี่ ยวข้อง ด้วยคําพูด หรื อ
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ข้อความทําได้ยากกว่าประเภทของ Flow Process Chart ได้ 2 ประเภท คือ ผังงานระบบ คือ ผังงาน
ที่แสดงขั้นตอนการทํางานในระบบอย่างกว้างๆ ผังงานโปรแกรม คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนใน
การทํางานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คํานวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์ประโยชน์ของ Flow Process
Chart ทําให้เข้าใจ และแยกแยะปั ญหาได้ง่าย แสดงลําดับการทํางานหาข้อผิดพลาดได้ง่าย ทําความ
เข้าใจโปรแกรมได้ง่าย ไม่ข้ ึนกับภาษาใดภาษาหนึ่ง
5. แนวคิดการวิเคราะห์การทํางานด้วยแผนผังก้างปลา (Pakapong Nongsena, 2016)
ผังก้างปลา หมายถึ ง แผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่เหลื อแต่กา้ ง โดยมุ่งเน้นผังวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุอย่างเป็ นระบบการกําหนดหัวข้อปั ญหาควรกําหนดให้ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้ ซึ่ งหาก
เรากําหนดประโยคปั ญหานี้ ไม่ชดั เจนตั้งแต่แรกแล้ว จะทําให้เราใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ
และจะใช้เวลานานในการทําผังก้างปลาการกําหนดปั ญหาที่หวั ปลา เช่น อัตราของเสี ย อัตราชัว่ โมง
การทํางานของคนที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อัตราการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ หรื ออัตราต้นทุ นต่อสิ นค้าหนึ่ งชิ้ น
เป็ นต้น ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่า ควรกําหนดหัวข้อปั ญ หาในเชิ งลบเทคนิ ค การระดมความคิดเพื่อจะได้
ก้างปลาที่ละเอียดสวยงาม คือ การถาม ทําไม ทําไม ทําไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อยๆเราสามารถที่
จะกําหนดกลุ่มปั จจัยอะไรก็ได้ แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่ากลุ่มที่เรากําหนดไว้เป็ นปั จจัยนั้นสามารถที่จะช่วย
ให้เราแยกแยะและกําหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผลโดยส่ วนมากมักจะใช้
หลักการ 4M 1E เป็ นกลุ่มปั จจัย (Factors) เพื่อจะนําไปสู่ การแยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึ่ง 4M 1E
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ศึกษาความเป็ นมาของปั ญหาปั จจุบนั

เก็บข้อมูลของปั ญหาที่เกิดขึ้น

วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ แผนผังก้างปลา (Fish Bone

แก้ปัญหาโดยใช้การจัดกลุ่มสิ นค้าด้วย (HML Analysis) และจัด
ตําแหน่งด้วย (Commodity System) และจัดทําควบคุมการมองเห็น

ตรวจสอบและรวบรวมงาน เปรี ยบเทียบก่อน/หลัง

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
การแก้ ปัญหา
1. ปั ญหาจากวิธีการทํางาน
ศึกษาวิธีการทํางาน ลงพื้นที่ทาํ งานจริ งของพนักงานและทําการวิเคราะห์ปัญหาจากแผนภูมิกา้ งปลา
พบว่า พนักงานนั้นใช้เวลาค้นหาสิ นค้านานเนื่ องจากการจัดเก็บสิ นค้าปะปนกันอยู่จึงทําให้ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการค้นหา การจัดวางและจัดเก็บสิ นค้าไม่เป็ นหมวดหมู่และไม่มีการควบคุมพื้นที่ ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงใช้เครื่ องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดย
HML Analysis เพื่อจัดหมวดหมู่ของสิ นค้าให้ชดั เจน สามารถกําหนดจุดจัดวางและ
จัดเก็บได้อย่างเหมาะสมที่สุดโดยเรี ยงตามราคาสิ นค้าต่อหน่อย
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Commodity System ระบบการจัดเก็บ สิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า เพื่อกําหนดจุ ด
วางสิ นค้าที่แน่นอนภายในคลังจัดเรี ยงตาม Item ของสิ นค้า
Visual Control จัดทําป้ ายบ่งชี้ รายชื่อกลุ่มลูกค้าและเรี ยงตาม Item ใน Location
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
Flow Process Chart กระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้ าส่ งลูกค้ า แสดงให้ เห็นงานย่ อยเพื่อบันทึกข้ อมูล
ด้ านเวลา
เริ่ มต้นกระบวนการ
รับใบรายการสิ นค้าที่จะจัดขาย (shipper) จาก
ไม่ผา่ น

ตรวจสอบความถูก
ต้องรายการสิ นค้ากับ
ผ่าน
เดินค้นหาสิ นค้าตาม Location ที่

ไม่ผา่ น

เคลื่อนย้ายสิ นค้าไว้ในพื้นที่
สแกนม้วนงานโดยระบบ
Barcodeเพื่อตรวจสอบรายการ
ผ่าน
สแกนม้วนงานเข้า เลขที่
แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบกํากับภาษี
จบกระบวนการ

ภาพที่ 2 Flow Process Chart กระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้าส่ งลูกค้า
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จากภาพที่ 2 เป็ นกระบวนการในการจัดเตรี ยมสิ นค้าส่ งลู กค้า ในการจับเวลาค้นหาสิ นค้า
นั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การจับเวลาและจดบันทึ กเพื่อเป็ นข้อมูลอ้างอิ งและเปรี ยบเที ยบหลังการปรับปรุ ง
คลังสิ นค้า
การวิเคราะห์ ด้วยผังก้ างปลา (Fish Bone Diagram)
Environment

Material

Machine

พรมมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกัน

มีพรมกีดขวางทางเดิน
ไม่มีการจัดระเบียบ

ไม่มีรูปแบบการจัดเก็บ
ไม่มีการแยกประเภทสิ นค้า
หาสิ นค้าไม่เจอ

อุปกรณ์อยูใ่ นช่วงซ่อมแซม

พรมมีขนาดคล้ายกัน
มีน้ าํ หนักปริ มาณมาก

ไม่มีการกําหนดจุด
จัดเก็บที่ชดั เจน

ขาดอุปกรณ์ที่สนับสนุน
การขนถ่าย
พนักงานใหม่ขาดความรู ้ความเข้าใจ

ค้นหา
สิ นค้านาน

ไม่มีพนักงานรับผิดชอบโดยตรง

Method

พนักงานทํางานหลายหน้าที่

Man

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ดว้ ยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
จากภาพที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ทาํ การกําหนดหัวข้อของปั ญหาและใน
ส่ วนที่แก้ไข เป็ นในส่ วน ของ กระบวนการทํางาน ที่ตอ้ งทําการแก้ไขปั ญหาที่เป็ นจุดสําคัญจากการ
ทํางานปั จจุบนั ในคลังสิ นค้าของแผนก เก็บข้อมูลของปั ญหาแต่ละหัวข้อ โดยเก็บรวบรวมข้อมู ล
การตรวจนับย้อนหลัง 3 เดือนข้อมูลจากความถี่ของการเกิดปั ญหา โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
ตารางที่ 1 การเก็บข้อมูลจัดเตรี ยมสิ นค้าก่อนปรับปรุ ง
กระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้า

เวลาเฉลี่ยต่อครั้ง (นาที)

1.รับใบรายการสิ นค้าที่จะจัดขาย (shipper) จากเจ้าหน้าที่

0.26

2.ตรวจสอบความถูกต้องรายการสิ นค้ากับระบบ

9.15

3.เดินค้นหาสิ นค้าตาม Location ที่จดั เก็บ

47.33

4.เคลื่อนย้ายสิ นค้าไว้ในพื้นที่ Loading

40.04
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5.สแกนม้วนงานโดยระบบBarcodeเพื่อตรวจสอบ
รายการสิ นค้า

11.37

6.สแกนม้วนงานเข้าเลขที่ (Shipper)

16.3

7.แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบกํากับภาษี (Invoice)

0.21

จํานวนรวม

123.53

93.6 M
office

AA-A1

AA-A2

AA-A3

AA-A4

AA-A5

AA-A6

AA-A7

AA-B4

AA-B5

AA-B6

AA-B7

AA-A0
LOADING

37.8 M

WORK WAY FORK LIFT

AA-A0

AA-B1

AA-B2

AA-B3

ภาพที่ 4 แผงผังของแผนกคลังสิ นค้า บริ ษทั AAA จํากัด
จากภาพที่ 4 แผงผังคลังสิ นค้าในปั จจุ บนั ไม่ได้มีการกําหนดพื้นที่แผงผังวางสิ นค้าจึ งมี
สิ นค้าปะปนอยู่ด้วยกันตาม Location ผูว้ ิจยั ใช้เวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลเป็ นเวลา 2 สัปดาห์
ก่อนปรับปรุ ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้าส่ งลูกค้าได้ผลดังตารางที่ 1
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การนําเครื่ องมือเข้ ามาใช้ ในการหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ในงานวิจยั นี้ จะทําการ กําหนดพื้ น ที่ ในการจัด เก็ บ ให้ ก ับ สิ น ค้าประเภท พรมม้วนโดย
กําหนดตําแหน่ งในการจัดเก็บนั้น จะใช้วิธีการจัดเก็บสิ นค้าตามประเภทของสิ นค้า (Commodity
System) เพื่อกําหนดพื้นที่จดั เก็บให้เป็ นระบบ ช่วยลดระยะเวลาในการค้าหาสิ นค้า ในแต่ละครั้ง

ภาพที่ 5 แผงผังการจัดเก็บสิ นค้าใน บริ ษทั AAA จํากัด (หลังปรับปรุ ง)

NNNN
XX
12A

12B

12C

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการจัดทํา (Visual Control) ในคลังสิ นค้า
จากภาพที่ 5 ทําการวิเคราะห์จดั คลังสิ นค้าตามมูลค่าของสิ นค้า (HML Analysis) แบ่งตาม
ราคามูลค่าสิ นค้า ได้จดั วางสิ นค้าตามมูลค่าขอสิ นค้า (HML Analysis) โดยจัดพื้นที่สีแดงเป็ นพื้นที่
จัดวางสิ นค้าที่มีมูลค่าสู ง (H) กว่าค่ากําหนดราคาขั้นตํ่า 200 บาท สี เขียวเป็ นพื้นที่จดั วางสิ นค้าที่ มี
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มูลค่าปานกลาง (M) อยู่ในช่วงค่ากําหนดราคาขั้นตํ่า 70 บาท แต่ไม่เกินค่ากําหนดราคาขั้นสู ง 200
บาทและสี ฟ้าเป็ นสิ นค้าที่มีมูลค่าถูก (L) ค่ากําหนดราคาขั้นสู ง 70 บาท และจัดทําป้ ายบ่งชี้ ควบคุม
การมองเห็ น (Visual Control) ดัง ภาพที่ 6 ป้ า ยบ่ ง ชี้ บอกรายชื่ อ กลุ่ ม ลู ก ค้า และจัด ทํา ป้ า ยบ่ ง ชี้
รหัสสิ นค้า และ ชื่อสิ นค้า เพื่อที่ให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้สะดวกและง่ายต่อการค้นหาสิ นค้า
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบเวลาการจัดเตรี ยมสิ นค้าก่อนและหลังการปรับปรุ ง
เวลาเฉลี่ยต่อครั้ง (นาที)
กระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้า

เวลาที่

เวลาที่

ลดลง

ลดลง

ก่อน

หลัง

ปรับปรุ ง

ปรับปรุ ง

0.26

0.21

0.05

19.23

9.15

7.83

1.32

14.43

3.เดินค้นหาสิ นค้าตาม Location ที่จดั เก็บ

47.33

16.89

30.44

64.31

4.เคลื่อนย้ายสิ นค้าไว้ในพื้นที่ Loading

40.04

14.91

25.13

62.76

11.37

10.70

0.67

5.89

16.3

14.11

2.19

13.43

0.21

0.20

0.01

4.76

123.53

65.26

58.27

47.17

1.รับใบรายการสิ นค้าที่จะจัดขาย (shipper)
2.ตรวจสอบความถูกต้องรายการสิ นค้ากับ
ระบบ

5.สแกนม้วนงานโดยระบบBarcodeเพื่อ
ตรวจสอบรายการสิ นค้าใน
6.สแกนม้วนงานเข้าเลขที่ (Shipper)
7.แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อออกใบกํากับภาษี
(Invoice)
จํานวนรวม

(นาที) (เปอร์ เซ็น)

จากตารางที่ 2 เป็ นการเปรี ยบเทียบเวลาการจัดเตรี ยมสิ นค้าก่อนและหลังการปรับปรุ งโดย
จะเห็ นได้ว่าหลังการปรับปรุ งคลังสิ นค้าสามารถที่ จะลดระยะเวลาในการค้นหาสิ นค้าได้ลงไปถึ ง
47.17 %
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การอภิปรายผล
จากการจับ เวลาในกระบวนการจัด เตรี ย มสิ น ค้าส่ ง ลู ก ค้า โดยทํา การทดสอบก่ อ นการ
ปรั บ ปรุ ง พนัก งานใช้เวลาในการค้น หาสิ น ค้า ใช้เวลาโดยเฉลี่ ย 123.53 นาที จับ เวลาหลัง การ
ปรับปรุ งพนักงานใช้เวลาในการค้นหาสิ นค้า เฉลี่ย 65.26 นาที จากการเปรี ยบเทียมจะเห็นได้วา่ หลัง
การปรับปรุ งพื้นที่การจัดเก็บใหม่ สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการค้นหาสิ นค้าได้ และจากการ
บันทึกเวลาในกระบวนการจัดเตรี ยมสิ นค้า หลังการปรับปรุ งสามารถลดเวลา จากเดิม 123.53 นาที
เหลือเพียง 65.26 นาที ลดลง 58.27 นาที คิดเป็ น 47.17 % สามารถลดเวลาในการค้นหาต่อหนึ่งม้วน
ลงไปได้ 0.89 นาทีและจากการแก้ปัญหาพื้นที่จดั เก็บสิ นค้าและจัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่แล้วได้
ส่ ง ผลถึ งการตรวจนับ สิ น ค้าที่ เป็ นผลได้ถึ ง 100 % ของรายการสิ น ค้าทั้งหมดซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ณัฐพล กาจรจิระพันธ์ (2555) ที่ทาํ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บสิ นค้าและผลที่ได้
เมื่ อปรั บ ปรุ งการจัดเก็บ โดยการวางแผนผัง จัดเก็บ สิ น ค้าสําเร็ จรู ป ใหม่ จะสามารถช่ วยลดระยะ
ทางการเคลื่ อนที่เฉลี่ ยเพื่อจัดส่ งสิ นค้าได้ 18.56% และเมื่อปรับปรุ งการจัดเก็บโดยการวางแผนผัง
จัดเก็บวัตถุดิบใหม่ สามารถช่วยทําให้ระยะทางและระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการเคลื่อนที่หยิบวัตถุดิบ
ลดลง 62.42% และจารุ ภา อุ่นจางวาง (2556) ที่ ท าํ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการสิ นค้าคงคลัง
สามารถระยะเวลาการปฎิ บ ตั ิ งาน จากเดิ ม 3,325 นาที เหลื อ 995 นาที ลดลง 2,330 นาที คิดเป็ น
70.08 % และสุ นัน ทา ศิ ริเจริ ญ วัฒ น์ (2555) ที่ ท ํา การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การคลัง สิ น ค้า
กรณี ศึก ษา บริ ษ ทั ภู มิไทย คอมซี ส จํากัด ศึ กษาผลการปรั บ ปรุ งทําให้ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการ
จัดการคลังสิ นค้าคือสิ นค้ามีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยมากขึ้นเวลาเฉลยในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้
ช่ างลดลงจาก 24 นาที เป็ น 11 นาที ต่ อครั้ งรวมเฉลี่ ย ต่อ วัน คิ ดเป็ น 33 นาที และอัตราส่ วนความ
ผิดพลาดในการ
ตรวจนับสิ นค้าลดลงจาก 46.14 % เป็ น 21.25 %
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ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะคลังสิ นค้าประเภทพรม ของ บริ ษทั AAA จํากัดเท่านั้น ซึ่ ง
ในแต่ละบริ ษทั หรื อแต่ละแผนกอาจเกิดปั ญหาคลังสิ นค้าที่แตกต่างกันไปอย่างไรก็ตามการศึกษา
หรื อการปรับปรุ งในอนาคตของคลังสิ นค้าประเภทพรม บริ ษทั AAA จํากัด อาจพิจารณาดังนี้
1. ควรหาเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ หรื อวิธี ก ารหรื อเทคโนโลยีม าใช้ในการตรวจนับ สต็อก
เพื่อให้มีความแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
2. ควรหาวิธี ก ารทํางานที่ ทุ กคนสามารถทํางานแทนกัน ได้ เนื่ องจากพบว่าเจ้าหน้าที่
คลังสิ นค้าทํางานหลายหน้าที่บางครั้งไม่ได้มาทํางานส่ งผลให้พนักงานที่มาแทนอาจทํางานล่าช้าไป
กว่าเดิม
3. ควรมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่สามารถช่วยขนถ่ายสิ นค้าได้ มาเป็ นอุปกรณ์ สํารองติดไว้
เนื่ อ งจากหากมี พ นัก งานที่ ว่างและสามารถช่ วยงานได้จะทําให้ ก ระบวนการในการทํา งานนั้น
รวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
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จาก ภาคเอกชน จํานวน 2 สถาบัน รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ
(Haphazard or Accidental Sampling) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 246 คน คิดเป็ น ร้อยละ 61.50 เพศชายจํานวน 154 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 38.5 ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นช่ ว งอายุ 21-30 ปี กําลัง ศึ ก ษาอยู่ใ นช่ วงอายุ 21-30 ปี ส่ วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ การทํางานพาร์ ทไทม์มาเป็ น เวลานานแล้ว ส่ วนมากจะทํางานพาร์ ทไทม์ในช่วงเวลา
วันเสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 รายได้ต่อ เดื อนส่ วน ใหญ่อยูใ่ นช่วง 10,000 – 20,000 บาท
และมีรายจ่ายอยูใ่ นช่วง 4,000 – 6,000 บาท มากที่สุด
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการทํางานพาร์ ทไทม์ของนักศึกษา
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Abstract
Research on this subject The objective is to study part-time work during the semester of
students in Pathumthani province. By collecting data from 4 groups of students in
PathumthaniProvince, consisting of 2 public higher education institutions And two higher
education institutions from the private sector, including a sample of 400 people using Haphazard
or Accidental Sampling. The study indicated that General characteristics of respondents found
that Most of them are female, 246 people, accounting for 61.50 percent, 154 men. Accounted for
38.5 percent, mostly in the age range of 21-30 years, studying in the age range of 21-30 years,
most have experience working part-time for a long time already Most of them work part-time
during the weekends from 08.00-20.00 per month. The largest is in the range of 10,000 - 20,000
baht and the expense is in the range of 4,000 baht 001 - 6, the most.
kcywords: Part-time work behavior of students
บทนํา
ในปั จจุบนั การทํางานถื อเป็ นสิ่ งที่สําคัญมากสําหรับการดํารงชี วิตของมนุ ษย์ทุกคน และ
เป็ นสิ่ งที่ นํามาซึ่ งรายได้เพื่ อใช้ในการดําเนิ นชี วิต การทํางานถื อเป็ นสิ่ งที่ ส ร้ างรายได้และสร้ าง
ความสําเร็ จให้แก่ตวั เรา เราปฏิ เสธไม่ได้เลยว่า การทํางานมีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นชี วิตของเราเป็ น
อย่างมากไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั เอกชน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ มีเงินเดือน
สวัสดิการ โบนัส เป็ นค่าตอบแทน งานประจําเป็ นการทํางานที่จาํ เจเหมือนเดิม แต่ในยุคสมัยนี้งาน
ประจําที่คิดว่ามัน่ คง จริ งแล้วอาจมีปัญหาเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดจนทําให้ตกงานได้ ดังนั้นจึงเกิดการ
ทํางานเสริ มเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น เนื่ องจากบางครอบครัวมีภาระและค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ส่ งผลให้
รายรั บ น้อยลง จึ งเกิ ดการทํางานพาร์ ท ไทม์เพื่อหารายได้เสริ มและช่ วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ การ
ทํางานพาร์ ทไทม์เป็ นการหารายได้ให้กบั ตนเอง และเป็ นการหาประสบการณ์ในการทํางาน มนุษย์
ทุกคนต่างคนต่างแสวงหางานที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อการทํางานอย่างมีความสุ ข
การทํางานพาร์ ท ไทม์ถือเป็ นงานที่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็ นงานที่สามารถเลื อก
เวลาทํางานได้ เหมาะสํ าหรั บ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาหรื อ ผู ท้ ี่ ท าํ งานแล้วอยากหารายได้เสริ ม จะได้
ค่าตอบแทนเป็ นรายชัว่ โมงและอาจมีการต้องทํางานล่วงเวลา แต่แล้วการทํางานพาร์ ทไทม์ก็มีหลาย
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รู ปแบบ อาทิเช่น งานที่ทาํ ระหว่างเรี ยน งานที่ทาํ ผ่านอินเตอร์ เน็ต ล้วนแต่เป็ นงานเสริ มที่นาํ มาซึ่ ง
รายได้ บางคนอยากหารายได้เสริ ม เพื่อนํามาใช้จ่ายหรื อซื้ อของที่ ตนเองต้องการ บางคนอยากหา
ประสบการณ์ ก ารทํางานเพื่ อเป็ นแนวทางในการดํารงชี วิตหลังจบการศึ กษา การรู ้ จกั ผูอ้ ื่ น การ
ทํางานที่ดี เพื่อนร่ วมงาน เพื่อเป็ นการหาประสบการณ์ ใหม่ๆให้กบั ตนเอง และในปั จจุบนั ประเทศ
ไทยมีการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูง และเมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทําให้มนุ ษย์เรา
จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นอีกด้วยเพื่อให้กา้ วทันเทคโนโลยี และมนุ ษย์ยงั เป็ นสิ่ งที่สําคัญ
มากในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการทํางานพาร์ ทไทม์ระหว่าง
ปิ ดภาคเรี ยนของนักศึกษา ในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อจะนําผลที่ศึกษาไปจัดสรรและเผยแพร่ เพื่อ
เป็ นประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการทํางานพาร์ ทไทม์ระหว่างปิ ดภาคเรี ยนของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่ วนบุคคล

พฤติกรรมการทํางานพาร์ ทไทม์ของ
นักศึกษา
- ประสบการณ์
- รายได้พิเศษจากการทํางาน
- แรงจูงใจในการทํางาน
- ทัศนคติการทํางาน
- คุณภาพชีวติ ในการทํางาน
- สภาพลักษณะงาน
- สวัสดิการ

- เพศ
- อายุ
- รายได้ต่อเดือน
- รายจ่ายต่อเดือน
- ระดับการศึกษา
- สถาบันการศึกษา
- ช่วงเวลา
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วิธีการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามให้เลือกตอบ ( Check List ) ได้แก่
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา ช่วงเวลาในการทํางาน
พาร์ ทไทม์
ตอนที่ 2 พฤติ กรรมการทํางานพาร์ ท ไทม์ของนัก ศึ กษา เป็ นแบบสอบถามให้เลื อกตอบ
(Check List) จํา นวน 2 ข้ อ ได้ แ ก่ ประสบการณ์ ท ํา งาน รายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการทํา งาน และ
แบบสอบถามด้านพฤติกรรมที่ผูว้ ิจยั ได้ปรับเปลี่ ยนตามความเหมาะสม แรงจูงใจในการทํางาน มี
องค์ประกอบของลักษณะของแบบสอบถามตอนนี้ เป็ นคําถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า 5 ระดับ
โดยกําหนดค่าดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ผลการวิจัย
1.จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ61.5) รองลงมาเป็ นเพศชาย (ร้อย
ละ 38.5) ระดับอายุต่าํ กว่า 18ปี (ร้อยละ10.5 )รองลงมาเป็ นอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 43.0) และอายุ 2130ปี (ร้อยละ 46.0) รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 18.0) รองลงมา 10,001-20,000 บาท
(ร้อยละ52.5) 20,001-30,000 (ร้อยละ 8.8 ) 30,001-40,000 (ร้ อยละ 4.5) 40,001-50,000 (ร้ อยละ6.5)
และ 50,000 ขึ้นไป (ร้อยละ 9.8) รายจ่ายต่อเดือน ตํ่ากว่า 4,000 บาท (ร้อยละ13.5) 4,001-6000 บาท
(ร้อยละ 41.0) 6,001-8,000 บาท (ร้ อยละ5.8 ) 8,001-10,000 บาท (ร้ อยละ5.5 ) 10,001-20,000 บาท
(ร้อยละ24.3 ) 20,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ9.8 ) นักศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี (ร้อยละ 9.0) มัธยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ21.8) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ6.8) ป.ว.ส. (ร้ อยละ1.3) ปริ ญญาตรี (ร้อยละ
59.8) และอื่ นๆ (ร้ อยละ1.3) นักศึ กษาสถาบันการศึ กษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร้ อยละ13.5)
มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ร้อยละ26.3) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ (ร้อยละ12.8) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ (ร้ อยละ39.3) และอื่ นๆ (ร้ อยละ6.5) ช่ วงเวลาในการทํางาน 08.00 –
16.00 น. (ร้ อยละ 9.92) ช่วงเวลา 10.00 – 18.00 น. (ร้ อยละ 15.52)ช่ วงเวลา 12.00 – 20.00 น. (ร้ อย
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ละ12.5) ช่ ว งเวลา 14.00 – 22.00 น. (ร้ อ ยละ) 20.04) ช่ วงเวลา 18.00 – 02.00 น. (ร้ อ ยละ) 15.73)
และช่วงวันหยุด(ร้อยละ26.29) ตามลําดับ
2.จํานวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน
พบว่าที่ตอบแบบสอบถามด้านประสบการณ์ ทาํ งานส่ วนใหญ่นกั ศึกษา ที่เคยมีประสบการณ์
ทํางาน (ร้อยละ81.0) และนักศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ทาํ งาน (ร้อยละ12.8)และไม่แสดงความ
คิ ดเห็ น (ร้ อยละ6.3) ส่ วนรายได้จากการทํางานพบว่ารายได้ต่ าํ กว่า 3,000 บาท (ร้ อยละ8.3) และ
3,001-5,000 บาท (ร้อยละ27.0) รายได้จากการทํางาน 5,001-7,000 บาท (ร้อยละ6.0) รายได้จากการ
ทํางาน 7,001-10,000 บาท (ร้ อยละ19.3) รายได้จากการทํางาน 10,000 บาทขึ้ นไป (ร้ อยละ 22.5)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…. (ร้อยละ11.0) และนักศึกษาที่ไม่แสดงความคิดเห็น (ร้อยละ6.0) ตามลาดับ
3.ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านแรงจูงใจ
พบว่า นัก ศึ กษามี ค วามพึ งพอใจของนักศึ กษาด้านแรงจู งใจ ในระดับ มาก ( x = 3.60 ) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือเป็ นอาชี พที่ซื่อสัตย์สุจริ ต ( x = 3.75 ) รองลงมา
คือ ท่านต้องการทํางานพาร์ มไทม์เพื่อมีเงิ นสาหรับใช้จ่าย หรื อซื้ อของที่ ท่านต้องการ ( x = 3.56)
และการทํางานพาร์ ท ไทม์ท าํ ให้ท่านมี ป ระสบการณ์ ( x = 3.55) ตามลาดับ ส่ วนด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ย
ตํ่าสุ ด คือ ท่านทํางานเพื่อต้องการหารายได้เสริ ม ( x = 3.54)
4. ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านทัศนคติในการทํางาน
(ค่าเฉลี่ย= 3.43 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือท่านต้องการใช้เวลาว่าง
ให้เกิ ดประโยชน (ค่าเฉลี่ ย= 3.46 ) รองลงมาคือท่านมีการวางแผนในการทํางาน (ค่าเฉลี่ ย= 3.44 )
ท่านมีนา้ ใจและคอยช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานเสมอ (ค่าเฉลี่ย= 3.42 ) ท่านมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ
เพื่อนร่ วมงานของท่าน (ค่าเฉลี่ย= 3.38 )
5. ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพชี วิตในการทํางานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 3.60 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เดินทางสะดวกและปลอดภัย
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(ค่าเฉลี่ ย = 3.65 ) รองมาเป็ นท่านทํางานที่ ได้รับ มอบหมายได้ดี (ค่าเฉลี่ ย= 3.59 ) และมี กิ จกรรม
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย= 3.57 )
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาด้านทัศนคติในการทํางาน ในระดับมาก
6. ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพลักษณะของงาน
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางานในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย= 3.42 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ งานที่ท่านทาเป็ นงานด้าน
การบริ การ (ค่าเฉลี่ย= 3.43 ) ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป (ค่าเฉลี่ย= 3.42 )ท่าน
รับจ้างทํางานต่างๆ ที่เป็ นงานอิสระ ค่าเฉลี่ย(= 3.40 )
7. ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาด้า นสวัส ดิ ก าร และสิ ท ธิ
ประโยชน์
พบว่า นักศึ กษามี ความพึ งพอใจของนักศึ ก ษาด้านคุ ณภาพชี วิตในการทํางานในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ ย= 3.40 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่านได้รับค่าเบี้ยเลี้ ยงเป็ น
เงิ นพิเศษ (ค่าเฉลี่ ย= 3.44 ) ท่านได้รับประกันสุ ขภาพคุ ม้ ครองอุ บตั ิเหตุทุ กกรณี (ค่าเฉลี่ ย= 3.41 )
ท่านได้รับบัตรส่ วนลดพิเศษสาหรับพนักงานของร้าน (ค่าเฉลี่ย=3.35)
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้สุ่มตัวอย่างจากนิ สิตนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยภาครัฐ 2 สถาบัน คือ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
มหาวิทยาลัยเอกชน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพและมหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั ได้รับแบบสอบถามมาครบจํานวน คิด
เป็ นร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 246 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 61.50 เพศชายจํานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 ส่ วนใหญ่อยู่ในช่ วงอายุ 21-30 ปี กําลัง
ศึกษาอยู่ในช่ วงอายุ 21-30 ปี ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ การทํางานพาร์ ทไทม์มาเป็ นเวลานานแล้ว
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ส่ วนมากจะทํางานพาร์ ทไทม์ในช่ วงเวลาวันเสาร์ อาทิ ตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 รายได้ต่อเดื อน
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 10,000– 15,000 บาทและมีรายจ่ายอยูใ่ นช่วง 4,000 – 6,000 บาท มากที่สุด
2. ศึกษาแรงจูงใจทีเ่ ป็ นปัจจัยให้ ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ ในระหว่ างเรียน
จากการศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ เป็ นปั จ จัย ให้ ท่ า นทํา งานพาร์ ท ไทม์ ใ นระหว่า งเรี ย นของนิ สิ ต
นักศึกษา อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติดงั นี้ คือ ประสบการณ์ ทาํ งานพาร์ ทไทม์และรายได้ที่ได้รับ
จากการทํางานพาร์ ทไทม์ซ่ ึ งปั จจัยเหล่านี้มีส่วนที่สาํ คัญต่อแรงจูงใจที่เป็ นปั จจัยให้ท่านทํางานพาร์ ท
ไทม์ในระหว่างเรี ยนส่ วนแรงจูงใจที่เป็ นปั จจัยให้ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ในระหว่างเรี ยนคือ รายได้ที่
ได้รับจากการทํางานพาร์ ทไทม์อยู่ในช่วง 3,001 – 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.00 และ
แรงจูงที่เป็ นปั จจัยในการทํางานพาร์ ทไทม์อีกเพราะเป็ นอาชี พที่ซื่อสัตย์สุจริ ตท่านต้องการทํางาน
พาร์ ท ไทม์เป็ นอย่างมากเพื่ อหารายได้เสริ ม อยู่ในระดับ มาก การทํางานพาร์ ท ไทม์ท าให้ ท่ านมี
ประสบการณ์อยูใ่ นระดับมาก ต้องการทํางานพาร์ ทไทม์เพื่อมีเงินสาหรับใช้จ่าย หรื อซื้ อของที่ท่าน
ต้องการอยูใ่ นระดับมาก และทํางานเพื่อต้องการหารายได้เสริ มอยูใ่ นระดับมาก
3. ทัศนคติการทํางานทีเ่ ป็ นปั จจัยให้ ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ ในระหว่ างเรียน
จากการศึกษาทัศนคติการทํางานที่เป็ นปั จจัยให้ท่านทํางานพาร์ทไทม์ในระหว่างเรี ยนได้แก่
ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก มีการวางแผนในการทํางานอยูใ่ นระดับมาก มี
น้าใจและคอยช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก และมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
ของท่านอยูใ่ นระดับมาก
4. คุณภาพชี วติ ในการทํางานทีเ่ ป็ นปัจจัยให้ ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ ในระหว่ างเรียน
จากการศึกษาคุ ณ ภาพชี วิตในการทํางานที่ เป็ นปั จจัยให้ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ในระหว่าง
เรี ยนได้แก่ เดินทางสะดวกและปลอดภัยอยูใ่ นระดับมาก ทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ดีอยูใ่ นระดับ
มาก มีกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก
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5. สภาพลักษณะของงานทีเ่ ป็ นปัจจัยให้ ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ ในระหว่ างเรียน
จากการศึกษาสภาพลักษณะของงานที่เป็ นปั จจัยให้ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ในระหว่างเรี ยน
ได้แก่ ทํางานพาร์ ทไทม์ในห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไปอยู่ในระดับมาก รับจ้างทํางานต่างๆ ที่ เป็ นงาน
อิสระอยูใ่ นระดับมากทําเป็ นงานด้านการบริ การอยูใ่ นระดับมาก
6. สวัสดิการ และสิ ทธิประโยชน์ ทเี่ ป็ นปัจจัยให้ ท่านทํางานพาร์ ทไทม์ ในระหว่ างเรียน
จากการศึ ก ษาสวัส ดิ ก าร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ เป็ นปั จ จัย ให้ ท่ า นทํา งานพาร์ ท ไทม์ใ น
ระหว่างเรี ยนได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเป็ น เงินพิเศษอยูใ่ นระดับมาก ได้รับประกันสุ ขภาพคุม้ ครองอุบตั ิเหตุ
ทุกกรณี อยูใ่ นระดับมาก ได้รับบัตรส่ วนลดพิเศษสําหรับพนักงานของร้านอยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. ศึกษารายละเอียดของปั ญหา สาเหตุของปั ญหา แต่ละปั ญหา ซึ่งอาจจะมีปัญหาที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น และเป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อการทํางานพาร์ ทไทม์ของนิสิตนักศึกษา
2. ศึ ก ษากับ สภาพการจ้า งงาน เงื่ อ นไขในการทํางาน วัน เวลา ชั่ว โมงในการทํา งานโดย
เปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของประเทศยิง่ ขึ้น
3. การศึกษาเกี่ยวกับอัตราจ้าง ค่าตอบแทน ในการทํางานพาร์ ทไทม์ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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ทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นประชาชนในจัง หวัด ปทุ ม ธานี จํา นวน 400 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบการเลื อ กแบบบัง เอิ ญ
ผลการวิจยั พบว่าจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
เป็ นเพศชายจํา นวน 189 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 47.3 และเพศหญิ ง 211 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.8
ตามลําดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นช่วงอายุ 20-40ปี จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 อาชีพส่ วนใหญ่ของ
กลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นพนัก งานเอกชน จํานวน 88 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 22 โดยมี รายได้เฉลี่ ย 15,001 –
25,000 บาท จํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.8 ส่ วนใหญ่ศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 221 คน
คิดเป็ นรอยละ 55.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ แต่งงานแล้ว/อยู่ดว้ ยกัน จํานวน 181
คน คิดเป็ นร้อยละ 45.3
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด มี ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
รถยนต์มื อสองในจัง หวัดปทุ ม ธานี พบว่าระดับ ความสํ าคัญ ด้านปั จจัย ส่ วนผสมทางการตลาด
โดยรวมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
การส่ งเสริ มการขาย ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อรถยนต์มือสองในจังหวัดปทุ มธานี จากผลการสรุ ป ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลระดับ ความสําคัญ
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โดยรวมและรายปั จจัยของปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นกับ
ปั จจัยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์มือสอง ในจังหวัด
ปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง
Abstract
The objectives of this research are 1) to study the relationship of personal factors and
the decision behavior of second-hand car buyers In Pathum Thani Province 2) to study the
relationship of the marketing mix and the behavior of the second-hand car buying decision In
Pathum Thani Province The sample consisted of 400 people in Pathumthani province using
accidental random selection. The results showed that from the data analysis results The
demography of the sample group of 400 people was male, 189 people, representing 47.3 percent
and 211 female, representing 52.8 percent, respectively. Most of them are 20-40 years old, 232
people, representing 58 percent. Most of the sample occupations were 88 private employees,
representing 22 percent, with an average income of 15,001 - 25,000 baht, a total of 195 people,
representing 48.8 percent. Most of them studied 221 undergraduates, accounting for 55.3 percent.
Most of the samples had status. Married / living together 181 people, accounting for 45.3 percent
Marketing mix factors There is a relationship with the decision to buy second-hand
cars in Pathum Thani province. Found that the level of importance in marketing mix factors
Overall that affects the decision to buy second-hand cars. Consisting of product, price, sales
promotion, personnel, process There is a relationship with the decision to buy second-hand cars in
Pathum Thani province. From the results of the analysis of important data Overall and factors of
marketing mix factors It was found that the sample group had the opinion level with the factors of
marketing mix. That affects the decision to buy second-hand cars In Pathum Thani Province With
an average of 3.58 which is in a very important level
Keywords: buying behavior of second-hand cars
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บทนํา
ปั จจุ บนั รถยนต์ถือเป็ นทรัพ ย์สินอย่างหนึ่ งที่ มีบ ทบาทสําคัญ ต่อการดํารงชี วิตประจําวัน
เนื่ องจากรถยนต์น้ ันจําเป็ นมากต่อการเดิ นทางไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างรวดเร็ ว และสะดวกสบาย
รถยนต์นอกจากจะถูกใช้เป็ นยานพาหนะแล้วยังเป็ นองค์ประกอบสําคัญในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่ ง
ปัจจุบนั รถยนต์มือสองเองก็เริ่ มได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีกาํ ลังซื้ อที่ลดลง และราคาระหว่างรถยนต์ใหม่และรถยนต์มือสองมีราคาห่างกันใน
ระดับหนึ่ ง ซึ่ งกลายมาเป็ นทางเลื อกให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้ อรถยนต์ใหม่ และ
ต้ อ งการประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยเฉพาะผู ้ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นจัง หวัด ปทุ ม ธานี เนื่ องจากอยู่ ใ กล้
กรุ งเทพมหานครทําให้เป็ นพื้นที่ที่จาํ เป็ นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะจํานวนรถโดยสารสาธารณะ
นั้น มี ไ ม่ เพี ย งพอในเวลาเร่ งด่ วน วิสุ ท ธิ์ เหมพรรณไพเราะ (2561) นายกสมาคมผูป้ ระกอบการ
รถยนต์ใช้แล้ว เปิ ดเผยว่า ปั จจุบนั มีรถยนต์ออกสู่ ตลาดจํานวนมาก ทั้งรถใหม่และรถใช้แล้วอย่างรถ
มื อสอง เพราะตลาดมี ความต้องการ โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่ที่ นิยมมี รถทันที เมื่ อเรี ยนจบ และเริ่ ม
ทํางาน ขณะเดียวกันก็ตอ้ งเร่ งสร้างความมัน่ ใจให้ลูกค้าด้วย กลุ่มรถมือสองเคยถูกมองว่าเป็ นธุ รกิจที่
ภาพลัก ษณ์ ไ ม่ดี หลอกลวง ย้อมแมวขาย หรื อแหล่ งฟอกเงิ น ในฐานะสมาคมฯ ได้พ ยายามหา
มาตรการเพื่อสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้ผูบ้ ริ โภคไว้วางใจ ร่ วมมือกับหน่ วยงานรัฐเพื่อออกกําหนด
มาตรฐานหรื อเอกสารกํากับว่าได้ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพแล้ว เพื่อให้ธุรกิ จนี้ เติบโตต่อไป แม้
กลุ่มรถยนต์ใหม่จะมีโปรโมชัน่ ดึ งลู กค้า ทํายอดขายเพิ่มขึ้นกว่าร้ อยละ 10 ในปี ที่ ผ่านมา ก็ไม่ได้
หมายความว่ามาแย่งตลาดรถมือสอง เพราะจํานวนมากที่ซ้ื อรถใหม่แล้วไม่สามารถผ่อนได้ ก็โดน
ยึด บางคันใช้งานไม่ถึงปี รถก็เข้ามาในระบบรถมือสอง ลูกค้าจึงมีทางเลือกมากขึ้น
จังหวัดปทุมธานี เป็ นจังหวัดที่อยูต่ ิดกับกรุ งเทพมหานครและมีผทู ้ ี่ใช้รถยนต์หลากหลายรุ่ น
เนื่ องจากการเดิ นทางในช่ วงเวลาเร่ งด่ วนนั้น รถยนต์โดยสารสาธารณะมี จาํ นวนไม่ เพี ยงพอต่อ
ผูบ้ ริ โภค และล่ าช้าส่ งผลให้ความต้องการที่ อยากจะมี รถยนต์ส่วนบุ คคลเพิ่มมากขึ้น เพื่ อความ
สะดวกสบายในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ แต่เนื่องจากรถยนต์ใหม่น้ นั มีราคาที่สูงทําให้ผบู ้ ริ โภค
ต้องหันมาเลือกใช้บริ การรถยนต์มือสองแทน เพราะมีราคาที่ถูกกว่า สภาพใกล้เคียงกับรถยนต์ใหม่
อีกทั้งพื้นที่จดั จําหน่ายรถยนต์มือสองนั้นหาซื้ อได้ง่าย ดังนั้นงานวิจยั ฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่
มี ความสั ม พันธ์ กบั พฤติ กรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์มื อสองในจังหวัดปทุ ม ธานี เพื่ อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานและเป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด ให้กบั ผูป้ ระกอบธุ รกิจรถยนต์มือสองใน
เขตจังหวัดปทุมธานี ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือ
สอง ในจังหวัดปทุมธานี
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของส่ วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อรถยนต์มือสองในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
รถยนต์มือสอง ในจังหวัดปทุมธานี มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได้
ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส

พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์ มือสอง
(5W1H)
1.ใครมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
2.ลักษณะของรถที่ตอ้ งการซื้อ
3.ยีห่ ่อรถยนต์ที่ตอ้ งการซื้อ
4.สถานที่จดั จําหน่ายรถยนต์มือสอง
5.ช่วงเวลาที่ตอ้ งการสั่งซื้อรถยนต์มือสอง
6.ทําไมถึงต้องซื้อรถยนต์มือสอง
7.กระบวนการชําระเงิน

ส่ วนประสมทางการตลาด 7p
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้านบุคคล (People)
ด้านการสร้าง และนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and
Presentation)
ด้านกระบวนการ (Process)

795

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ทาํ งานและอาศัยอยูใ่ นจังหวัดปทุมธานีท้ งั หมด
ตารางจํานวนประชากร
ลักษณะข้อมูล

ชาย

หญิง

รวม

แยกตามเพศ

536,033

593,082

1,129,115

ที่มา http://www.pathumthanipolice.com/ประชากรในจังหวัดปทุมธานี
ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เลื อกจากประชากรในจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการสุ่ มตัวนั้นเป็ นการสุ่ ม
แบบการเลื อกแบบบัง เอิ ญ (Haphazard or Accidental Sampling) เป็ นการเลื อกตัวอย่างโดยผูว้ ิจยั
พยายามเก็บตัวอย่างเท่าที่ จะทําได้ตามที่ มีอยู่หรื อที่ ได้รับความร่ วมมือ ตัวอย่างที่ได้จึงเป็ นกรณี ที่
เผอิญหรื อยินดีให้ความร่ วมมือหรื ออยูใ่ นสถานที่หรื อตกอยูใ่ นสภาวะดังกล่าวตามจํานวนที่ตอ้ งการ
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมื อที่ ใช่ ในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
โดยมีข้นั ตอนในการสร้างเครื่ องมือดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
มือสอง ในจังหวัดปทุมธานี ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องมือการวิจยั
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อรถยนต์
มื อ สอง ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี โดยผู ้วิ จ ัย ได้ นํ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ศึ ก ษามารวบรวมเป็ นแนวทางทํา
แบบสอบถามโดยผ่าน การตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือการวิจยั โดยการหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยมี ข้ นั ตอนนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับ กลุ่ม ที่ มี ล ักษณะใกล้เคี ยงกับ กลุ่ ม ตัวอย่างที่ จะ
ทําการศึกษาจํานวน 20 คน
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีจาํ นวน 400 คน
2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อคํานวณหาค่าสถิ ติ
ต่างๆ ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมู ล ปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถามเช่ น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชี พรายได้ สถานภาพ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์ (Descriptive Statistics) โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อ มู ล ความเห็ น ด้วยด้านปั จจัย ที่ ส่ วนผสมทางการตลาด 7P ผูว้ ิจยั ได้นําข้อ มู ล มา
วิเคราะห์(Descriptive Statistics)โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ส่ วนที่ 3 เป็ นข้อ มู ล การตัด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์มื อสอง ในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ผูว้ ิ จยั ได้นําข้อ มู ล มา
วิเคราะห์ (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 4 นําส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 มาทําการทดสอบสมมติ ฐานทําการทดสอบความ
แตกต่า งโดยใช้ค่ า สถิ ติ ไค-สแควร์ (Chi-Square) ใช้ใ นการทดสอบความสั ม พัน ธ์ เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัยด้ านประชากรศาตร์
1. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.3 และเพศ
หญิง 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8
2. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นช่วงอายุ 20-40ปี จํานวน 232 คน คิดเป็ นร้ อยละ 58
รองลงมาคือช่วงอายุ 20 – 40 ปี จํานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือช่วงอายุ น้อยกว่า
20 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อย 8 และสุ ดท้ายคือช่วงอายุ 60 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อย 4.5
3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นพนักงานเอกชน จํานวน 88 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 22
รองลงมาเป็ นรับจ้างทัว่ ไป จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.5 รองลงมาคือข้าราชการ จํานวน 81
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.3รองลงมาคื อธุ รกิ รส่ วนตัว จํานวน 74 คน คิ ดเป็ นร้ อย 18.5 รองลงมาคื อ
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นักเรี ยน/นิ สิต/นักศึกษาจํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อย 15 รองลงมาคือ อื่นๆ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.8 ประกอบไปด้วย เปิ ดร้านอาหาร ว่างงาน
4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 195 คน คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 48.8 รองลงมาคือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จํานวน 111 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.8
รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาทจํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อย 18.8 และ สุ ดท้ายคือ มากกว่า 35,000
บาท ขึ้นไป จํานวน 19 คิดเป็ นร้อยละ 4.8
5. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จํานวน 221 คน คิ ดเป็ นรอยละ
55.3 รองลงมาคือตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือสู งกว่า
ปริ ญญา จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3
6. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพแต่งงานแล้ว/อยูด่ ว้ ยกัน จํานวน 181 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.3 รองลงมาคือมีสถานภาพโสด จํานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 และสุ ดท้ายคือมี
สถานภาพหย่าร้าง/ หม้าย / แยกกันอยู่ จํานวน 55 คน คิดเป็ นร้อย 13.8
การศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ หรื อปั จจัยส่ วนบุคคล ด้วยวิธี ไคสแควร์ (Chi-Square) โดยพิจารณาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในส่ วนของเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์มือสองในจังหวัดปทุมธานี หรื อไม่ ซึ่ ง
จากงานวิจยั พบว่าเพศ อายุ อาชี พ รายได้ ระดับ การศึ กษา สถานภาพ ที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสองจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลระดับความสํ าคัญโดยรวมและรายปั จจั ยของปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาด (7Ps)
1. ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น กับ ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์พบว่า มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.78 ซึ่ งอยู่ในระดับ
ความสําคัญมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้แสดง
ความเห็ นด้วยถึ งความสําคัญรถยนต์มือสองมีหลากหลายประเภท ค่าเฉลี่ย = 3.94 ซึ่ งอยู่ในระดับ
สําคัญมาก รองลงมาคือรถยนต์มือสองมีคุณภาพสู ง ค่าเฉลี่ย = 3.79 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก
รองลงมาคือมีการรับประกันคุณภาพของรถยนต์มือสอง ค่าเฉลี่ย = 3.62 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความสําคัญ
มาก
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2. ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ดเห็ นกับ ปั จจัยด้านราคา พบว่ากลุ่ ม ตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้แสดงความเห็ นด้วยถึ งความสําคัญของรถยนต์มือสองมี ราคาถู กกว่า
รถยนต์ใหม่ ค่าเฉลี่ ย = 3.79 ซึ่ งอยู่ในระดับความสําคัญมาก รองลงมาคื อสามารถต่อรองราคาได้
มากกว่าซื้ อรถยนต์ใหม่ ค่าเฉลี่ย = 3.74 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก รองลงมาคือรถยนต์มือสอง
มีราคาสมเหตุสมผล ค่าเฉลี่ย = 3.60 ซึ่งอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก
3. ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ ความคิ ด เห็ น กับ ปั จจัย ด้านสถานที่ แ ละช่ อ งทางการจัด
จําหน่ ายพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย โดยภาพรวม
พบว่า มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 3.76 ซึ่ งอยู่ใ นระดับ ความสํ า คัญ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นด้านพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้แสดงระดับความสําคัญของ.มีสถานที่จดั จําหน่ายหลายที่
เช่น เต๊นรถมือสอง เป็ นต้น ค่าเฉลี่ย = 3.82 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก รองลงมาคือ เดินทางได้
สะดวก ค่าเฉลี่ ย = 3.80 สุ ดท้ายคือสามารถหาข้อมู ลได้หลากหลายช่องทาง เช่ น แฟนเพจ เป็ นต้น
ค่าเฉลี่ย = 3.66 ระดับความสําคัญมาก
4. ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขาย พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญกับด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.27 ซึ่ งอยู่ ใ นระดั บ ความสํ า คัญ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นด้ า นพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้แสดงระดับความสําคัญมี บริ การหลังการขาย เช่ น ให้คาํ แนะนําหรื อ
ข้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ ค่าเฉลี่ ย = 3.31 ซึ่ งอยู่ในระดับความสําคัญปานกลาง รองลงมาคื อ การจัด
โปรโมชัน่ เช่ น ส่ วนลด ค่าเฉลี่ ย = 3.31 สุ ดท้ายคือมีรับประกันหลังการขาย ค่าเฉลี่ ย = 3.21 ระดับ
ความสําคัญปานกลาง
5. ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นกับปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่ากลุ่ มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้แสดงระดับความสําคัญพนักงานให้บริ การที่เป็ นมิตร ค่าเฉลี่ย = 3.35 ซึ่ ง
อยูใ่ นระดับความสําคัญปานกลาง รองลงมาคือ พนักงานมีความรู ้เรื่ องรถยนต์มือสอง ค่าเลี่ย = 3.33
สุ ดท้ายคือพนักงานมีความซื้อสัตย์ไม่โกหกลูกค้า ค่าเฉลี่ย = 3.26 ระดับความสําคัญปานกลาง
6. ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับปั จจัยด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้แสดงระดับความสําคัญศูนย์บริ การมี
บริ การครบวงจร เช่ น ตรวจเช็ คสภาพรถ เป็ นต้น ค่าเฉลี่ ย = 3.66 ซึ่ งอยู่ในระดับ ความสําคัญมาก
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รองลงมาคือ ศูนย์บริ การมีพ้ืนที่กว้างขวาง ค่าเลี่ย = 3.59 ซึ่ งอยูใ่ นระดับความสําคัญมากสุ ดท้ายคือมี
ห้องพักรับรองและสถานที่เซ็นสัญญา ค่าเฉลี่ย = 3.31 ระดับความสําคัญปานกลาง
7. ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นกับปั จจัยด้านกระบวนการ ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นกับปั จจัยด้านกระบวนการพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ได้
แสดงระดับความสําคัญตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นต้น ค่าเฉลี่ย = 3.82 ซึ่ งอยู่
ในระดับความสําคัญมาก รองลงมาคือ สามารถทดสอบเครื่ องยนต์ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ ค่าเฉลี่ย = 3.69
ซึ่งอยูใ่ นระดับความสําคัญมาก สุ ดท้ายคือมีความรวดเร็ วในการให้ความช่วยเหลือลูกค้า และบริ การ
ลูกค้า ค่าเฉลี่ย = 3.62 ระดับความสําคัญมาก
จากผลการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสําคัญ โดยรวมและรายปั จจัยของปั จจัย
ส่ วนผสมทางการตลาด (7Ps) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็ นกับปั จจัยปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 3.58 ซึ่ งอยู่ ใ นระดับ ความสํ า คัญ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นด้ า นพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งตอบ
แบบสอบถาม ได้แสดงความสําคัญถึงความสําคัญของส่ วนประสมทางการตลาด 7P ด้าน ปั จจัยด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ า ย ปั จจัย ด้า นกระบวนการ ปั จจัย ด้า นราคา ลัก ษณะทาง
กายภาพ ปั จจัยด้านบุ คคล ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.94, 3.76, 3.71, 3.71, 3.58,
3.52,3.31 และ 3.27 ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7p โดยรวมมีความสําคัญ
เช่ น ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ปั จ จัย ด้า นกระบวนการและปั จ จัย ด้า นทางการจัด จํา หน่ า ยโดยให้
ความสําคัญตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อรถยนต์มือสอง ในจังหวัดปทุ มธานี ควรเพิ่มเครื่ องมือในการเก็บข้อมู ล เช่ น
การสัมภาษณ์ ในเชิ งลึ ก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ หลากหลาย
และเฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึ้น
2. เนื่ องจากสถานที่ จดั จําหน่ ายรถยนต์มือสองมีเป็ นจํานวนมากและตั้งอยู่ทวั่ ประเทศ จึ ง
ควรขยายขอบเขตงานวิจยั ให้กว้างมากขึ้น เพื่อให้งานวิจยั สามารถครอบคลุมกลุ่มประชากรได้มาก
ยิง่ ขึ้น
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การปรับปรุ งกระบวนการสั่ งซื้อผ้ าทีใ่ ช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้ า โดยการประยุกต์ ใช้ การจําลอง
สถานการณ์ มอนติคาร์ โล
IMPROVE THE PROCESS OF ORDERING FABRICS USED AS RAW MATERIALS TO
PRODUCE GOODS. BY APPLYING MONTE CARLO SIMMULATION
ณัฎฐา ยืนยงพงศ์ เสรี, กิตินันธ์ มากปรางค์
Natta Yuenyongpongsaree, Kittinun Makprang
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตตุ๊กตา และ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการสั่ ง ซื้ อผ้า ที่ ใ ช้ เป็ นวัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต สิ นค้า โดยประยุ ก ต์ ก ารจํา ลอง
สถานการณ์ ด้วยวิธีม อนติ คาร์ โลเพื่ อใช้เป็ นข้อมู ล สนับสนุ นการตัดสิ นใจให้กบั ผูว้ างแผนความ
ต้องการใช้และสั่งผ้า เนื่ องจากแต่เดิมในการวางแผนการผลิตพบว่าวัตถุดิบที่สํารองไว้มีไม่เพียงพอ
ต่อการผลิ ต โดยเลื อกกลุ่ มตัวอย่างสิ นค้าที่ มีปริ มาณความต้องการผลิ ตบ่อยครั้ ง จากการสร้ างตัว
แบบการจําลองความต้องการสิ นค้าและความต้องการใช้ผา้ สี ฟ้า สี ขาว สี แดง และสี เหลืองที่นาํ มาใช้
ตัดเย็บเป็ นส่ วนประกอบของสิ นค้า A พบว่าในการสั่งซื้ อผ้า แต่ละสี มีปริ มาณความต้องการใช้ผา้ ที่
ต่างกัน ผลจากการจําลองความต้องการผลิ ตสิ นค้าที่ 600 ตัว ดังที่ ย กตัวอย่างนั้น ทําให้มี ความ
ต้องการใช้ฟ้าสี ฟ้า 127 หลา สี ขาว 76 หลา สี แดง 31 หลา และสี เหลื อง 4 หลา พบว่ามีจาํ นวนผ้าที่
ไม่เพียงพอ ได้แก่ ผ้าสี ฟ้า 12 หลา สี ขาว 2 หลา และสี แดง 3 หลา ดังนั้นมีผา้ สี ฟ้าจํานวน 115 หลา สี
ขาว 74 หลา สี แดง 28 หลา สี เหลือง 4 หลา ที่สามารถใช้งานได้จริ ง จึงต้องมีการคาดการณ์ในการ
สั่งซื้ อผ้าโดยเพิ่มเป็ นเปอร์ เซ็ นต์จากผลรวมจํานวนที่ ตอ้ งสั่งซื้ อผ้าทั้งหมดของแต่ละสี ซึ่ งผ้าที่ไม่
เพียงพอคิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ดงั นี้ ผ้าสี ฟ้ามี จาํ นวนผ้าที่ ไม่เพี ยงพอ 9.45% ผ้าสี ขาวมีจาํ นวนผ้าที่ไม่
เพียงพอ 2.63% ผ้าสี แดงมีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 9.68% จึงเลื อกที่จะสั่งจํานวนผ้าที่ตอ้ งสั่งเผื่อผ้า
เสี ย โดยผ้าสี ฟ้า 13% สี ขาว 7% สี แดง 13% และสี เหลือง 5%
สํ าคัญ: การจําลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์ โล, ขนาดการสั่งซื้อวัตถุดิบ, ตุก๊ ตา
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Abstract
This study aims to study and analyze problems in the doll production process. And
improve the process of ordering fabric used as raw material for the production of products By
applying the simulation by Monte Carlo method to use as a decision support information for the
planner to use and order Since originally in the production planning, it was found that the raw
materials that were reserved were insufficient for production. By choosing a sample group of
products that have frequent production needs from the creation of a model to simulate the demand
for products and the need to use blue, white, red and yellow fabrics that are used to sew as a
component of the product. Each color has a different amount of fabric. The result of the
simulation of the production of 600 products as shown in the example Make the demand for blue
sky, 127 yards, white 76 yards, red 31 yards and yellow 4 yards, found that there is not enough
fabric, including blue fabric, 12 yards, white 2 yards, and red 3 yards, so there is color Blue
number 115 yards, white 74 yards, red 28 yards, yellow 4 yards that can actually use Therefore
there must be a forecast for the purchase of fabric by increasing the percentage from the total
amount that must be ordered for all fabrics of each color Which the fabric is not enough, is
accounted for as follows Blue fabric has insufficient amount of fabric. 9.45% white fabric with
insufficient number of fabrics 13% white 7% red 13% and yellow 5%
KEYWORDS: Monte Carlo Simulation, Quantity Order, Microsoft Excel, Doll
บทนํา
บริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษาตั้ง อยู่ในนิ ค มอุ ตสาหกรรมแห่ งหนึ่ ง เป็ นโรงงานผลิ ตตุ๊ก ตามี จาํ นวน
พนักงานทั้งหมด 45 คน บนพื้นที่ 1.6 ไร่ เดิมโรงงานเป็ นของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนผลิตเพื่อส่ งออก
แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ ยนเป็ นของคนไทย เนื่ องจากมีปัญหาภายในทางเจ้าของเดิมจึงทําการขายบริ ษทั
โดยยังคงพนักงานและเครื่ องจักรเดิ มไว้ แต่ก็มีการปรับเปลี่ ยนหรื อลดจํานวนพนักงานลดลงให้
เหมาะสมกับกําลังการผลิต เนื่องจากทําการผลิตขายในประเทศไทยรวมถึงระบบการจัดการต่าง ๆ ก็
เปลี่ ยนแปลงไปด้วย ซึ่ งโรงงานผลิ ตแห่ งนี้ จะมีเพี ยงฝ่ ายผลิ ตเท่านั้นส่ วนโรงงานผลิ ตหลักและ
สํานักงานใหญ่จะตั้งอยู่อีกที่ โดยปั จจุบนั โรงงานผลิ ตแห่ งนี้ จะรับคําสั่งซื้ อหรื อคําสั่งผลิ ตมาจาก
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สํ า นั ก งานใหญ่ และทางโรงงานผลิ ต จะมี หั ว หน้ า คุ ม โรงงานที่ ค อยติ ด ต่ อ ประสานงานและ
ดําเนิ นการวางแผนการผลิ ตภายในโรงงาน ซึ่ งการปฏิ บตั ิงานยังไม่มีระบบ พนักงานมีจาํ นวนไม่
เยอะและมีวิธีการทํางานที่ค่อนข้างล่าช้าและล้าสมัย ยังคงใช้วิธีการเดิม ๆ และไม่มีการตรวจสอบ
สาเหตุที่แท้จริ งเมื่อเกิ ดปั ญหา ไม่มีระบบในการบันทึกหรื อจัดทํารายงาน จึงมักพบปั ญหาในเรื่ อง
ของการขาดวัตถุ ดิบที่ใช้ในการผลิต เกิดจากการคํานวณที่ผิดพลาดเนื่ องจากการวางแผนโดยอาศัย
ประสบการณ์ ในการทํางาน ทั้งนี้ ส่งผลให้ผลิ ตสิ นค้าไม่ทนั ภายในเวลาที่กาํ หนดบ่อยครั้ง ซึ่ งทาง
โรงงานจะผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้า (Make to Oder)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการปรับปรุ งการวางแผนการผลิตของ
บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยจะศึกษาสภาพทัว่ ไปของโรงงาน ขั้นตอนการผลิ ตตุ๊กตา วิธีการปฏิ บตั ิงาน
และเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ จะใช้เครื่ องมือแผนผังแสดงสาเหตุและผล
(Cause and Effect Diagram) หรื อที่เรี ยกว่าแผนผังก้างปลา นํามาวิเคราะห์เพื่อทําการค้นหาสาเหตุที่
แท้จริ งของปั ญหา จากการศึกษาพบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบที่ใช้ในการผลิ ตสิ นค้าบ่อยครั้ ง
ส่ งผลกระทบต่อการผลิ ตที่ผลิ ตสิ นค้าไม่ทนั เวลาและผลิตได้ไม่ตรงตามแผนงาน จากนั้นจะจัดทํา
แผนการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น การวิจยั ครั้งนี้ จะศึกษาการวางแผนการผลิ ตรวม และศึกษา
วิธี ก ารคํานวณปริ ม าณการใช้ผ า้ ซึ่ งเป็ นวัต ถุ ดิ บ หลัก และนํา โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป คอมพิ ว เตอร์
(Microsoft Excel) มาประยุก ต์ใช้ก ับ ธุ รกิ จ การผลิ ต ตุ๊ก ตา และในการวางแผนการผลิ ต ครั้ งนี้ ให้
เหมาะสมกับการใช้งานจริ งได้ง่าย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตตุก๊ ตา กรณี ศึกษา บริ ษทั ABC จํากัด
2. เพื่อปรับปรุ งกระบวนการสั่งซื้อผ้าที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั
ABC จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. โรงงานผลิตตุก๊ ตา บริ ษทั ABC จํากัด ตั้งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในภาคกลาง
2. กระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตตุก๊ ตาบริ ษทั กรณี ศึกษา
3. ช่วงระยะเวลาที่ทาํ การศึกษา 16 สิ งหาคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงปั ญหาและวิธีดาํ เนินงานในกระบวนการผลิตตุก๊ ตา กรณี ศึกษา บริ ษทั
ABC จํากัด
2. สามารถปรับปรุ งกระบวนการสั่งซื้อผ้าที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า
การวิเคราะห์ ปัญหา

รู ปที่ 1 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
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กระบวนการสั่งซื้อผ้าที่ใช้ในการผลิต
ตารางที่ 1 ผังแสดงกระบวนการสัง่ ซื้อผ้าที่ใช้ในการผลิต
หัวหน้าฝ่ ายผลิต

หัวหน้าฝ่ ายตัดผ้า

หัวหน้าฝ่ ายสโตร์

รับคําสัง่ ผลิต

รับตัวอย่างงาน
คํานวณผ้า
คํานวณผ้า/วัตถุดิบ

เช็คสต๊อก
ผ้ามีไม่พอต่อการผลิต
ผ้ามีพอต่อการผลิต

ดําเนินการสั่งซื้อ
เตรี ยมนํามาตัดผ้า
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของส่ วนประกอบสิ นค้า A
ชิ้นส่ วน
ประกอบ

ปริ มาณที่ตอ้ งใช้

C

2

D

1

E

2

F

1

G

2

H

2

I

1

ลักษณะ

ชื่อส่ วนประกอบ

ขนาด (ซม.)

สี ผา้

6x6

แดง

20.5x20

ขาว

9.5x27.5

ฟ้า

-กลางหัวหลัง

13x26

ฟ้า

-หัวหลังด้านซ้าย

12.5x24

-จมูก
-ปอมหาง
-หน้า
-หัวหน้าด้านขวา
-หัวหน้าด้านซ้าย

-หัวหลังด้านขวา
-ปอกคอหน้า
-ปอกคอหลัง
-กระดิ่ง
-ตัวหน้าด้านขวา

ฟ้า

11.5x26

แดง

8.5x8.5

เหลือง

10.5x14.5

ฟ้า

14.5x15

ฟ้า

J

2

K

2

L

1

-หน้าท้อง

14.5x12.5

ขาว

M

1

-กระเป๋ า

10.5x7.5

ขาว

N

2

12x8.5

ฟ้า

-ตัวหน้าด้านซ้าย
-ตัวหลังด้านซ้าย
-ตัวหลังด้านขวา

-แขนด้านขวา
-แขนด้านซ้าย
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จํานวนชิ้นงานที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนชิ้นงานที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต ระหว่างเดือน ม.ค. - ต.ค. พ.ศ.

จากตารางที่ 3 พบว่า ตั้งแต่เดื อนมกราคามจนถึ งเดือนตุลาคมมีจาํ นวนชิ้ นงานที่ไม่เพียงพอต่อการ
ผลิต เนื่ องจากวัตถุดิบหรื อผ้าที่ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอ ส่ งผลกระทบต่อการเย็บตัวงานและส่ งไม่
ทันกําหนดเวลา สามารถจําแนกความต้องการสิ น ค้าและการส่ งไม่ท นั กําหนดเวลาได้ดงั ข้อมู ล
ตารางที่ 4.3 ยกตัวอย่างแสดงแผนการผลิ ต และกําหนดส่ ง สิ น ค้า A ของเดื อนสิ ง หาคม - เดื อ น
ตุลาคม พ.ศ.2561
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ส.ค.

ก.ย.

ส่ง
วันที่

ผลิต

กําหนด

สิ นค้า

ได้

ส่ง

ที่คา้ ง

ต.ค.

ส่ง
เหลือ

ขาดส่ง

ผลิต

กําหนด

สิ นค้า

ได้

ส่ง

ที่คา้ ง

ส่ง

ส่ง
เหลือ

ขาด
ส่ง

ผลิตได้

กําหนด

สิ นค้า

ส่ง

ที่คา้ ง

ส่ง

เหลือ

ขาด
ส่ง

ส่ง

1
2
3

370

4
5
6
7
8

360

600

130

250

9
10

360

650

-40

11
12
13
14
15

207

16

223

17

350

18

300
580

350

-50

40
450

167
-60

-100

19
20

150

200

21
22

50

150

150
350

23

400

300

24
25
26

250

190

250

250

1540

1540

27
28
29
30
31
รวม

1580

1580

-100

650

650

-50

ตารางที่ 4 แสดงแผนการผลิตและกําหนดส่ งสิ นค้า A ของเดือนสิ งหาคม - ตุลาคม พ.ศ.2561
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จากข้อมูลตารางที่ 4.3 แสดงถึงการผลิตสิ นค้า ความต้องการสิ นค้า และสิ นค้าที่ขาด
ส่ งหรื อส่ งมอบสิ นค้าไม่ทนั ในเวลาที่กาํ หนดข้างต้นนี้ ทําให้มองเห็นถึงปัญหาได้อย่างชัดเจน ผูว้ จิ ยั
จึงใช้เครื่ องมื อแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ เข้ามาจําลองสถานการณ์ ที่จะเกิ ดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลความ
ต้องการสิ นค้า ความต้องการใช้ผา้ และวัตถุ ดิบ ที่ ไม่เพียงพอต่อการผลิ ตมาวิเคราะห์ ผล ทั้งนี้ ตวั
แบบจําลองดังกล่าวคือ
ตัวแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ Monte Carlo Simulation
ในการจําลองครั้งนี้จะนําข้อมูลความต้องการสิ นค้าในอดีตที่เกิดขึ้นมาจําแนกตามสี
ผ้าที่ตอ้ งใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้า A ซึ่ งจะประกอบไปด้วยผ้าที่ใช้ท้ งั หมด 4 สี ได้แก่ สี ฟ้า สี
ขาว สี แดง และสี เหลือง รวมถึงจํานวนวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํามาจําลองสถานการณ์ตวั
แบบมอนติคาร์ โล เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าที่จะเผือ่ วัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตโดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ที่เหมาะสมที่สุดในการสั่งซื้อผ้าครั้งต่อไป
ตารางที่ 5 การจําลองความต้องการใช้ผา้ สี ฟ้าและเปรี ยบเทียบการสั่งซื้อผ้าเผือ่ ผ้าเสี ยจากเดิมที่ 5%,
7%, 10% และ 13%
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ตารางที่ 6 การจําลองความต้องการใช้ผา้ สี ขาวและเปรี ยบเทียบการสั่งซื้อผ้าเผือ่ ผ้าเสี ยจากเดิมที่ 5%,
7%, 10% และ 13%

ตารางที่ 7 การจําลองความต้องการใช้ผา้ สี แดงและเปรี ยบเทียบการสั่งซื้อผ้าเผื่อผ้าเสี ยจากเดิมที่ 5%,
7%, 10% และ 13%
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ตารางที่ 8 การจําลองความต้องการใช้ผา้ สี เหลืองและเปรี ยบเทียบการสั่งซื้อผ้าเผื่อผ้าเสี ยจากเดิมที่
5%, 7%, 10% และ 13%

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวอย่างการจําลองมีคาํ สั่งซื้อหรื อสั่งผลิตสิ นค้า A ที่ 600 ตัว ควรสั่งซื้อผ้าจํานวนกี่หลาและมีการ
สัง่ ผ้าเผือ่ เสี ยที่เท่าใด
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ตารางที่ 9 การจําลองเหตุการณ์ที่มีคาํ สั่งซื้อหรื อสั่งผลิตสิ นค้า A จํานวน 600 ตัว
รายละเอียด

ผ้าสี ฟ้า

ผ้าขาว

ผ้าสี แดง

ผ้าสี เหลือง

ความต้องการใช้ผา้ (หลา)

127

76

31

4

จํานวนผ้าที่ไม่เพียงพอ

12

2

3

0

ผ้าที่ใช้ได้จริ ง (จํานวนผ้าที่ตอ้ ง 115
ใช้ - จํานวนผ้าที่ไม่เพียงพอ)

74

28

4

การสัง่ ซื้อเผื่อผ้าเสี ยที่ 5 %

7

4

2

1

จํานวนผ้าเหลือ (หลา)

-5

2

-1

1

การสัง่ ซื้อเผื่อผ้าเสี ยที่ 7 %

9

6

3

1

จํานวนผ้าเหลือ (หลา)

-3

4

0

1

การสัง่ ซื้อเผื่อผ้าเสี ยที่ 10 %

13

8

4

1

จํานวนผ้าเหลือ (หลา)

1

6

1

1

การสัง่ ซื้อเผื่อผ้าเสี ยที่ 13 %

17

10

5

1

จํานวนผ้าเหลือ (หลา)

5

8

2

1

ผลการจําลองจากตารางที่ 4.18 หากมีคาํ สั่งซื้อหรื อคําสั่งผลิตจํานวน 600 ตัว ต้องการใช้ฟ้า
สี ฟ้า 127 หลา สี ขาว 76 หลา สี แดง 31 หลา และสี เหลือง 4 หลา พบว่ามีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ
ได้แก่ ผ้าสี ฟ้า 12 หลา สี ขาว 2 หลา และสี แดง 3 หลา ดังนั้นมีผา้ สี ฟ้าจํานวน 115 หลา สี ขาว 74
หลา สี แดง 28 หลา สี เหลือง 4 หลา ที่สามารถใช้งานได้จริ ง จึงต้องมีการคาดการณ์ในการสั่งซื้อผ้า
โดยเพิม่ เป็ นเปอร์ เซ็นต์จากผลรวมจํานวนที่ตอ้ งสัง่ ซื้อผ้าทั้งหมดของแต่ละสี ซึ่งผ้าที่ไม่เพียงพอคิด
เป็ นเปอร์ เซ็นต์ดงั นี้ ผ้าสี ฟ้ามีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 9.45% ผ้าสี ขาวมีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 2.63%
ผ้าสี แดงมีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 9.68% จึงเลือกที่จะสั่งจํานวนผ้าที่ตอ้ งสั่งเผือ่ ผ้าเสี ย โดยผ้าสี ฟ้า
13% สี ขาว 7% สี แดง 13% และสี เหลือง 5% เมื่อนําไปใส่ ในโปรแกรมจะได้ดงั ภาพที่ 4.9
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ตารางที่ 10 การคํานวณในการสั่งซื้อผ้าโดยโปรแกรมการคํานวณการสั่งซื้อผ้า

โปรแกรมคํานวณการสั่งผาเพื่อใชในการผลิตตุกตา

ชื่อสินคา
จํานวนคําสั่งผลิต (ตัว)
ปริมาณที่ตองใช
ชิ้นสวน
ตอ 1 ตัว

ใบหนา
หัวหนาดานขาง
กลางหัวหลัง
หัวหลังดานขาง
ปลอกคอ
กระดิ่ง
ตัวหนาดานขาง
ตัวหลังดานขาง
หนาทอง
กระเปา
แขน
มือ
ขา
เทา
ฝาเทา
กน
จมูก, ปอมหาง

1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
4
2
2
2
1
2

ชนิดผา
ผานุมนิ่ม

ขนาด
กวาง
ยาว
20.5
9.5
13
12.5
11.5
8.5
10.5
14.5
14.5
10.5
12.5
8
11
13.5
9.5
17.5
6

20
27.5
26
24
26
8.5
14.5
15
12.5
7.5
8.5
7.5
5
18
13
15.5
6
รวม
เปอรเซ็นต
สั่งผาเผื่อจํานวน
จํานวนผาที่ตองสั่งซื้อ

สินคา A
600
จํานวนผาที่ใชทั้งหมด
สีฟา สีขาว สีแดง สีเหลือง
24
15
27
14
20
10
5
12
127.00
13%
16.51
144.00

รายละเอียดผาที่ตองสั่งซื้อ
สีผา
สีฟา
สีขาว
สีแดง
สีเหลือง

19

27

4

9
4
11
22
11
76.00
7%
5.32
82.00

4
31.00
13%
4.03
36.00

4.00
5%
0.20
5.00

ขนาดที่สั่งซื้อ (หลา)
144.00
82.00
36.00
5.00

สรุ ปผล
จากการศึ กษาฝ่ ายผลิ ตของบริ ษทั กรณี ศึกษานั้น พบว่าในส่ วนของการศึกษาปั ญหานั้นมี
ปั ญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิ ต ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ คือ พนักงานไม่ตรวจเช็ค
วัตถุดิบก่อนจัดเก็บอาจทําให้มีวตั ถุดิบที่เสี ย การทํางานมีความล่าช้าและล้าสมัย การไม่ยอมรับการ
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เปลี่ ย นแปลงหรื อ การพัฒ นาใหม่ ๆ พนัก งานส่ วนใหญ่ ใ ช้ค วามชํานาญในการทํางานและเป็ น
พนักงานที่เริ่ มเข้าสู่ วยั สู งอายุ สาเหตุจากวิธีการทํางาน ขาดการวางแผนงานที่ดี
ผูว้ างแผนงานอาศัย ประสบการณ์ ท าํ งานเป็ นหลัก และมี ค อมพิ วเตอร์ แต่ ไม่ ได้นํามาใช้
ประโยชน์ ยัง คงใช้ก ารบัน ทึ ก ข้อมู ล แบบ Manual จึ งอาจให้ มี ก ารทํา งานที่ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ได้
รวมถึ งเครื่ องจักรที่ขาดการซ่ อมบํารุ งจึงทําให้เกิดการหยุดชะงัก เครื่ องจักรเก่าล้าสมัย เนื่ องจากยัง
ขาดงบประมาณในการลงทุน และสาเหตุจากวัตถุดิบที่เกิดการคํานวณผิดพลาดทําให้ไม่เพียงพอต่อ
การผลิ ต เพราะไม่มีวิธีการคํานวณที่เป็ นมาตรฐาน เกิดของเสี ยซึ่ งสั่งวัตถุ ดิบมาเผื่อของเสี ยตํ่าไป
เพราะผ้าที่สั่งมาเป็ นม้วนมีจาํ นวนมากอาจทําให้ไม่ครบหรื อผ้าเสี ยได้ การขาดผ้าที่ใช้เป็ นวัตถุ ดิบ
นั้นจะส่ งผลให้การผลิตต้องรอคอยวัตถุดิบที่เหลือซึ่ งระยะเวลารอคอยผ้ามาส่ งนั้นอยูใ่ นช่วง 5-7 วัน
และเมื่อได้ผา้ มาแล้วต้องนําผ้าปูทิ้งไว้อีก 24 ชม. เพื่อทําให้ผา้ คลายตัว วิธีน้ ี จะเป็ นมาตรฐานในการ
ทํางานของบริ ษทั อยูแ่ ล้ว หากมีการสัง่ ผ้าเผื่อเสี ยในปริ มาณที่เหมาะสมได้น้ นั จะทําให้มีจาํ นวนผ้าที่
เพียงพอต่อการใช้ หลังจากนั้นเมื่อพบปั ญหาและวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาแล้ว ผูว้ ิจยั จึงศึกษา
ในส่ วนของการปรั บ ปรุ งกระบวนการสั่งซื้ อผ้าที่ ใช้เป็ นวัตถุ ดิบ ในการผลิ ตตุ๊ก ตา โดยประยุก ต์
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จรู ป (Microsoft Excel) เข้า มาช่ ว ยประมวลผลและสนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจให้กบั ผูว้ างแผนความต้องการใช้และสั่งผ้าได้อย่างง่าย รวมถึงศึกษาทางเลือกในการสั่งซื้ อ
ผ้าเผื่อผ้าเสี ยเพิ่ม ทั้งนี้จะนําตัวแบบจําลองสถานการณ์ มอนติ คาร์ โล เข้ามาเพิ่อจําลองเหตุการณ์ ใน
การสั่ งซื้ อ ผ้า โดยศึ ก ษาสิ น ค้า A ที่ มี ป ริ ม าณความต้องการผลิ ต บ่ อยครั้ งและเกื อ บทุ ก เดื อน จึ ง
สามารถเห็ นได้ชัดเจนว่ามี การขาดผ้าที่ ใช้ในการผลิ ต ซึ่ งจากการสร้ างตัวแบบการจําลองความ
ต้อ งการสิ น ค้า และความต้อ งการใช้ ผ ้า สี ฟ้ า สี ข าว สี แ ดง และสี เหลื อ งที่ นํา มาใช้ ต ัด เย็บ เป็ น
ส่ วนประกอบของสิ นค้า A และนําผลมาเปรี ยบเที ยบการสั่งซื้ อผ้าเผื่อผ้าเสี ยที่ 5%, 7%, 10% และ
13% พบว่าในการสั่ งซื้ อ ผ้าครั้ ง ต่ อ ๆ ไป แต่ล ะสี มี ป ริ ม าณความต้อ งการใช้ผ า้ ที่ ต่า งกัน ดังนั้น
เปอร์ เซ็ นต์ที่จะนํามาเพิ่มการสั่งซื้ อก็จะได้ค่าที่แตกต่างกัน เนื่ องจากบริ ษทั ทําการผลิตแบบตามสั่ง
จึงไม่อยากให้เกิดวัตถุดิบคงคลังมากจนเกินไป โดยการสร้างโปรแกรมการคํานวณการสั่งซื้ อผ้าเพื่อ
ใช้ในการผลิตตุก๊ ตาดังที่แสดงรายละเอียดในบทที่ 4 ทําให้สามารถใช้คาํ นวณผ้าได้อย่างรวดเร็ วและ
ใช้งานได้ง่ายสําหรับผูใ้ ช้ และผลจากการจําลองความต้องการผลิตสิ นค้าที่ 600 ตัว ดังที่ยกตัวอย่าง
นั้น ทําให้มีความต้องการใช้ฟ้ าสี ฟ้ า 127 หลา สี ขาว 76 หลา สี แดง 31 หลา และสี เหลื อง 4 หลา
พบว่ามีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ ได้แก่ ผ้าสี ฟ้า 12 หลา สี ขาว 2 หลา และสี แดง 3 หลา ดังนั้นมีผา้ สี ฟ้า
จํานวน 115 หลา สี ขาว 74 หลา สี แดง 28 หลา สี เหลือง 4 หลา ที่สามารถใช้งานได้จริ ง จึงต้องมี
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การคาดการณ์ในการสั่งซื้ อผ้าโดยเพิ่มเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากผลรวมจํานวนที่ตอ้ งสั่งซื้ อผ้าทั้งหมดของ
แต่ละสี ซึ่ งผ้าที่ไม่เพียงพอคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ดงั นี้ ผ้าสี ฟ้ามีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 9.45% ผ้าสี ขาวมี
จํานวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 2.63% ผ้าสี แดงมีจาํ นวนผ้าที่ไม่เพียงพอ 9.68% จึงเลือกที่จะสั่งจํานวนผ้าที่
ต้องสั่งเผื่อผ้าเสี ย โดยผ้าสี ฟ้า 13% สี ขาว 7% สี แดง 13% และสี เหลือง 5% สามารถแสดงแผนภูมิ
ความต้องการใช้ผา้ เปรี ยบเทียบจํานวนผ้าที่ไม่เพียงพอและสั่งผ้าเผือ่ จากการมีผา้ ไม่เพียงพอ
ดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แสดงความต้องการใช้ผา้ เปรี ยบเทียบจํานวนผ้าที่ไม่เพียงพอและสั่งผ้าเผือ่ จากการมีผา้ ไม่
เพียงพอ
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พฤติกรรมการดําเนินชี วติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
จังหวัดปทุมธานี
Behaviors towards the Philosophy of Sufficient Economy of university students in
Pathum Thani Province
พวงเพชร สุ ขประเสริฐ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดําเนิ น ชี วิต ตามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของนักศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาในเขต
จังหวัดปทุมธานี
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย คื อ นั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยการเลือกมหาวิทยาลัยที่อยูใ่ น
เขตจังหวัดปทุมธานี จาํ นวน 6 แห่ ง จํานวน 420 ชุ ด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยมากเป็ นเพศหญิ ง การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี
ศึ ก ษาอยู่ ช้ ั นปี ที่ 2 รายได้ ต่ อ เดื อ นอยู่ ที่ 6,001-8,000 บาท โดยมากพัก อาศัย ที่ ห้ อ งเช่ า โดยมี
พฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิตตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงให้ความสําคัญระดับ มากดังนี้ ด้าน
คุณธรรม ด้านความรู ้ ด้านความมีเหตุผล ด้านพอประมาณ ด้านการมีภูมิคุม้ กันที่ดี
ส่ วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประกอบด้วยด้านต่างๆ 5 ด้านนั้น พบว่าองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากต่อพฤติกรรมการดําเนิ น
ชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ด้านความรู ้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับด้านความพอประมาณ
คําสํ าคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง
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ABSTRACT
There are three purposes for this research: 1) to study the behaviors of university students
in Pathum Thani Province towards the Philosophy of Sufficient Economy. 2) to study the factors
affecting the students’ behaviors towards the Philosophy of Sufficient Economy.
This is a quantitative research using university level students from six universities in
Pathum Thani province with 420 samplings selected by the universities.
This statistics consist of percentage, mean, standard deviation One way Anova
and structural equation model. The research finds that most respondents are female sophomores
and have earning between 6,001 to 8,000 baht per month. Most of them live in rental
accommodation. Their living behaviors towards the Philosophy of Sufficient Economy show
moral, knowledge, rational, modesty and good immunity.
As for the relationship between five elements we find that the most effective behaviors
towards the Philosophy of Sufficient Economy are knowledge and modesty.
Keywords: Sufficient Economy
บทนํา
ในอดี ตเมื่ อพ.ศ. 2540 มี ก ารไหลเข้าของเงิ นกองทุ นรวมสู่ ป ระเทศในทวีป เอเชี ย โดยที่
ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ นภูมิภาคที่สามารถรักษาอัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นระดับสู ง นักลงทุน
ชาวต่างชาติ จึงเข้าสู่ ภูมิภาคนี้ กนั มากขึ้นจะเห็ นได้ว่า ผลดี คือ ประเทศไทย สิ งคโปร์ อิ นโดนี เซี ย
หรื อมาเลเซี ย มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจสู งขึ้น มีเงินเข้าภูมิภาคเป็ นปริ มาณมาก รวมทั้ง
มูลค่าสิ นทรัพย์สะสมก็เพิ่มขึ้น ในช่วงนั้นทวีปเอเชี ยได้รับการกล่าวว่าเข้าสู่ ช่วงปาฏิหาริ ยเ์ ศรษฐกิจ
แห่ งเอเชี ย ทําให้คนในแถบทวีปนี้ มีการใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อ มีการนําเข้าของแบรนด์เนม และการซื้ อ
อสังหาริ มทรัพย์มีการกูเ้ งิ นเพื่อลงทุ นทําธุ รกิจและบ้างก็กูเ้ งินเพื่อหวังไปเก็งกําไรในอนาคต หรื อ
การที่ชาวต่างชาติมาลงทุนมากขึ้น รวมถึ งในประเทศไทยด้วย จึงส่ งผลทําให้คนไทยมีพฤติกรรม
การใช้ส่ิ งของฟุ่ มเฟื อย ใช้จ่ายเงิ นที่ เกิ น ตัว จนกระทัง่ เดื อน กรกฎาคม พ.ศ 2540 เกิ ดเหตุ ก ารณ์
วิกฤตต้มยํากุง้ เป็ นช่วงที่เศรษฐกิจทางการเงินส่ งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเชีย เกิดการ
ล่มสลายทางเศรษฐกิจทัว่ โลก วิกฤตดังกล่าว เริ่ มขึ้นในประเทศไทยเมื่อค่าเงินบาทลดลงอย่างมาก
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อันเกิ ดจากการตัดสิ นใจของรั ฐบาลไทยทําให้เกิ ดการลอยตัวค่าเงิ นบาท หลังจากความพยายาม
ทั้งหมดทําให้ประเทศไทยมีภาระหนี้ สาธารณะซึ่ งทําให้ประเทศอยู่ในสภาพล้มละลายทั้งประเทศ
เมื่อเกิ ด วิกฤตต้มยํากุง้ ทําให้นกั ลงทุ นถอนหุ ้นเป็ นจํานวนมากออกจากประเทศไทย ธนาคารเริ่ ม
ปล่อยกูย้ าก ทําให้คนไทยเป็ นหนี้กนั จํานวนมาก บ้างก็ลม้ ละลาย บ้างก็ถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตาย เพราะ
ธุ รกิจล้มละลาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระกระแสราชดํารัสเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิ ม พระชนมพรรษา 4 ธัน วาคม พ.ศ. 2540 ที่ ว่า“…การจะเป็ นเสื อนั้น ไม่ สํา คัญ สํ าคัญ ที่ เรามี
เศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุม้ ชูตวั เองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองอันนี้ก็
เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ ไม่ได้ หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิ ตอาหารของตัว จะต้องทอ
ผ้าใส่ เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่วา่ ในหมู่บา้ นหรื อในอําเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บาง
สิ่ งบางอย่างผลิ ตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ ไม่ห่างไกลเท่ าไหร่ ไม่ตอ้ งเสี ยค่า
ขนส่ งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่าง ๆก็มาบอกว่าล้าสมัย จริ ง อาจจะล้าสมัยคนอื่นเขาต้องมี
การเศรษฐกิจที่ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนเรี ยกว่าเศรษฐกิจการค้า ไม่ใช่ เศรษฐกิจพอเพียง เลยไม่รู้สึกว่า
หรู หรา...”
จากการใช้วิธี ชี วิต เศรษฐกิ จพอเพี ย งและเมื่ อ ภายหลัง ได้ท รงเน้น ยํ้า แนวทางการแก้ไ ข
เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และความ
เปลี่ ยนแปลงต่างๆ จนกลายมาเป็ นปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ ถึง
แนวการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับ ภาครั ฐทั้งในการพัฒ นาและบริ ห ารประเทศให้ ดาํ เนิ น ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ จากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่
ความทัน สมัยได้ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงแก่สั งคมไทยอย่างมากในทุ กด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็ นปั จจัย
ที่เชื่ อมโยงกันและกัน สิ่ งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชี วิตซึ่ งเป็ นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทาํ ให้
คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดําเนิ นชี วิตไปได้อย่างมีศกั ดิ์ ศรี ภายใต้อาํ นาจและความอิสระในการ
กําหนดชะตาชี วิตของตนเอง รวมถึ งความสามารถในการจัดการปั ญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่ ง
วิกฤตเศรษฐกิ จเกิ ดจากปั ญหาฟองสบู่และปั ญหาความอ่อนแอของชนบท เศรษฐกิ จพอเพียงเป็ น
ปรัชญาชี้ แนวทางการดํารงชี วิตและการปฏิบตั ิของประชาชนในทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว
ระดับชุ มชน ถึ งระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริ หารประเทศให้ดาํ เนิ นไปในทางสายกลาง มี
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จิตใต้สํานึ กในคุ ณธรรมความซื่ อสัตย์สุจริ ตและให้ความรู ้ที่เหมาะสม ดําเนิ นชี วิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้ อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
และประพฤติปฏิบตั ิเพื่อที่จะให้บรรลุผลสําเร็ จในระยะเวลาสั้นนั้น มิใช่เรื่ องที่จะเป็ นไปได้ง่าย ต้อง
ให้ความรู ้ และสร้ างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกระดับ โดยอาศัยความร่ วมมือจากส่ วน
ราชการและทุกภาคส่ วนของประเทศ และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงนั้น มีแนวทาง
ในการดําเนิ นชี วิต ดังนี้ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่ มเฟื อยในการ
ดํารงชี พอย่างจริ งจัง ดังที่มีกระแสดํารัสว่า “ความเป็ นอยูท่ ี่ตอ้ งไม่ฟุ้งเฟ้ อ ต้องประหยัดไปในทางที่
ถู กต้อง” ยึดถื อการประกอบอาชี พด้วยความถู กต้องสุ จริ ต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ดํารงชี พ ก็ ตาม ดัง ที่ มี ก ระแสพระราชดํารั ส ว่า “ความเจริ ญ ของคนทั้ง หลายย่อมเกิ ดมาจากการ
ประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็ นสําคัญ (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 2542)
จะเห็นได้วา่ การที่ประเทศชาติจะดําเนิ นตามวิธีคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จําเป็ นต้องถูกฝึ ก
และปฏิบตั ิต้ งั แต่ครอบครัว สังคม ซึ่ งในสังคมนั้นกลุ่มคนโดยมากที่จะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพนั้น
คือระดับอุดมศึกษาที่จะต้องเป็ นกําลังสําคัญของประเทศชาติในอนาคต หลังวิกฤตต้มยํากุง้ ได้มีการ
นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จมาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน แต่ไม่ได้หมายความว่า นักศึกษา
เหล่านั้นจะนําไปปฏิบตั ิหรื อประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ งอย่างไร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติ ก รรมการดํา เนิ น ชี วิตตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของนัก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา ในเขต
ปทุ มธานี เพื่ อได้ทราบถึ งพฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของนักศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตปทุมธานี
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดํา เนิ น ชี วิ ต ตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนัก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
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สมมติฐาน
รายได้ท่ีได้รับต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่จะศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี จํานวน
420 คน การศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นวิจยั เชิ ง สํ ารวจเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการดําเนิ น ชี วิต ตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี
กรอบแนวคิด
พฤติกรรมการดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมี
ภูมิคุม้ กันทีดี, ความรู ้ , คุณธรรม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ, การศึกษา, ชั้นปี , รายได้, ที่พกั ,
สถาบัน,จํานวนสมาชิกในครอบครัว

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึ งพฤติ ก รรมการดําเนิ น ชี วิตตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของนัก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
ในเขตจังหวัดปทุมธานี
2. ทราบถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สํ านั ก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิจ ัย (2549) ได้ใ ห้ ค วามหมายของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ยงตามแนวพระราชดําริ ไว้ว่า เป็ นการพัฒนาที่ ต้ งั อยู่บนพื้นรากฐานของทางสายกลางและ
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ความไม่ป ระมาท โดยคํานึ งถึ งความพอประมาณ ความมี เหตุ มี ผ ล การสร้ างภู มิ คุ ้มกันที่ ดีในตัว
ตลอดจนใช้ความรู ้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสิ นใจและการกระทํา
สุ เมธ ตัน ติ เวชกุ ล (2550) ได้ใ ห้ ค วามหมายของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนว
พระราชดําริ ไว้วา่ เศรษฐกิจที่สามารถอุม้ ชู ตวั เองได้ให้มีความพอเพียงกับตนเอง สามารถอยูไ่ ด้โดย
ไม่เดื อดร้ อน ซึ่ งจะต้องสร้ างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จของตนเองให้ดีก่อน คื อ ตนเองสามารถอยู่ได้
อย่างพอกิ น พอใช้ และเศรษฐกิ จพอเพี ย งนั้น เป็ นเรื่ อ งที่ เข้าใจง่ า ย มี ค วามหมายชัด เจน ถ้าหาก
พิจารณาอย่างถ่องแท้จะไม่ยากแกการรับรู ้และนําไปปฏิบตั ิ ประเวศน์ วสี (2542) ได้ให้ความหมาย
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ไว้วา่ ความพอเพียงอย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่
พอเพียงสําหรับทุกคน จิตใจพอเพียง สิ่ งแวดล้อมพอเพียง ชุ มชนเข้มแข็งพอเพียง ปั ญญาพอเพียง
อยูบ่ นพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมีความมัน่ คงพอเพียง เมื่อทุกอย่างก็จะเกิดความสมดุ ล คือมี
ความปกติและยัง่ ยืนซึ่ งเราอาจเรี ยกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เช่ น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิ จ
สมดุล เป็ นต้น
จากแนวความคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปความหมาย
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้วา่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนิ นชี วิตบนเส้นทาง
สายกลางไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่ใช้สอยเกิ นความจําเป็ น โดยคํานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผล
และสามารถสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีให้กบั ตนเองได้
เศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิ บตั ิ ตนของประชาชนใน ทุ ก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุ มชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุม้ กัน
ในตัวที่ ดีพ อสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดําเนิ นการทุ กขั้นตอน และขณะเดี ยวกันจะต้องเสริ มสร้ าง พื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุ รกิจในทุกระดับให้มี สํานึกใน
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ ที่เหมาะสม ดําเนิ นชี วิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่าง
ดี (สาวิณี รอดสิ น, 2554) การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง คือ การพัฒนาที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐาน
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ของทางสาย กลางและความไม่ประมาท โดยคํานึ งถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภู มิคุม้ กันที่ ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้ ความรอบคอบ และคุ ณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตัดสิ นใจ และการกระทํา มีหลักพิจารณาอยูด่ ว้ ยกัน 5 ส่ วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบตั ิตนในทางที่ ควรจะ
เป็ น โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิ มของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ ตลอดเวลา และเป็ นการ
มองโลกเชิ ง ระบบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาและเป็ นการมองโลกเชิ ง ระบบที่ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมัน่ คง และความยัง่ ยืน
ของการพัฒนา
2. คุ ณ ลัก ษณะ เศรษฐกิ จพอเพียงสามารถนํามาประยุก ต์ใช้ก ับ การปฏิ บ ตั ิ ตนได้ใน ทุ ก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันดังนี้
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
3.2 ความมี เหตุ ผ ล หมายถึ ง การตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ ระดับ ของความพอเพี ยงนั้น
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึ งถึ งผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3.3 การมี ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว หมายถึ ง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมรับผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล
4. เงื่ อนไข การตัดสิ นใจและการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพี ยงนั้น ต้อง
อาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ
4.1 เงื่ อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้ เกี่ ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู ้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบตั ิ
4.2 เงื่ อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้อ งเสริ ม สร้ า งประกอบด้ว ย มี ค วามตระหนั ก ใน
คุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวติ
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5. แนวทางปฏิ บ ัติ / ผลที่ ค าดว่าจะได้รับ จากการนํา ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ คื อ การพัฒ นาที่ ส มดุ ล และยัง่ ยืน พร้ อมรับ ต่อการเปลี่ ยนแปลงในทุ กด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความรู ้ และเทคโนโลยี
หลักการทีส่ ํ าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ชีวติ ดําเนิ นไปใน ทางสายกลาง
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีความเป็ นอยู่อนั เรี ยบง่ายของคนไทยซึ่ งสามารถนํามา ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชนทุ กระดับ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรและ ระดับประเทศได้
โดยมีคุณลักษณะที่สาํ คัญดังนี้
ความพอประมาณ สํ า นั ก คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ อธิ บ าย
ความหมายของความพอประมาณว่า หมายถึ ง ความพอดี ท่ี ไม่น้อยเกิ นไปและไม่มากเกิ นไป ไม่
สุ ดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีน้ นั จะต้องเป็ นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
เช่ น การผลิ ตและการบริ โภคที่ อยู่ในระดับ พอประมาณ จากพระราชดํารั ส ดานความประหยัด
ประมาณ รู ้ ว่าสิ่ งใดควรจ่ายออกไป และสิ่ งใดควรรักษาไว้โดยใช้การประมาณตน และประมาณ
สถานการณ์ ประมาณตนให้ รู้ ว่า ตนเองต้อ งการอะไรมี ค วามจํา เป็ นมากน้ อ ยแค่ ไ หน และใน
สถานการณ์ที่กาํ ลังเจออยูต่ อ้ งทําอย่างไรถึงจะพอเพียงต่อตนเอง การประมาณปั จจัยด้านต่าง ๆรอบ
ด้านทั้งปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านอื่น ๆ เป็ นเหตุผลให้ทราบถึงความพอประมาณของตนเอง
ความมีเหตุผล การมีเหตุผลสมควรหรื อไม่สมควรในการกระทํา และตัดสิ นใจโดยพิจารณา
จากปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องและคํานึ งถึ งผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากการกระทํานั้นอย่างรอบคอบ ดังพระ
บรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทานแก่นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2519 (เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา, 2550) ดังพระราชดํารัสว่า “…ทุกสิ่ งทุกอย่างที่
เกิดขึ้นแก่เราในวันนี้ ยอ่ มมีตอ้ นเรื่ องมาก่อน ต้นเรื่ องนั้นคือเหตุ สิ่ งที่ได้คือผล และผลที่เกิดจะเป็ น
เหตุให้เกิดผลอื่น ๆ เนื่ องกันไปอีกไม่หยุดยั้ง ดั้งนั้นที่พูดกันว่าให้พิจารณาเหตุผลให้ดีน้ นั กล่าวอีก
นัยก็คือให้พิจารณาการกระทําหรื อกรรมของตนเองให้ดีน้ นั เอง คนเราโดยมามักนึ กว่าอนาคตจะ
เป็ นอย่างไรเราทราบไม่ได้แต่ที่จริ งเราย่อมจะทราบได้บา้ งเหมือนกันเพราะอนาคตคือผลของการ
กระทําในปั จจุบนั ถ้าปั จจุบนั ทําดีอนาคตก็ไม่ควรตกตํ่า ฉะนั้นเมื่อกระทําการใด ๆ ควรจะได้นึกว่า
การกระทํานั้นจะมีผลสื บไปในอนาคต จักได้สติกระทําสิ่ งต่าง ๆ ด้วยความรู ้ตวั และระมัดระวังทั้ง
ควรตระหนักด้วยว่า การพิจารณาการกระทําของตนเองในปั จจุบ นั นั้นนับ ว่าสําคัญที่ สุด จะต้อง
พิจารณาให้รอบคอบและถ่องแท้ทุกครั้งมิฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นอาจทําให้ตอ้ งผิดหวังอย่างมากที่สุดก็
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เป็ นได้…” จากพระราชดํารัสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่ งทุกอย่างย่อมเกิดจากการกระทําหรื อเหตุ
เบื้ องต้นและมีผ ลของเหตุ ซ่ ึ งมี ท้ งั ดี และไม่ดี ย่อมส่ งผลถึ งการปฏิ บ ตั ิ ข องตนเองในปั จจุ บ นั และ
อนาคต แต่ผลที่ได้รับที่ชดั เจนมากที่สุดคือในปั จจุบนั ถ้าทําปั จจุบนั ให้ดีอนาคตก็จะดีไปด้วย
ภูมิค้ ุมกันในตัวที่ดี การเปลี่ ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วขึ้น จึงต้องมีการเตรี ยม
ตัวพร้อมรับผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงด้านต่าง ๆ การกระทําที่เรี ยกได้ว่า
พอเพียงไม่ใช่ แค่คาํ นึ งถึ งเหตุการณ์ และผลในปั จจุบนั แต่จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึ งความเป็ นไปได้ของ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตสามารถสร้างภูมิคุม้ กันพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง การเตรี ยม
ตัวให้พร้อมกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกล สามารถประมาณได้อย่างเหมาะสม มีการเตรี ยมความพร้อมตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
อยูเ่ สมอเช่นเดียวกับการมีภูมิคุม้ กันที่ดี เช่น ความมีสติและความสงบภายในใจอยูเ่ สมอ
เงื่อนไขการตัดสิ นใจและการดําเนินกิจกรรมต่ าง ๆ
เงื่ อนไขสําคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสิ นใจและดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัย
ทั้งเงื่อนไขคุ ณธรรม หลักวิชา และเงื่อนไขชี วิตเป็ นพื้นฐาน กรอบแนวคิดทาง เศรษฐศาสตร์ ของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เงื่ อนไขความรู้ ประกอบไปด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง หากบุคคลมี ความรู ้
เพียงพอ ต่อเรื่ องนั้น ๆ จะช่ วยให้การตัดสิ นใจมีความถู กต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลที่ได้ศึกษา เพื่อนํามาปรับ
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง (กลุ่มพัฒนากรอบความคิ ดทางเศรษฐศาสตร์ ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, 2546)
เงื่ อนไขคุ ณธรรม ประกอบด้วยความตระหนักในคุณธรรม มรความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนิ นชี วิตให้อยูใ่ นครรลองที่เหมาะสม จะเห็ นได้วา่
หลักคุณธรรมเหล่านี้เป็ นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและเป็ นสิ่ งที่เราได้รับการปลูกฝัง อบรมจาก
สังคมอยูเ่ สมอ (กลุ่มพัฒนากรอบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, 2546)
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ที่มา : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2552)
สามารถสรุ ปได้ว่า เศรษฐกิ จ พอเพียง หมายถึ ง วิธีการหรื อแนวทางปฏิ บตั ิในการดําเนิ น
ชี วติ การปฏิบตั ิตนของประชาชน ทุกระดับชั้น ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานทางสายกลาง มีความพอประมาณ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุม้ กันใน ตัวที่ดี ด้วยการพึ่งตนเอง รู ้จกั ความพอดี ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นหรื อทํา
ให้ผูอ้ ื่นเดื อดร้ อน มีความเอื้ ออาทรต่อกัน มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต อดทนและขยันหมัน่ เพียรและอยู่
อย่างประมาณตนตาม ฐานะความเป็ นอยู่
1. เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาเป็ นระดับขั้น โดยเริ่ มจากเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
แล้วพัฒ นามาเป็ นเศรษฐกิ จพอเพี ยงแบบก้าวหน้าโดยให้ ค วามหมายไว้ดังนี้ (ชุ ตินนท์ ทองคํา,
2555)
1.1 เศรษฐกิ จพอเพียงแบบพื้นฐาน หมายถึ ง ความพอมี พ อกิ น การพึ่งตนเองได้
เลี้ยงตัวเองได้บนพื้นฐานของความประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น
1.2 เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า หมายถึง ระดับที่มีการรวมตัวกันเพื่อร่ วมกัน
ดําเนินงานใน
เรื่ องต่างๆ มีการสร้างเครื อข่าย และการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรู ปแบบต่างๆ โดยประสาน
ความร่ วมมื อกับ ภายนอกการทําให้ส่ วนรวมได้รับ ผลประโยชน์และการพัฒนาชุ มชนตลอดจน
สังคมก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
2. ความพอเพียง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็ นที่จะต้องมี
ระบบภู มิ คุ ้ม กัน ในตัวที่ ดี พ อสมควรต่ อ การมี ผ ลกระทบใด ๆ อัน เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยสามารถให้ ค วามหมายคํานิ ยาม “ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย 3 ลัก ษณะ”
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พร้อมๆ กันได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี กล่าวคือ กิจกรรมใด ๆ
ที่ขาดคุ ณลักษณะหนึ่ งไปก็จะไม่สามารถเรี ยกได้วา่ เป็ นความพอเพียง (มานิ ต กิตติจูงจิต,2555: 2829) ซึ่ งคุณลักษณะทั้ง 3 ประกอบด้วย
2.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากเกินไปและไม่นอ้ ยเกินไป ใน
มิติต่างๆ ของการกระทํา ตัวอย่างเช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การผลิตและการ
บริ โภคที่ อยู่ในระดับพอประมาณ เพื่อนําไปสู่ ความสมดุ ลและพร้ อมต่อการรองรับความ
เปลี่ยนแปลง
2.2 ความมี เหตุ ผ ล หมายถึ ง การตัดสิ น ใจเกี่ ย วกับ ระดับ ของความพอเพี ย งนั้น
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากากรกระทํานั้น อย่างรอบคอบ
2.3 การมีภูมิคุม้ ที่ ดีในตัว หมายถึ ง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ ยนแปลง ด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึ งถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งใกล้ท้ งั ไกล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่ หลายในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัส
เพื่อเป็ นแนวทางในการดํารงชี วิตของประชาชนในทุ กระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
จนถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อยุคโลกาภิวตั น์
และเสริ มสร้างพื้นฐานทางจิตใจของคนให้มีคุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความอดทนความเพียร มี
สติปัญญา และความรอบคอบ ในการสร้ างสมดุ ลเพื่อพร้ อมรับต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่าง
รวดเร็ วทั้งด้านวัตถุ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (อภิชยั พันธเสน, 2549)
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ใ นการวิ จยั คื อ นัก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี กลุ่ ม
ตัวอย่าง เนื่ องจากทราบจํานวนประชากร จึ งใช้สู ตร Taro Yamame ได้จาํ นวน 420ตัวอย่าง จาก
มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มหาวิทยาลัย
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดยการสุ่ มแบบเจาะจง และแบบสะดวก เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่มี
3 ตอนคือ ข้อมูลส่ วนบุคคล, พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สถิ ติที่ใช้
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คื อ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนทางเดี ยว และ การ
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 เป็ นข้ อมูลส่ วนบุคคล
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามโดยมากเป็ นนักศึกษาเพศหญิ ง จํานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.7 รองลงมาเป็ นนักศึกษาเพศชาย จํานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 419 คน คิดเป็ นร้ อยละ 99.8 รองลงมาเป็ นระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญา
ตรี จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.2 เป็ นนักศึกษาในชั้นปี ที่ 2 จํานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0
รองลงมาเป็ นนักศึกษาในชั้นปี ที่ 1 จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และชั้นปี ที่ 3 จํานวน 91 คน
คิดเป็ นร้อยละ 21.7 มีรายได้อยูท่ ี่ 6,001 - 8,000 บาท จํานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.4 รองลงมา
มีรายได้อยูท่ ี่ 8,001 – 10,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 และมีรายได้มากกว่า 10,00
บาท จํานวน 99 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 23.6 พบว่าส่ วนใหญ่พกั อาศัยเป็ นห้องเช่ า จํานวน 169 คน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 40.2 รองลงมาพักอาศัยเป็ นหอพัก จํานวน 105 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.0 และอพาร์ ท
เม้นท์ จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.9 เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ จํา นวน 70 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.7 รองลงมา ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลัย กรุ งเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยปทุมธานี
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.9 มีจาํ นวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน จํานวน 121 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 28.8 รองลงมามีจาํ นวนสมาชิ ก 2 คน จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และมีจาํ นวนสมาชิ ก
3 คน จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3
ตอนที่ 2 เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชี วิตตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี
พบว่านักศึ กษาระดับอุ ดมศึกษาในเขตปทุ มธานี มีพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านความพอประมาณโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.838 และเมื่อพิจารณา
จากองค์ ป ระกอบพบว่า ระดับ ความสํ า คัญ ของพฤติ ก รรมของผู ้ต อบแบบสอบถามต่ อ ความ
พอประมาณตามลําดับดังนี้ มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ใช้
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ของอย่างคุ ม้ ค่า ไม่ใช้ส่ิ งของเกิ นฐานะ และหารายได้ ลดรายจ่าย (ค่าเฉลี่ ย 3.92, 3.86, 3.86, 3.82
และ 3.73 ตามลําดับ)
ด้านความมีเหตุผลโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบ
พบว่าระดับความสําคัญของพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามต่อความมีเหตุผลตามลําดับดังนี้ มี
เหตุผลในการตัดสิ นใจหลายๆเรื่ อง มีความประหยัด ลดความฟุ่ มเฟื อยในการดําเนิ นชีวิต ปฏิบตั ิตน
ให้ อยู่บ นความพอดี ไม่ ม ากไม่ น้อ ยจนเกิ น ไป ลดละเลิ ก จากกิ เลสหรื อการซื้ อ ของที่ ไ ม่ จาํ เป็ น
(ค่าเฉลี่ย 3.98, 3.92, 3.84 และ 3.82)
ด้ า นการมี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี โ ดยรวมในระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 3.72 และเมื่ อ พิ จ ารณาจาก
องค์ประกอบพบว่าระดับความสําคัญของพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการมีภูมิคุม้ กันที่ดี
ตามลําดับดังนี้ รู ้ดี รู ้ชวั่ รู ้ถึงความพอเพียง รู ้ทนั ต่อสิ่ งรอบกายเช่น ภัยต่างๆที่อาจมาในรู ปแบบเพื่อน
มี การหยอดกระปุ ก เก็บ ออม และสามารถรับ มื อกับ ปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้นได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.79, 3.74,
3.70 และ 3.68 ตามลําดับ)
ด้านความรู ้โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ ย 3.97 และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบพบว่า
ระดับ ความสําคัญ ของพฤติ กรรมของผูต้ อบแบบสอบถามต่อด้านความรู ้ ตามลําดับ ดังนี้ มี ความ
ระมัดระวังในการใช้ชี วิต มี ความรอบคอบในการใช้ชี วิต มี ค วามคิ ดที่ แตกต่างจากบุ คคลอื่ นใน
หลายๆมุม มีความรู ้ สามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิดเห็ นที่แตกต่างจากเพื่อน (ค่าเฉลี่ ย 4.00,
3.99, 3.97, 3.94 ตามลําดับ)
ด้านคุณธรรมโดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.14 และเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบพบว่า
ระดับความสําคัญของพฤติกรรมของผูต้ อบแบบสอบถามต่อด้านคุณธรรมตามลําดับดังนี้ มีวินยั ใน
ตนเอง มีสติปัญญาในการคิดและการลงมือปฏิ บตั ิ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความ
มานะ อดทน เพียรพยายาม (ค่าเฉลี่ย 4.18, 4.14, 4.13 และ 4.12 ตามลําดับ)
ปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการดํ า เนิ นชี วิ ต ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของนั ก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
พบว่าปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วติ ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
นั ก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี คื อ ด้ า น ความรู ้ โดยในด้า นความรู ้ น้ ั นมี
ความสัมพันธ์กบั ความพอประมาณ
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ความพอประมาณ

E5

0.69
ความมีเหตุผล

E4

053

-.51
การมีภูมิคุม้ กันที่ดี

E3

.48

พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.79
ความรู ้

E2

.50
E1

คุณธรรม

Chi-square=4.193, Chi-square/df=1.048,df=4, p=.380,GFI=.996, CFI=.999,RMR = .008
NFI = .988, RMSEA=.011
การพิสูจน์ สมมติฐาน
สมมติ ฐาน : รายได้ที่ได้รับต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี ที่แตกต่างกัน โดยสามารถ
สรุ ปผลได้ดงั นี้
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน
รายได้ที่ได้รับต่อเดือนกับพฤติกรรมความพอประมาณ
รายได้ที่ได้รับต่อเดือนกับพฤติกรรมความมีเหตุผล
รายได้ที่ได้รับต่อเดือนกับพฤติกรรมการมีภูมิคุม้ กันที่ดี

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ยอมรับ

รายได้ที่ได้รับต่อเดือนกับพฤติกรรมความรู ้

ไม่ยอมรับ

รายได้ที่ได้รับต่อเดือนกับพฤติกรรมคุณธรรม

ไม่ยอมรับ

สามารถสรุ ปได้วา่ รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึ กษาระดับอุดมศึกษาในเขตปทุมธานี ในด้าน ความพอประมาณ การม
ภูมิคุม้ กันที่ดี และพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี ในด้าน ความมีเหตุผล ความรู ้ และ
คุณธรรม
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาเพศหญิง รองลงมาเป็ นนักศึกษาเพศชาย
โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาเป็ นระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาในชั้นปี ที่ 2 รองลงมาเป็ นนักศึกษาในชั้นปี ที่ 1 และชั้นปี ที่
3 ตามลําดับ ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูท่ ี่ 6,001 - 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยูท่ ี่ 8,001 – 10,000 บาท
และมีรายได้มากกว่า 10,00 บาท ตามลําดับ ส่ วนใหญ่พกั อาศัยเป็ นห้องเช่า รองลงมาพักอาศัยเป็ น
หอพัก และอพาร์ ทเม้นท์ ตามลําดับ ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชู ป ถัม ภ์ จํานวน 70 คน รองลงมา ได้แก่ มหาวิท ยาลัย กรุ ง เทพ มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยปทุมธานี ตามลําดับ ส่ วนใหญ่
มี จาํ นวนสมาชิ กในครอบครัว 4 คน รองลงมามีจาํ นวนสมาชิ ก 2 คน และมีจาํ นวนสมาชิ ก 3 คน
ตามลําดับ
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ระดับมากอยู่ที่
ความพอประมาณ 3.83 ความมีเหตุผล 3.89 การมีภูมิคุม้ กันที่ดี 3.72 ความรู ้ 3.97 คุณธรรม 4.14
ความพอประมาณ ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คาํ นึ งถึ งไม่ใช้ส่ิ งของเกิ นฐานะ ใช้ของอย่างคุ ม้ ค่า มี ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ใช้เทคโนโลยี
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ และหารายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย ตามลลําดับ
ความมี เหตุผล ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก โดยส่ วนใหญ่ท่านมีความ
ประหยัด ลดความฟุ่ มเฟื อยในการดําเนินชีวติ มีเหตุผลในการตัดสิ นใจหลายๆ เรื่ อง ปฏิบตั ิตนให้อยู่
บนความพอดี ไม่ ม าก ไม่ น้อยจนเกิ นไป และลด ละ เลิ ก จากกิ เลสหรื อการซื้ อของที่ ไม่ จาํ เป็ น
ตามลําดับ
การมีภูมิคุม้ กันที่ดี ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มีการหยอดกระปุกเก็บ
ออม สามารถรั บมื อกับ ปั ญ หาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นได้ รู ้ ท นั ต่อสิ่ งรอบกาย เช่ น ภัยต่ าง ๆ ที่ อาจมาใน
รู ปแบบเพื่อน หรื อ คนรอบข้าง และรู ้ดี รู ้ชว่ั รู ้ถึงความพอเพียงในตนเอง ตามลําดับ
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ความรู ้ ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มี ความรู ้สามารถพัฒนาตนเองใน
ด้านความคิดเห็ นที่แตกต่างจากเพื่อน มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีความระมัดระวังในการใช้
ชีวติ และมีความคิดที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในหลายๆมุม ตามลําดับ
คุ ณธรรม ของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมในระดับมาก มี ความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น มีความมานะ อดทน เพียรพยายาม มีสติปัญญาในการคิดและลงมือปฏิบตั ิ และมีวินยั ใน
ตนเอง ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน สามารถสรุ ปได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ดําเนินชี วติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตปทุมธานีในด้าน
ความพอประมาณ การมภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี และพบว่ารายได้ที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการ
ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตปทุมธานี ในด้าน
ความมีเหตุผล ความรู ้ และคุณธรรม
ส่ วนปั จจัยสําคัญที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
นั ก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี คื อ ด้า น ความรู ้ โดยในด้ า นความรู ้ น้ ั นมี
ความสัมพันธ์กบั ความพอประมาณ
บทสรุป
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรี ยงตามลําดับ
ได้แก่ 1) ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ความรู ้ คุ ณ ธรรม โดยที่ ความ
พอประมาณ คํานึ งถึ งปั จจุบนั ไม่ใช้สิ่งของเกินฐานะ ใช้ของอย่างคุ ม้ ค่า มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ใช้
เทคโนโลยีเหมาะสมและเกิดประโยชน์ และหารายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย ตามลําดับ 2) ความมีเหตุผล
คื อมี ค วามประหยัด ลดความฟุ่ มเฟื อยในการดําเนิ นชี วิต มี เหตุ ผลในการตัดสิ น ใจหลายๆ เรื่ อง
ปฏิบตั ิตนให้อยูบ่ นความพอดี ไม่มาก ไม่นอ้ ยจนเกินไป และลด ละ เลิก จากกิเลสหรื อการซื้ อของที่
ไม่จาํ เป็ น ตามลําดับ 3) การมี ภูมิคุม้ กันที่ ดี มีการหยอดกระปุ กเก็บออม สามารถรับมื อกับปั ญหา
ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นได้ รู ้ ทนั ต่อสิ่ งรอบกาย เช่น ภัยต่าง ๆ ที่อาจมาในรู ป แบบเพื่อน หรื อ คนรอบข้าง
และรู ้ดี รู ้ชวั่ รู ้ถึงความพอเพียงในตนเอง ตามลําดับ 4) ความรู ้ มีความรู ้สามารถพัฒนาตนเองในด้าน
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อน มีความรอบคอบในการใช้ชีวิต มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิต
และมีความคิดที่แตกต่างจากบุคคลอื่นในหลายๆมุม ตามลําดับ 5) คุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อ

833

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ตนเองและผูอ้ ื่น มีความมานะ อดทน เพียรพยายาม มีสติปัญญาในการคิดและลงมือปฏิบตั ิ และท่าน
มีวนิ ยั ในตนเอง ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปได้วา่ สามารถสรุ ปได้วา่ รายได้ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของนักศึ กษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตปทุมธานีในด้าน ความพอประมาณ การมภูมิคุม้ กันที่ดี และพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขต
ปทุมธานีในด้าน ความมีเหตุผล ความรู ้ และคุณธรรม
ส่ วนปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดําเนิ นชี วิตตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
นั ก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี คื อ ด้ า น ความรู ้ โดยในด้า นความรู ้ น้ ั นมี
ความสัมพันธ์กบั ความพอประมาณ
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การปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บสิ นค้ าประเภทรองเท้ า
กรณีศึกษา บริษัท RB จํากัด
Improvement the layout storage area for sport’s wear;
case study RB company limited
ปฐมพงค์ พิลา
อุบลวรรณ์ วิลาชั ย
นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ธนิษฐ์ นันท์ จันทร์ แย้ ม
อาจารย์ที่ปรึ กษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่ อ
ตัวอย่างนี้ เป็ นตัวอย่างรู ปแบบพิ มพ์บ ทความผลงานวิจยั สําหรั บการลงพิ ม พ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุ มผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุ รกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ ของ
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อทําการปรับปรุ งพื้นที่การ
จัดเก็บสิ นค้าประเภทรองเท้า กรณี ศึกษา บริ ษทั RB จํากัด (Improvement the layout storage area for
sport’s wear ; case study RB company limited) งานวิจยั นี้ เพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดการสต็อครองเท้า
ประเภทวิ่ง (Running), ฟิ ตเนส (Training), ลําลอง (Classic) ให้สะดวกต่อการค้นหาสิ นค้าเพื่อลด
ระยะเวลาในการหยิบรองเท้าของพนักงาน โดยใช้ทฤษฎี แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) ใน
การวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหา ใช้ทฤษฎี การควบคุ มด้วยการมองเห็ น (Visual Control) ทฤษฎี
การจัดการคลัง สิ นค้า (Warehouse Management) ทฤษฎี การวางแผนผัง (Layout) การบัน ทึ ก การ
ควบคุมสิ นค้า (Stock Card) และทฤษฎีการลดความสู ญเปล่าด้วยระบบ ECRS ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้
ทําการปรับปรุ งโดยออกแบบการจัดเก็บไว้ 3 รู ปแบบ คือ จัดเก็บแยกตามประเภทรองเท้า จัดเก็บ
เรี ยงตามรหัสรองเท้าจัดเก็บแยกตามส่ วนลดรองเท้า เดิ มพนักงานใช้เวลาในการหยิบอยู่ที่ 10.38
นาที ข้อผิดพลาดในการหยิบส่ วนมากคือหาสิ นค้าไม่เจอ และรองมาคือลูกค้าไม่รอรับสิ นค้า เมื่อทํา
การปรับปรุ งรู ปแบบการจัดเก็บแยกตามประเภทรองเท้าใช้เวลาในการหยิบอยูท่ ี่ 7.48 นาที คิดเป็ น
27.93% จัดเก็บเรี ยงตามรหัสรองเท้า 8.35 นาทีคิดเป็ น 19.55% จัดเก็บแยกตามส่ วนลดรองเท้า 9.38
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นาที คิดเป็ น 9.63% ในการปรับปรุ งที่ใช้เวลาในการหยิบน้อยที่สุด คือรู ปแบบการจัดเก็บแยกตาม
ประเภทรองเท้า ซึ่ งใช้เวลาในการหยิบอยูท่ ี่ 7.48 นาที คิดเป็ น 27.93%
คํ าสํ าคัญ : การวิเคราะห์ แผนผังก้างปลา, การควบคุ ม ด้วยการมองเห็ น , การจัดการคลังสิ นค้า,
การวางแผนผัง, การลดความสู ญเปล่า
Abstract
This article presents a submission instruction for authors who are interested in National
Conference in Innovative Business and Entrepreneurship (NCIBE).
The purpose of this research is to Improvement the layout storage area for sport’s wear ;
case study RB company limited. FixShoe Stock Management Running, Trainning and Classic.
Facilitate the search. Reduce the time to pick up shoes use Fish Bone Diagram, Visual Control,
Warehouse Management, Layout,
Stock Card, ECRS waste reduction theory. Research result to improve the areaStorage of shoes.
Researchers have improved three types of storage are: Sort by shoe type, store sorted by shoe
code, store by shoe discount. Original footwear staff take the pick at 10.00 minutes. Errors in the
picks Mostly it is not found And secondly, customers do not wait. When updating the storage
model by shoe type take the time to pick up at 7.48 minutes, representing 27.93% After update
the mistake is to pick the wrong product from the customer order. Sorted by shoe code. 8.35 min.,
19.55% After update the error is that the customer is not waiting for the product. Sort by discount
shoes 9.38 minutes, 9 . 6 3 % After update error is not found, customers do not wait. The
improvement that takes the least amount of time is Storage model by shoe type Take the time to
pick up at 7.48 minutes, representing 27.93%
Keywords : Fish Bone Diagram, Visual Control, Warehouse Management, Layout, ECRS waste
reduction theory
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บทนํา

1.1 ความเป็ น ม าและความ สํ าคั ญ ของปั ญ ห า (Statement and significance of the
problems) บริ ษ ัท RB จํากัด เป็ นผู น้ ํา ในด้า นการผลิ ต และจําหน่ า ยรองเท้า ออกกํา ลัง กาย และ
รองเท้าลําลอง ซึ่ งบริ ษทั RB จํากัดได้ก่อตั้งเมื่อปี 1895 ซึ่ งบริ ษทั เป็ นของสัญชาติองั กฤษและจะมี
จุดเด่นในด้านการผลิตรองเท้าออกกําลังกายซึ่ งมีความนิ ยมไปทัว่ โลกโดยเฉพาะกลุ่มผูท้ ่ีหลงใหล
ในการออกกําลังกาย ซึ่ งทําให้ตวั แทนจําหน่ ายของบริ ษทั RB จํากัด จําเป็ นที่ จะต้องมี คลังสิ นค้า
เอาไว้เก็บสิ นค้าตามที่ตวั แทนจําหน่ายได้เอามาวางจัดจําหน่ายซึ่ งการบริ หารจัดการคลังสิ นค้าก็เป็ น
สิ่ งสําคัญในการจัดจําหน่ายเพราะอาจสามารถส่ งผลกระทบต่อการบริ การลูกค้าได้ซ่ ึ งถ้าการจัดการ
คลั ง สิ นค้ า มี ป ระสิ ทธิ ภ าพไม่ มี พ อทางผู ้แ ทนจํา หน่ า ยอาจจะเสี ยลู ก ค้ า รายนั้ น ๆ ไปได้
(ปริ ญญา ก้อนรัมย์, 2561)
จากการศึกษาบริ ษทั RB จํากัด พบว่าในปั จจุบนั การออกกําลังกายเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญสําหรับ
ใครหลาย ๆคนจึงทําให้ตอ้ งการหารองเท้าที่ ดี ๆ มีคุณภาพไว้ใช้งาน ซึ่ งทําให้เกิ ดบริ ษทั หลาย ๆ
บริ ษทั เริ่ มคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนารองเท้าของแต่บริ ษทั ซึ่ งจากการทํางานในร้านตัวแทน
จําหน่ายทําให้เราเล็งเห็นถึงปั ญหาที่แท้จริ งซึ่ งปั ญหานั้นได้เกิดอยูภ่ ายในคลังสิ นค้าของทางบริ ษทั
เอง ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในการบริ การลูกค้าในปั จจัยต่าง ๆ ดังนั้นเราจึงจะเข้ามาแก้ไขปั ญหาในจุด
นี้ เราจะเข้ามาจัดระเบียบคลังสิ นค้าให้ทางผูแ้ ทนจําหน่ ายของบริ ษทั RB จํากัด ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นและตอบสนองความต้องการของลู กค้าได้ดีย่งิ ขึ้น โดยการจัดเรี ยงสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า
ใหม่ และทางผูแ้ ทนจําหน่าย นั้นไม่ตอ้ งมีการเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อที่เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานของพนักงานมากยิง่ ขึ้น และที่สาํ คัญถ้าการจัดการภายในคลังสิ นค้าได้ดี และเป็ นระเบียบ
เรี ย บร้ อยซึ่ งง่ ายต่ อการทํางานของพนัก และทางผูแ้ ทนจําหน่ ายเองก็จะได้ไ ม่เสี ยลู ก ค้าหรื อเสี ย
โอกาสในการขายสิ นค้าตัวนั้น ๆ ไปได้
จากกรณี ศึกษาสต็อคสิ นค้าแบรนด์ RB สาขาสเปลล์ฟิวเจอร์ ปาร์ ครังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
ประกอบธุ รกิ จเกี่ ย วกับ รองเท้า เสื้ อผ้า และอุ ป กรณ์ กี ฬ าสํ าหรั บ การออกกําลัง กาย ซึ่ งผู ว้ ิจยั จะ
ทํา การศึ ก ษาเฉพาะสิ น ค้า ประเภทรองเท้า ซึ่ งรองเท้าจะมี เป็ นประเภท วิ่ง (Running), ฟิ ตเนส
(Training), ลําลอง (Classic) ผูว้ ิจยั ได้พบความผิดพลาดของสต็อคสิ นค้า คือพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้า
นั้นมีนอ้ ย จัดเรี ยงสิ นค้าไม่ค่อยเป็ นระเบียบ ส่ งผลไม่สะดวกต่อการค้นหา และหาสิ นค้าไม่เจอ
ใช้ระยะเวลาในการหาสิ นค้านาน ซึ่ งทําให้ลูกค้านั้นเกิดการรอคอย มีผลทําให้ลูกค้าปฎิ เสธในการ
รับสิ นค้าหรื ออาจไม่รอรับสิ นค้าเลยเพราะสต็อคสิ นค้านั้นอยูห่ ่างจากร้านที่ต้งั ขายที่กบั ร้านที่ต้ งั ขาย
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ด้วยเหตุ ดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึ งมี วตั ถุ ประสงค์ที่จะจัดการด้านการจัดเก็บสิ นค้าในพื้ นที่ สต็อ
คสิ นค้า แบรนด์ RB ให้เป็ นระเบียบ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาสิ นค้า

ภาพที่ 1 : ภายในคลังสิ นค้ารองเท้า RB
(ที่มา: ผูว้ จิ ยั , 2561

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาของสต็อครองเท้าประเภทวิง่ (Running), ฟิ ตเนส (Trainning),
ลําลอง (Classic)
2. เพื่อแก้ไขปั ญหาการจัดการสต็อครองเท้าประเภทวิง่ (Running), ฟิ ตเนส (Trainning),
ลําลอง(Classic) เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาสิ นค้า
3. เพื่อลดระยะเวลาของการหยิบรองเท้า
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาทําวิจยั ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561
2.ขอบเขตด้านสถานที่ พื้นที่สต็อคสิ นค้า RB ชั้น 2 ฝั่งสเปลล์ฟิวเจอร์ ปาร์ ครังสิ ต จังหวัด
ปทุมธานี
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.สามารถจัดการปรับปรุ งสต็อคสิ นค้าได้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.ง่ายและสะดวกต่อการหาสิ นค้า
3.ลดระยะเวลาในการหาสิ นค้า
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แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่เป็ นการแก้ปัญหาในการจัดเก็บ
สิ นค้าในสต็อคสิ นค้า เพื่อที่ลดระยะเวลาในการค้นหาสิ นค้าของพนักงาน RB สาขาสเปลล์ฟิวเจอร์
ปาร์ ครังสิ ต จังหวัดปทุ มธานี โดยผูว้ ิจยั จะใช้ทฤษฎี Fish BoneDiagramในการวิเคราะห์ หาสาเหตุ
ของปั ญ หา การควบคุ ม ด้ว ยการมองเห็ น เพื่ อ ศึ ก ษาระบบการจัด การคลัง สิ น ค้า โดยใช้ WMS
(Warehouse Management System) เพื่อช่วยลดปั ญหาในการค้นหาสิ นค้า โดยใช้ Visual Control ใน
การแก้ไขปั ญหา ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษา
ดังนี้
1. การวิเคราะห์แผนผังก้างปลา(Fish BoneDiagram)
2. การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)
3. ทฤษฎีการจัดการคลังสิ นค้า (Warehouse Management )
4. ทฤษฎีการวางแผนผัง(Layout)
5. การบันทึกการควบคุมสิ นค้า(Stock Card)
6. ทฤษฎีการลดความสู ญเปล่าด้วยระบบECRS
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
8. ตารางสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการควบคุมด้ วยการมองเห็น (Visual Control)
วรัญญา สาสมจิตต์ (2559) ศึกษางานวิจยั เกี่ ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการคลังวัตถุดิบเพื่อลดปั ญหาในการค้นหางานและความชัดเจนโดยใช้เครื่ องมือการควบคุ ม
การมองเห็นด้วยสายตา (Visual Control) มีปัญหาด้านการเคลื่อนย้าย จัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบ
เข้าสู่ กระบวนการผลิตที่ล่าช้า ทําให้เกิดการเสี ยเวลาการทํางาน เนื่ องมาจากไม่มีการบริ หารจัดการ
วัตถุดิบภายในคลังสิ นค้าที่เป็ นระบบชัดเจน การศึกษาในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ผลิตสิ นค้า 22 รายการ และใช้สูตรการผลิตของวัตถุดิบทั้งหมด 50 รายการ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อมี
การจําแนกวัตถุ ดิบ และใช้ขอ้ มูลการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบย้อนหลัง 6 เดื อน นํามาคํานวณหาพื้นที่การจัด
วางและแยกประเภทพื้ น ที่ ในการจัดวางวัตถุ ดิบ ด้วยเทคนิ ค เข้าก่ อนออกก่ อน (FIFO) และการ
ควบคุ มด้วยการมองเห็ น (Visual control) พบว่าระยะเวลาในการจัดเก็บและนําวัตถุ ดิบนําเข้าคลัง
วัตถุ ดิบใช้ระยะเวลาลดลง 14.2 ชัว่ โมงและในส่ วนของการค้นหาวัตถุดิบเพื่อเบิกจ่ายของฝ่ ายผลิ ต
ใช้ระยะเวลาในการค้นหาวัตถุดิบลดลง 1.49 นาทีต่อพาเลท
จิรวัฒน์วรวิชยั และสมชาย บุญพิทกั ษ์ (2555) ศึกษาวิจยั การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการผลิ ตในโรงงานแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์เกษตรบรรจุกระป๋ องใช้กลุ่มสร้ างเสริ มคุ ณภาพ
(QCC) และเครื่ องมือควบคุ มคุ ณภาพ (QC 7 Tools) มาค้นหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
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ปั ญหา จากการศึ กษาพบว่าปั ญหาการเสี ยของเครื่ องปิ ดฝากระป๋ อง (Seamer) ในระหว่างการผลิ ต
ส่ งผลให้กระป๋ องนั้นเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก เกิดจากปริ มาณในการใส่ ฝากระป๋ องที่ตรงช่องใส่ ฝา
กระป๋ อง (Cap Magazine) ไม่เหมาะสม ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การออกแบบการทดลองโดยหาระดับการใส่
ฝากระป๋ องที่ เหมาะสม ผลการวิจยั พบว่าข้อมู ล ก่ อ นการปรั บ ปรุ งในเดื อน กรกฎาคม – เดื อ น
กันยายน พ.ศ.2553 ได้ทาํ การเที ยบกับข้อมูลหลังการปรับปรุ งในเดื อนกรกฎาคม –เดื อนกันยายน
พ.ศ. 2554 จํานวนของเสี ยที่ เกิ ดขึ้นจากกระบวนการปิ ดฝากระป๋ องนั้นลดลง 30.73% และทําให้
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของเครื่ องปิ ดฝากระป๋ องเพิ่มขึ้นเป็ น 33.33%
บุ ญ ยเกี ย รติ บั น เทิ ง ใจ (2556) ศึ ก ษางานวิ จ ั ย แนวทางการเพิ่ ม ผลผลิ ต ใน
กระบวนการเชื่ อมคานกันกระแทกรถยนต์โดยใช้หลักการลดความสู ญเปลว่า 7 ประการใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลและวิเคราะห์ หาปั ญหากําหนดแนวทางการแก้ไข ปรับ ปรุ งวิธีการปฏิ บตั ิ งาน
เพื่อที่จะลดรอบเวลาด้วยเทคนิ คการออกแบบอุปกรณ์จบั ยึด ผลวิจยั พบว่าสามารถควบคุมรอบเวลา
การผลิตไม่ให้เกิ นความต้องการของลู กค้าอยู่ที่ 52.8 วินาทีต่อชิ้ น ได้ทุกขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน
ลดรอบเวลาการผลิ ตรวมได้ 35 วินาทีคิดเป็ น 41.2% ลดชัว่ โมงการปฏิ บตั ิงานได้ 4 ชัว่ โมง คิดเป็ น
33.3% มีผลิตภาพการผลิตเพิม่ ขึ้น 49.0% สามารถเพิม่ กําลังการผลิตได้ถึง 500 ชิ้นต่อวันภายใน
1 กะการทํางาน
อรพรรณ วิชัยเดช และนิ วิท เจริ ญ ใจ (2554) วิจยั ศึ ก ษาวิธี ก ารทํางานเพื่ อแก้ไ ข
ปั ญหาและปรับปรุ งงานโดยวิเคราะห์ 4M พบว่า กระบวนการตัดสังกะสี น้ นั เป็ นขั้นตอนที่ใช้วสั ดุ
สิ้ นเปลืองที่สุดของกระบวนการมีการควบคุมด้วยการมองเห็ น (Visual Control) และเทคนิ คการทํา
ให้ง่ายขึ้ น (Simplify) ของหลักการแบบ ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange and Simplify) มา
ใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขก่อนปรั บปรุ งในช่ วงระยะ 3 เดื อนแรก มีค่าเฉลี่ ยปริ มาณของเสี ยเท่ากับ
75.72% หลังทําการปรับปรุ งของเสี ยมีปริ มาณลดลงเหลือ 55.03%
จิรโชติ แก่ นนอก, ศิ ขริ น ไกรกลาง และละอองดาว ขุนงิ้ว (2560) วิจยั ศึกษาการ
เพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการทอกระสอบ กรณี ศึกษาบริ ษ ทั ผลิ ตกระสอบพลาสติ กทอสาน
กระบวนการทอกระสอบเกิ ดของเสี ยจากการทอผิดรู ปแบบเนื่ องจากด้ายภายในกระสวยนั้นหมด
หรื อเกิดการหลุดขาด ทําให้เครื่ องหยุดทํางานโดยอัตโนมัติพนักงานจึงต้องทําการสอดด้ายในรู ซี่ตะ
กรอทําให้เกิดสอดเส้นด้ายผิดรู ดังนั้นคณะผูว้ จิ ยั จึงใช้หลักการควบคุมด้วยการมองเห็นโดยการทําสี
ที่ซี่ตะกรอซึ่ งจะทําให้การมองเห็นและง่ายต่อการปฏิบตั ิงาน ผลที่ได้พบว่าจํานวนครั้งในการสอด
ด้ายผิดรู ก่อนปรับปรุ งเท่ากับ 106.67 ครั้ง/เดือน หลังการปรับปรุ งเท่ากับ 32.67 ครั้ง/เดือน ลดลง 74
ครั้ง/เดือน ปริ มาณของเสี ยเฉลี่ ยก่ อนปรับปรุ งเท่ากับ 318.30 เมตร/เดื อน หลังการปรับปรุ งเท่ากับ
97.48 เมตร/เดื อน ปริ มาณของเสี ยลดลง 220.82 เมตร/เดื อน ลดลงคิ ดเป็ น 69.37% ซึ่ งสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของของเสี ยที่เกิดจากการสอดด้ายผิดรู
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งานวิจัยเกีย่ วกับทฤษฎีการจัดการคลังสิ นค้ า (Warehouse Management )
วราภรณ์ สารอินมูล (2558) วิจยั ศึกษาความพร้ อมของพนักงานแผนกคลังสิ นค้า
กับ การใช้โปรแกรมระบบบริ หารจัด การคลังสิ น ค้า WMS (Warehouse Management System)ใช้
กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานที่ทาํ งานเกี่ยวกับคลังสิ นค้าจํานวน 150 คน ใช้เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม
ในทดสอบความเชื่ อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าของครอนบัค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจยั ใน
การใช้ระบบจัดการคลังสิ นค้าของพนักงานคลังสิ นค้าอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาการรับรู ้เป็ นราย
ด้านพบว่า พนักงานคลังสิ นค้ามีการรับรู ้การใช้ระบบจัดการคลังสิ นค้าในแต่ละด้านอยูใ่ นระดับมาก
และมีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์ทาํ งานและตําแหน่งงานแตกต่าง
กันมีมีการรับรู ้ในการใช้ระบบจัดการคลังสิ นค้าโดยรวมแตกต่างกัน
ประพันธ์ พลาหาญ (2559) ศึกษาการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพคลังสิ นค้ากรณี ศึกษาบริ ษทั
ผลิตเครื่ องปรับอากาศ โดยนําโปรแกรม WMS มาใช้บริ หารคลังสิ นค้า ด้วยวิธีการจัดการสิ นค้าใน
รู ป แบบเข้าก่ อน ออกก่ อน First In First Out (FIFO) ผลวิจยั พบว่า การสร้ า งคลัง สิ น ค้าเป็ นของ
ตนเองมีความคุม้ ค่ามากกว่าการเช่าคลังสิ นค้าจัดเก็บสิ นค้าในรู ปแบบ Selective Rack จะมีประสิ ทธิ
ในภาพการใช้งานมากกว่าแบบเก่าคือ Bulk Stack เนื่ องจาก การจัดเก็บสิ นค้าแบบ Bulk Stack จะ
สามารถซ้อนสิ นค้าได้เพียง 3 ถึง 4 ชั้นเท่านั้น แต่การจัดเก็บสิ นค้าแบบ Selective Rack สามารถวาง
สิ นค้าได้ถึง 6 ชั้น
สุ นั น ทา ศิ ริ เจริ ญวัฒ น์ (2555) ศึ ก ษาวิ จ ัย การเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการจัด การ
คลังสิ นค้ากรณี ศึ กษาบริ ษ ทั ภู มิไทย คอมซี ส จํากัดสาเหตุ ที่ ท าํ ให้การดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ขาด
ประสิ ทธิ ภาพคือ สิ นค้าคงคลังมีปริ มาณที่สูง มีวธิ ี การจัดเก็บไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่าย
อะไหล่ให้ช่างใช้เวลานาน ผูว้ จิ ยั จัดความสําคัญอะไหล่ดว้ ยวิธี ABC การตั้งรหัสสิ นค้า และรหัสการ
จัดเก็ บ ของคลังสิ น ค้าผลการวิจยั พบว่า การปรั บ ปรุ งนั้นทําให้เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในการจัดการ
คลังสิ นค้ามีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมากขึ้น เวลาเฉลี่ ยในการเบิกจ่ายอะไหล่ลดลงจาก 24 นาที
เป็ น 11 นาทีต่อครั้ง รวมเฉลี่ ยต่อวันคิดเป็ น 33 นาทีและอัตราส่ วนความผิดพลาดในการตรวจนับ
สิ นค้าลดลงจาก 46.14% เป็ น 21.25%
ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) วิจยั ศึกษาการพัฒนาระบบการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษาบริ ษ ทั ติ ดตั้งและบํารุ งรั กษาเครื่ องจักรของโรงงาน SMEโดยพบ
ปั ญหาด้านสิ นค้าคงคลัง ที่ เกิดจากคงไม่เป็ นระบบ ไม่มีการบันทึกข้อมู ล ขาดการวางแผนในการ
จัดซื้ อ การจัดสิ น ค้าที่ ไ ม่ เป็ นหมวดหมู่ จึ งใช้เครื่ องมื อการจัดทําใบบัน ทึ ก รายการสิ นค้า (Stock
Card), การใช้ทฤษฎี ABC Analysis, ทฤษฎี EOQ ผลการวิจยั จากการนําเครื่ องมือมาใช้ในการแก้ไข
ปั ญหาด้ า นการบริ หารสิ นค้ า คงคลั ง สามารถคิ ด เป็ นเงิ น ได้ 1,533,600 บาท และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานในระบบสิ นค้าคงคลังจัดทํากลุ่ ม ของสิ น ค้า (Product Category) ลดปริ ม าณ
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สิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ลดปริ มาณการจัดเก็บสิ นค้าและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสามารถคิด
เป็ นเงินลดลงได้ 671,700 บาท
งานวิจัยเกีย่ วกับการวิเคราะห์ (Fish BoneDiagram)
เมธิ ศ า จุ ้งลก (2555) วิจยั ศึ ก ษาปั ญ หาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต สิ น ค้า
เกษตรแปรรู ปของห้างหุ น้ ส่ วนจํากัดกรี นเดลี่ฟู้ดส์กระบวนการขั้นตอนการทํางานเป็ นปั ญหาใหญ่ที่
สําคัญต้องดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน ซึ่ งมีผลกระทบต่อองค์กรในระยะยาว ผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ
การวิเคราะห์ หาสาเหตุ ของปั ญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา (Fish BoneDiagram) ให้ทราบว่าสาเหตุ
ของกระบวนการผลิ ต สามารถแก้ไขได้ ได้แก่ การปรับขั้นตอนการผลิ ต การวางแผน Layout ให้
เหมาะสม และการเพิ่มผลิ ตภัณฑ์เพื่อเป็ นการเพิ่มรายได้ให้แก้บริ ษทั ผลการวิจยั พบว่าสามารถลด
ต้นทุนของบริ ษทั ได้และยังเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานมากขึ้นสามารถทําให้การทํางานภายใน
องค์กรเกิดความคล่องตัว และลดระยะเวลาการทํางาน
ศิรประภา มโนมัธย์, ธริ นี มณี ศรี และธวนิ ช ทองงาม (2555) วิจยั ศึกษาการลดของ
เสี ยในกระบวนการผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป ปั ญหาเกิดจากของเสี ยในการผลิตแต่ละครั้งทําให้โรงงาน
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ เช่น แผ่นตรวจสอบ (Check
Sheets) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) และแผนผังเหตุและผล (Cause And Effect Diagram) ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์หาสาเหตุจากการศึกษาพบว่ามีสาเหตุหลักของการเกิดของเสี ย
ในกระบวนการผลิ ตเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป 4 ประเภท ได้แก่ ผ้าเป็ นเส้ น ผ้าเป็ นปม ผ้าผิดเกณฑ์ และผ้า
แหว่ง และได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุ งพบว่าสามารถลดร้อยละของเสี ยเฉลี่ย
จากเดิม 6.17% เหลือ 2.30%
เพี ย งจัน ทร์ จริ ง จิ ต ร (2556) วิ จ ยั ศึ ก ษาการลดของเสี ย ในกระบวนการขึ้ น รู ป
ชิ้นส่ วนรถยนต์กรณี ศึกษาชิ้นส่ วน Flange B โดยปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสี ย ใช้แผ่น
บันทึกข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุของเสี ยด้วยแผนภาพพาเรโต และแผนภาพ
ก้างปลา การวิจยั พบว่า ของเสี ยหลักที่เกิดจากกระบวนการในการผลิต คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ
7.5 มม. เกิ ดรอยระเบิดลึ ก วิเคราะห์ หาสาเหตุโดยแผนภูมิกา้ งปลา พบว่า เกิดจากการสึ กหรอของ
แม่พิมพ์ ผลการวิจยั ปรับปรุ งโดยการออกแบบแม่พิมพ์ใหม่พบว่า Flange B นั้นมีปริ มาณของเสี ย
ประเภทเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 7.5 มม. เกิดรอยระเบิดลึก ได้มีจาํ นวนลดลงถึง 1.7%
งานวิจัยเกีย่ วกับทฤษฎีการวางแผนผัง (Layout)
วิท ยา คาละคํา (2559) ศึ ก ษาวิจยั เกี่ ยวกับ การออกแบบผังการจัดเก็บ สิ นค้าของ
บริ ษทั ABC จํากัด หลังจากการปรับพื้นที่ให้เป็ นหมวดหมู่มีค่าเฉลี่ยในหนึ่งพบว่าจํานวนวันที่ใช้ใน
การเบิ ก สิ น ค้าในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2559 มี ค่ าเฉลี่ ย ภายในหนึ่ งเดื อ นอยู่ที่ 2.75 วัน ซึ่ งเมื่ อ
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เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.20 วัน ทําให้มีการใช้เวลาในการจ่ายของลดลง 1.45 วันจากค่าเฉลี่ย
รวม และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างเงินเดือนเฉพาะการบริ หารจัดการที่คลังสิ นค้าที่ 2 อยู่
ที่ 15,694.80 บาท ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
อมรรัตน์ ปานลกะวงษ์ ณ อยุธยา (2556) ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั ญหาการจัดเก็บและการหยิบ
สิ นค้าในจํานวนที่ค่อนข้างมากจึงทําให้เกิ ดผลกระทบอื่นๆตามมามากมาย งานวิจยั ชิ้นนี้ จะช่วยให้
พนัก งานทํางานได้ส ะดวกยิ่งขึ้ น ซึ่ ง ได้นํา ทฤษฎี ABC Classification และ การจัด Layout เข้ามา
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ซ่ ึ ง ผลสรุ ปถ้าหากทางบริ ษทั ให้ใช้วิธี การจัดLayout ใหม่ก็จะทําให้
ระยะทางในการหยิบสิ นค้านั้นเร็ วขึ้นและการใช้เวลาในการหยิบสิ นค้านั้นเร็ วขึ้นและลดปั ญหาการ
จัดเก็บสิ นค้าในแบบไร้รูปแบบได้ดว้ ย และยังสามารถจัดการกับสิ นค้าในรู ปแบบ FIFOได้อีกด้วย
วิยดา สังโชติ (2558) ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้า
สําเร็ จรู ป ของบริ ษทั กรณี ศึก ษาซึ่ งเป็ นโรงงานผลิ ตกระดาษซิ ลิโคลน การวิจยั พบว่าในปั จจุ บ นั
พนักงานได้ใช้เวลาในการหยิบสิ นค้าเป็ นเวลานาน และ หยิบสิ นค้าไม่ครบตามใบสั่งซื้ อ เมื่อผูว้ ิจยั
ได้นาํ เทคนิ คการวางแผนผังคลังสิ นค้าและการจัดกลุ่มสิ นค้าแบบ ABC Analysis ซึ่ งทําให้ค่าเฉลี่ ย
ในการหยิบสิ นค้าเพื่อเตรี ยมจัดส่ งแต่ละครั้งลดลงคิดเป็ น 33.15% และยังไม่ตรวจพบความผิดพลาด
ในการส่ ง สิ น ค้า ให้ แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ งงานวิจ ัย ในครั้ งนี้ ก่ อ ให้ เกิ ด การทํา งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลต่อองค์กรอย่างสู งสุ ด
วิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องมือควบคุมสิ นค้ า (Stock Card)
ปฐมพงษ์ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) ศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบการ
จัดการสิ นค้าคงคลัง กรณี ศึกษาบริ ษทั ติดตั้งและบํารุ งเครื่ องจักรของโรงงานSMEคณะวิจยั ได้ทาํ การ
ใช้เครื่ อ งมื อการจัดทําใบบันทึ ก รายการสิ น ค้า (Stock card) การใช้ท ฤษฎี ABC Analysis ทฤษฎี
ระบบการสั่งซื้ อที่ ป ระหยัดปริ มาณการสั่งซื้ อที่ ป ระหยัด EOQ(Economic Order Quality) ผลการ
ดําเนินงานทําให้ตน้ ทุนสิ นค้าค้างสต๊อคลดลงสรุ ปผลการวิจยั ด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลังสามารถ
ลดการสั่งซื้ อที่ซ้ าํ ซ้อนสามารถคิดเป็ นเงินลดลงได้ 1,533,600 บาทและปรับปรุ งกระบวนการทํางาน
ในระบบสิ น ค้า คงคลัง จัด ทํา กลุ่ ม ของสิ นค้า (Product Category) ลดปริ ม าณสิ นค้า ที่ ไ ม่ มี ก าร
เคลื่อนไหวและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บลงสามารถคิดเป็ นเงินลดลงได้ 671,700 บาท
กฤษฏิ์ ชุ ณ หวัตร และรวิน กานต์ ศรี น นท์ (2558)ได้ศึ ก ษาวิจยั เกี่ ยวกับ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการคลังสิ นค้าซึ่ งจากการศึกษาที่ทางผูว้ ิจยั นั้นได้มีการเข้าไปทําการวิจยั ได้พบ
ปั ญหาว่าทางบริ ษทั ที่ผวู ้ ิจยั ได้เข้าไปทําการวิจยั นั้นได้มีการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังไม่เป็ นระบบ จึงทํา
ให้เกิดการหยิบสิ นค้าล่าช้าและหยิบสิ นค้าผิดพลาดและผลกระทบที่ตามมานั้นคือการสั่งซื้ อเกิดการ
ผิดพลาดเพราะเนื่ องจากไม่มีบตั รควบคุมสิ นค้า (Stock Card) ซึ่ งหลังจากที่ทางผูว้ ิจยั นั้นได้ทาํ การ
ใช้เครื่ องมือ บัตรควบคุ มสิ นค้าเข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อให้ทางบริ ษทั ได้รู้จาํ นวนที่แท้จริ งของ
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สิ นค้าคงคลังที่มีอยู่ และ มีการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดอีกครั้ง โดย
หลังจากการศึกษาพบว่าหลังจากปรับปรุ งการจัดการคลังสิ นค้าใหม่ สามารถลดระยะเวลาในการ
หยิบสิ นค้าได้จากเดิ ม10.21นาทีซ่ ึ งหลังจากการปรับปรุ ง ระยะเวลาในการหยิบสิ นค้าลดลงเหลื อ
4.25 นาที ต่อการหยิบสิ นค้าให้ลูกค้าโดยระยะเวลาลดลงจากเดิม คิดเป็ น 58.27%
ธนิ ดา สุ น ารั ก ษ์ (2555)ได้ศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ การปรั บ ปรุ ง การทํา งานและเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตให้กบั สายการผลิ ตของบริ ษทั กรณี ศึกษาซึ่ งบริ ษทั กรณี ศึกษาครั้งนี้ เป็ น
บริ ษทั ที่ผลิ ตเกี่ ยวขดลวดแม่เหล็ก ซึ่ งผูว้ ิจยั นั้นได้ใช้ประยุกต์ใช้หลักการศึกษาการเคลื่อนไหวและ
เวลา การปรับสมดุลสายการผลิตและลดการสู ญเปล่าในการทํางาน โดยการใช้ทฤษฎี ECRS เข้ามา
ในการแก้ปั ญ หาซึ่ งหลัง จากการใช้ท ฤษฎี ECRS เข้ามาแก้ปั ญ หาแล้ว พบว่ากระบวนการผลิ ต
หลังจากการปรับปรุ งมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น 75.7%และค่าของความแปรปรวนลดลงจาก 57.80%
ลดลงมาเหลื อ 34.61% และค่าความเท่าเทียมในการกระจายงานในสายการผลิ ตลดลงจาก 10.60%
ลดลงมาเหลือ 9.44% ซึ่ งสรุ ปได้วา่ การใช้ทฤษฎี ECRS นั้นสามารถลดความสู ญเปล่าในการทํางาน
ได้จริ งไม่มากก็นอ้ ย
ศุ ภ ฤกษ์ กลิ่ น หม่ น (2559)ได้ ศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การลดความสู ญเปล่ า ใน
สายการผลิ ตของบริ ษทั กรณี ศึกษาซึ่ งบริ ษทั ที่ผวู ้ ิจยั ได้เข้าไปทํากรณี ศึกษานั้นเป็ นบริ ษทั ที่กดั เลนส์
ขึ้นรู ปค่าสายตา ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมู ลในสายการผลิ ตก็พบว่ากระบวนการกัดเลนส์ สายตานั้นมี
ประสิ ทธิ ภาพในสายการผลิตที่ต่าํ ซึ่ งผูว้ ิจยั จึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดระบบการผลิตแบบดึงและการ
ไหลของงานแบบ1ชิ้ น เพื่ อ ที่ จ ะเข้า มาแก้ไ ขปั ญ หาประสิ ท ธิ ภ าพสายการผลิ ต ที่ ต่ าํ โดยการใช้
ทฤษฎีECRS เข้ามาในการแก้ไขปั ญหาลดความสู ญเปล่าในสายการผลิตของบริ ษทั กรณี ศึกษา ซึ่ ง
หลังจากการวางแผนและการกําหนดขั้นตอนการทํางานมาตรฐานขึ้นใหม่ ก็พบว่าประสิ ทธิ ภาพของ
สายการผลิ ตเพิ่มขึ้นมาเป็ น 93.60% และขั้นตอนการทํางานลดลงไปด้วยซึ่ งปกติจะมีข้ นั ตอนการ
ทํางานทั้งหมด9ขั้นตอนสามารถลดลงมาเหลื อ7ขั้นตอน และสามารถลดจํานวนพนักงานลงได้อีก
ด้วยซึ่ งจะทําให้บริ ษทั กรณี ศึกษามีตน้ ทุนในการผลิ ตที่ต่ าํ ลงและสามารถลดความสู ญเปล่าในการ
ทํางานได้อีกด้วย
อรพรรณ วิชัยเดช และนิ วิท เจริ ญใจ (2554)ได้ศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับการลดปริ มาณ
ของเสี ยที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยการใช้เทคนิ คปรับปรุ งงานจากนั้นได้นาํ ผลของการวิเคราะห์มาทํา
4M เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง งานและใช้ ท ฤษฎี ECRS เข้ามาปรั บ ปรุ ง การลดของเสี ย ซึ่ ง
หลังจากการใช้ทฤษฎี ECRS นั้นผลที่ออกมาประสบความสําเร็ จเพราะว่าก่อนการปรับปรุ งนั้นมี
ค่าเฉลี่ยของปริ มาณของเสี ยอยูท่ ี่ 75.72% ซึ่งหลังจากการปรับปรุ งแล้วนั้นมีปริ มาณของเสี ยลดลงอยู่
ที่ 55.03% ซึ่ งทําให้เห็นว่าทฤษฎี ECRS นั้นสามารถใช้ในการลดของเสี ยได้จริ งจากผลของการวิจยั
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ในบทนี้ ได้กล่าวถึ งกระบวนการทํางาน โดยการศึ กษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล และหา
เครื่ องมือหรื อแนวความคิดในการจัดการพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้าของ บริ ษทั RB จํากัด สาขาสเปลล์
ฟิ วเจอร์ ปาร์ ครังสิ ต จังหวัดปทุมธานี เนื่ องจากปั จจุบนั ดีมีปัญหา การหาสิ นค้าล่าช้า, การหาสิ นค้า
ไม่เจอและการใช้พ้ืนที่คลังสิ นค้าไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการทํางาน
ของพนักงานและส่ งกระทบในด้านการเสี ยโอกาสด้านการขายสิ นค้า ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้มีการศึ กษาหา
ข้อมูลและวิธีการดําเนินงานวิจยั ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนิ นงานวิจยั
2. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
3. สภาพปั ญหา AS-IS
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5. เครื่ องมือที่ใช้วิเคราะห์ปัญหา
6. เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั
7. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการปรับปรุ งการจัดเก็บสิ นค้าในสต๊อคแบรนด์ RB สาขาสเปลล์ฟิวเจอร์ ปาร์ ครั งสิ ต
จังหวัดปทุมธานี ผวู ้ ิจยั ทําการปรับปรุ งการจัดเก็บสิ นค้าทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ แยกประเภทรองเท้า,
เรี ยงรหัส และแยกตามส่ วนลด มี การจัดทํา Stock Card ที่ ตวั สิ นค้า, ชั้นวางสิ นค้าเพื่อให้พนักงาน
สะดวกต่อการค้นหาและใช้เวลาในการหยิบให้นอ้ ยที่สุด และทําการบันทึกข้อมูลแต่ละรู ปแบบโดย
มีการจัดสต็อคใหม่ทุก ๆ 7 วัน จากการปรับปรุ งทั้ง 3 รู ปแบบนั้นผลออกมาคือ รู ปแบบการจัดเก็บ
แบบแยกประเภทของรองเท้า ทําให้พนักงานใช้เวลาในการหยิบน้อยที่สุดหลังการปรับปรุ งอยู่ที่
7.48 นาที จาก 10.38 นาที ก่อนการปรับปรุ ง
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
จากวัตถุ ประสงค์ของการศึกษาการวิจยั เรื่ องการปรับปรุ งพื้นที่การจัดเก็บสิ นค้าเพื่อแก้ไข
ปั ญหาการจัดการสต็อครองเท้าประเภทวิ่ง (Running), ฟิ ตเนส (Trainning), ลําลอง (Classic) และ
เพื่อลดระยะเวลาของการหยิบรองเท้าของพนักงาน ปั ญหาที่พบ คือสต็อคสิ นค้ากับหน้าร้านอยูค่ น
ละที่ จึงทําให้พนักงานต้องใช้เวลาในการหยิบ ในการหยิบแต่ละรอบก็จะมีการเกิดข้อผิดพลาดบาง
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รอบ เช่ น หาสิ นค้าไม่ เจอ, หยิบ สิ นค้าผิด, ลู ก ค้าไม่รอรั บ สิ น ค้า ผูว้ ิจยั จึ งได้ท าํ การปรั บ ปรุ งการ
จัด เก็ บ สิ น ค้าในสต็อครองเท้าแบรนด์ RB ฟิ วเจอร์ ป าร์ ค รั ง สิ ต จังหวัดปทุ ม ธานี โดยออกแบบ
รู ปแบบการจัดเก็บไว้ 3 รู ปแบบ คือ จัดเก็บแยกตามประเภทรองเท้า, จัดเก็บเรี ยงตามรหัสรองเท้า,
จัดเก็บแยกตามส่ วนลดรองเท้า เพื่อที่พนักงานนั้นสะดวกต่อการค้นหา สามารถหยิบรองเท้าได้ใน
เวลาที่รวดเร็ วขึ้น และลดข้อผิดพลาดในการหยิบ โดยใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
คือการวิเคราะห์กา้ งปลา (Fish Bone Diagram)
โดยหลังจากการปรับปรุ งใหม่ ทั้ง 3 รู ปแบบ คือจัดเก็บแยกตามประเภทรองเท้า, จัดเก็บเรี ยง
ตามรหัสรองเท้า, จัดเก็บแยกตามส่ วนลดรองเท้า เดิมพนักงานจะต้องใช้เวลาในการหยิบอยูท่ ี่ 10.38
นาที ข้อผิดพลาดในการหยิบส่ วนมากคือหาสิ นค้าไม่เจอ และรองมาคือลูกค้าไม่รอรับสิ นค้า เมื่อทํา
การปรับปรุ งรู ปแบบการจัดเก็บแยกตามประเภทรองเท้าใช้เวลาในการหยิบอยูท่ ี่ 7.48 นาที คิดเป็ น
27.93% หลังการปรับปรุ ง ข้อผิดพลาดคือหยิบสิ นค้าผิดจากที่ลูกค้าสั่ง, จัดเก็บเรี ยงตามรหัสรองเท้า
8.35 นาทีคิดเป็ น 19.55% หลังการปรับปรุ ง ข้อผิดพลาด คือลู กค้าไม่รอรับสิ นค้า, ส่ วนลดรองเท้า
9.38 นาที คิดเป็ น 9.63% หลังการปรับปรุ ง ข้อผิดพลาด คือหาสิ นค้าไม่เจอ ลูกค้าไม่รอรับสิ นค้า ทั้ง
3 รู ปแบบการจัดเก็บนี้ การปรับปรุ งที่ใช้เวลาในการหยิบน้อยที่สุด คือรู ปแบบการจัดเก็บแยกตาม
ประเภทรองเท้า ซึ่ งใช้เวลาในการหยิบอยู่ที่ 7.48 นาที คิ ดเป็ น 27.93% โดยใช้เวลาในการบันทึ ก
ข้อมูลเป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดยแบ่งการบันทึกแต่ละรู ปแบบ รู ปแบบละ 7 วัน
ข้ อเสนอแนะ
ในการดําเนิ นงานการทําวิจยั มีขอ้ จํากัดด้านสถานที่ เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ได้เป็ นพนักงานของ
แบรนด์ RB จึงไม่สามารถเข้าสต็อคสิ นค้าได้ในส่ วนของการบันทึกข้อมูลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถ
ไปเก็บข้อมูลได้ท้ งั วัน เนื่องจากมีการเรี ยนการสอน จึงสามารถเก็บข้อมูลได้แค่ช่วงเวลาว่างที่ไปได้
เท่านั้น
บทสรุ ป
การปรับปรุ งพื้นที่ การจัดเก็บสิ นค้าเพื่อลดระยะเวลาในการหยิบ และข้อผิดพลาดในการ
หยิบสิ นค้าของพนักงาน แบรนด์RB ปั ญหาที่พบก็คือ พนักงานใช้เวลาในการหยิบสิ นค้าค่อนข้าง
นาน และเกิดข้อผิดพลาดในการหยิบบ่อยครั้ง ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การปรับปรุ งการจัดเก็บสิ นค้าในสต็อค
นั้นใหม่ โดยออกแบบการจัดเก็บไว้ 3 รู ปแบบ คือ จัดเก็บแยกตามประเภทรองเท้า, จัดเก็บเรี ยงตาม
รหั ส รองเท้า จัด เก็ บ แยกตามส่ วนลดรองเท้า เดิ ม พนัก งานใช้เวลาในการหยิบ อยู่ที่ 10.38 นาที
ข้อผิดพลาดในการหยิบส่ วนมากคือหาสิ นค้าไม่เจอ และรองมาคือลูกค้าไม่รอรับสิ นค้า เมื่อทําการ
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ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการจัดเก็ บ แยกตามประเภทรองเท้าใช้เวลาในการหยิบ อยู่ที่ 7.48 นาที คิ ดเป็ น
27.93% หลังการปรับปรุ ง ข้อผิดพลาดคือหยิบสิ นค้าผิดจากที่ลูกค้าสั่ง, จัดเก็บเรี ยงตามรหัสรองเท้า
8.35 นาทีคิดเป็ น 19.55% หลังการปรับปรุ ง ข้อผิดพลาด คือลูกค้าไม่รอรับสิ นค้า, ส่ วนลดรองเท้า
9.38 นาที คิดเป็ น 9.63% หลังการปรับปรุ ง ข้อผิดพลาด คือหาสิ นค้าไม่เจอ ลูกค้าไม่รอรับสิ นค้า ทั้ง
3 รู ปแบบการจัดเก็บนี้ การปรับปรุ งที่ใช้เวลาในการหยิบน้อยที่สุด คือรู ปแบบการจัดเก็บแยกตาม
ประเภทรองเท้า ซึ่ งใช้เวลาในการหยิบอยูท่ ี่ 7.48 นาที คิดเป็ น 27.93%
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ ของประชาชน จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่ อ
การวิจ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู ซ้ ้ื อ ไอเท็ ม ในเกม
ออนไลน์ และปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการซื้ อไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ ของประชาชนในจังหวัด
ปทุ มธานี กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษามาจากประชากรที่เล่นเกมออนไลน์ในจังหวัดปทุ มธานี
จํานวน 480 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิ งอนุมาน
ได้แก่ การทดสอบค่า ที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดี ยว One way ANOVA (ftest)
ผลจากการวิจยั พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 18-24 ปี ประกอบ
อาชีพนักเรี ยนหรื อนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท พฤติกรรมในการซื้อไอเท็ม
เพื่อใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ให้ความสําคัญกับไอเท็มที่ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายมากที่สุด และปั จจัย
ทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลในการซื้ อไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ คือ ด้านตัว
สิ น ค้าและด้านราคา ผลจากการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศที่
แตกต่างส่ งผลต่อปั จจัยในการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ที่ต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คําสํ าคัญ: ไอเท็ม , เกมออนไลน์ , ส่ วนประสมทางการตลาด , พฤติกรรมการซื้อ
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Abstract
The objectives of this research were to study purchasing behavior an item for playing
online games and the factors influencing to purchase an item of game online player in
Pathumthani Province. The samples are 480 online game players in Pathumthani Province whom
provided data by filling the questionnaire. Descriptive statistics are used to analyze the data, i.e.
percentage, average, standard deviation and inferential statistics that are used to analyze is
Independent Samples t-test, One-way ANOVA (f-test). The results showed that most of the
respondents were male, between 18-24 years old, being a student at school or in university with
an average income between 10,001-15,000 baht per month. Moreover, the purchasing behavior of
the game online player prefers a free item. The marketing mix influencing the purchasing an item
for playing online game at a high level was product and promotion. In the hypothesis testing by
sex, it is found that marketing mix for purchasing an item of game online player in Pathumthani
Province indicating statistical significant at .05 level.
Keywords: Item, Online Game, Marketing Mixed, Purchasing Behaviors
บทนํา
ปั จจุบนั เกมออนไลน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ยิ่ง
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้รับการพัฒนามากขึ้นเท่าไร การพัฒนาและการออกแบบรู ปแบบของ
เกมจะน่าสนใจตามไปด้วย เนื่องจากรู ปแบบเกมในยุคปั จจุบนั แตกต่างจากยุคอดีตเป็ นอย่างมาก เริ่ ม
จากเกมที่ มี ค วามง่ า ยไม่ ซั บ ซ้ อ น การพั ฒ นาของเกมเห็ น ได้ ชั ด เจนตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1970 ซึ่ ง
จอคอมพิวเตอร์ เป็ นสี เขียวเพียงสี เดียว และถูกออกแบบด้วยข้อจํากัดของจอเพียงสี เดียว เป็ นเกมที่ใช้
ลายเส้นง่ายๆ สื่ อสารกับผูเ้ ล่นผ่านข้อความหรื อใช้ตวั อักษรเรี ยงเป็ นภาพ เป็ นต้น ต่อมาในปี ค.ศ.
1978-1980 ได้พ ฒ
ั นาเป็ นเกมตู ้ หลังจากการพัฒ นาระบบคอมพิ วเตอร์ ทําให้ ก ารแสดงผลแบบ
ข้อความเปลี่ ยนเป็ นภาพกราฟิ กนั้น ทําให้มีการพัฒนารู ปแบบของเกมที่หลากหลายมากขึ้น ในปี
ค.ศ.1990 เป็ นจุดเริ่ มต้นของเครื่ องเล่นเกม (Console) เช่น แฟมิคอม (Famicom) ของบริ ษทั นิ นเทน
โด เป็ นการแสดงภาพกราฟิ กแบบ 8 บิตเท่านั้น ซึ่ งในตอนนั้นถื อเป็ นการแสดงผลเป็ นภาพที่สวย
มากแล้ว เช่ น เกมมาริ โอ้ (Mario) เกมเทอทิ ส (Tetris) เป็ นต้น จากนั้นเป็ นยุคของเครื่ องเล่นเกมที่
852

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

เป็ นที่รู้จกั กันอย่างมากคือ เครื่ อง Play Station ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นการเริ่ มต้นธุ รกิจร้านเกม หลังจากเมื่อ
อินเทอร์ เน็ ตมีการพัฒนาเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น และประชาชนสามารถเข้าถึ งอินเทอร์ เน็ ตได้อย่าง
ทัว่ ถึงทุกที่ เป็ นยุคของเกมออนไลน์ที่ผเู ้ ล่นสามารถเล่นเกมไปพร้อมกับผูเ้ ล่นคนอื่นๆ ทัว่ โลก (กิตติ
ชัย ตั้งไวบู ลย์ และสุ จิตรา คุ ม้ สมัย, 2553:1) ซึ่ งเกมออนไลน์ประเภทการจําลองสถานการณ์ ต่างๆ
มักจะมีการเก็บไอเท็มต่างๆ ตามเงื่อนไขหรื อกติกาของเกมนั้นๆ เช่น เก็บเพื่อสะสมคะแนน เก็บเพื่อ
ผ่านไปในด่านต่อไป หรื อเก็บเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นเกม เป็ นต้น นอกจากนั้นการได้ไอ
เท็มมาไม่จาํ เป็ นต้องมาจากการเล่นเกมเพื่อให้ได้ไอเท็ม แต่บางเกมผูเ้ ล่นสามารถหาซื้ อไอเท็มจาก
ร้านค้าออนไลน์ที่ขายเกี่ ยวกับไอเท็มของเกมนี้ โดยเฉพาะก็ได้ หรื อผูเ้ ล่นสามารถขายไอเท็มให้ผู ้
เล่นคนอื่นได้อีกด้วย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อขายไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ของ
ประชาชน ในเขตจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของการเล่นเกมออนไลน์ รวมถึงปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่อการซื้ อขายไอเท็ม อันจะช่ วยให้เกิ ดประโยชน์ ในการนํามา
วางแผนทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ รวมทั้งเป็ นแนวทางให้
ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายไอเท็มได้เข้าใจถึงปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่างๆ ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของผูซ้ ้ือไอเท็มในเกมออนไลน์
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อไอเท็ ม ในเกมออนไลน์ ข องประชาชน จัง หวัด
ปทุมธานี มีวธิ ี การดําเนินการดังนี้
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทัว่ ไป

ปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
- ด้านเกมออนไลน์
- ด้านราคาในการซื้อขายไอเท็มบนเกม
ออนไลน์
- ด้านช่องทางหรื อวิธีการซื้อขายไอเท็ม
- ด้านการบริ การในการซื้อขายไอเท็มของ
เว็บไซต์ที่จาํ หน่าย

- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์และการ
ซื้ อขายเกมออนไลน์ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
กิตติชยั ตั้งไวบูลย์และสุ จิตรา คุม้ สมัย (2553:บทคัดย่อ) การศึกษาวิจยั นี้ วตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ สาเหตุของการติดเกมออนไลน์ และทัศนคติในการเล่น
เกมออนไลน์โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรี ยนราชโบริ กนุ เคราะห์ มีจาํ นวน
318 คน ผลการวิจยั พบว่า เกมออนไลน์ ที่ นักเรี ยนเล่ นมากที่ สุ ดคือ Simulation ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
นัก เรี ยนที่ เรี ย นสายวิท ย์-คณิ ตและเป็ นเพศหญิ งมากกว่าชาย สาเหตุ ที่ เด็ก นักเรี ย นเลื อกเล่ น เกม
เพราะมี ว ตั ถุ ป ระสงค์คื อ เพื่ อ ต้อ งการพัก ผ่อ นคลายเครี ย ด โดยวัด ได้จ ากจํา นวนจากการตอบ
แบบสอบถามที่มีมากที่สุด และทัศนคติของนักเรี ยนในการเล่นเกมออนไลน์คือตัวเกมออนไลน์ มี
ประสิ ทธิ ภาพและมีความรวดเร็ วในการตอบสนอง ซึ่ งส่ วนใหญ่มีทศั นคติดา้ นตัวเกมมีผลมากใน
การเลือกเล่นเกมออนไลน์
ชลลดา บุ ญ โท (2554:บทคัดย่อ) การค้นคว้าอิส ระครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษา
พฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี แ ละ
ผลกระทบจากเกมออนไลน์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 405 คน ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า กลุ่ ม
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ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 19 – 20 ปี ศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นการศึกษาปี ที่ 3 มีจาํ นวนครั้งใน
การเล่นเกมออนไลน์ 4 – 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการเล่นเกมออนไลน์ 2 – 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง และ
มักจะเล่นเกมออนไลน์ในเวลา 16.01 – 20.00 น. สําหรับผลกระทบจากเกมออนไลน์ พบว่าด้าน
สุ ขภาพร่ างกาย เกมออนไลน์ทาํ ให้ผูเ้ ล่นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสายตา ด้านการเงิน เกมออนไลน์ทาํ
ให้ผูเ้ ล่ นมี ค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม ขึ้ น ด้านการศึ ก ษาและสติ ปั ญ ญา เกมออนไลน์ ท าํ ให้ ผูเ้ ล่ นเกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว และกลุ่มเพื่อนเกมออนไลน์ทาํ ให้ผเู ้ ล่นรู ้จกั กับ
เพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้น ด้านอารมณ์ เกมออนไลน์ทาํ ให้ผเู ้ ล่นมีความรู ้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครี ยด
ผลการทดสอบสมมุติฐาน คือ พฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ในด้านเวลาที่ใช้งานความถี่ ของการ
ใช้ง าน และช่ วงเวลาในการใช้งานมี ค วามแตกต่างกัน เกิ ด ผลกระทบจากการเล่ น เกมออนไลน์
แตกต่างกันยกเว้นด้านความถี่ของเวลาที่ไม่มีความแตกต่าง
ธนพัทธ์ เอมะบุตร (2558:บทคัดย่อ) การศึกษาฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร โดยมีตวั แปร
ต้นได้แก่ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ทัศนคติ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และ
รู ปแบบการดําเนินชี วติ ตัวแปรตามคือการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ตวั อย่างที่ใช้ในการศึกษา
มาจากประชากรที่เป็ นผูท้ ี่เล่นเกมในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่
ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มี ค่าความเชื่ อถื อได้ 0.876 และมี การตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุในช่วง
21 – 25 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี และ
มี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนในช่ วง 10,000 – 20,000 บาท ความถี่ ที่ เล่ น เกมออนไลน์ 2-5 ครั้ ง/ เดื อน
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยต่อวันที่เล่นเกมออนไลน์ 1-3 ชัว่ โมง/ วัน ช่วงเวลาปกติที่เล่นเกมออนไลน์6.0012.00 น.(เย็น – กลางคื น) ค่ าใช้จ่ายเฉลี่ ย ที่ ใช้บ ริ ก ารเกมออนไลน์ ไม่เคยเติ ม หรื อเสี ยค่าบริ ก าร
เหตุผลที่ทาํ ให้ตดั สิ นใจเล่นเกมออนไลน์คือพักผ่อน หาอะไรทํายามว่างจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับธุ รกิจบริ การ ทัศนคติ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี และ
รู ปแบบการดํ า เนิ นชี วิ ต มี อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจเล่ น เกมออนไลน์ ข องประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึ กษาปั จจัยที่ มี ผลต่อการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ ของประชาชน จังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้สถิติ t-test และ f-test ได้กาํ หนดสมมติฐานการวิจยั สําหรับการทดสอบสถิติ ดังนี้
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สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ แตกต่าง
กัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันส่ งผลกระทบต่อการซื้ อไอ
เท็มในเกมออนไลน์แตกต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,111,376 คน ใช้หลักการคํานวณของทา
โร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) เพื่อให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม มีระดับความเชื่อมัน่
95%ซึ่ งในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า งจํา นวน 480 คน โดยวิ ธี ก ารเลื อ กเฉพาะคนที่ เล่ น เกม
ออนไลน์เท่านั้น
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ ยวกับข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการซื้ อ
ไอเท็มในเกมออนไลน์ ได้แก่ ด้านเกมออนไลน์ ด้านราคาในการซื้ อไอเท็มบนเกมออนไลน์ ด้าน
ช่องทางหรื อวิธีการซื้อไอเท็ม และด้านการบริ การในการซื้อไอเท็มของเว็บไซต์ที่จาํ หน่าย
สถิติทใี่ ช้ ในการวิจัย
ดํา เนิ น การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้วิธี ก ารทางสถิ ติ และวิเคราะห์ ด้ว ยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ในการประมวลผล และทดสอบสมมติ ฐาน สถิ ติพ้ืน ฐานที่ ใช้ป ระกอบด้วย ค่ าร้ อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ( ) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-test และ f-test
สําหรับการวัดระดับความสําคัญของปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พล
ต่อการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ เป็ นการให้ระดับความสําคัญด้วยคะแนน (Rating Scale) ซึ่ งได้
กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2548)
856

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

1) ค่าระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายความว่ามีระดับความสําคัญน้อยที่สุด
2) ค่าระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายความว่ามีระดับความสําคัญน้อย
3) ค่าระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายความว่ามีระดับความสําคัญปานกลาง
4) ค่าระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายความว่ามีระดับความสําคัญมาก
5) ค่าระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายความว่ามีระดับความสําคัญมากที่สุด
ผลการวิจัย
ในการวิ จ ัย ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ไอเท็ ม ในเกมออนไลน์ ข องประชาชน จัง หวัด
ปทุมธานีได้ผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของประชากร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 58.75
มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.6 เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ร้อยละ 39.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 39
ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ จํา แนกตาม ประเภทของเกมที่ เล่ น
จํานวนครั้งเฉลี่ ยที่ เล่นเกมต่อสัปดาห์ จํานวนชัว่ โมงที่เล่นเกมต่อวัน ช่ วงเวลาที่เล่นเกมออนไลน์
สถานที่ เล่นเกมออนไลน์ ค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ต่อครั้ง บุ คคลที่รวมเล่นเกมออนไลน์
และวัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทของเกมที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งเล่ น มากที่ สุ ด คื อ เกมการจําลองสถานการณ์ ต่ า งๆ
จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.3 จํานวนครั้งเฉลี่ยที่เล่นเกมต่อสัปดาห์เท่ากับ 2 ครั้ง จํานวน 172
คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8 จํานวนชัว่ โมงที่เล่นเกมต่อวันเท่ากับ 3 ชัว่ โมง จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.8 ช่ วงเวลาที่ เล่นเกมออนไลน์ระหว่างเวลา 20.01-24.00 น. จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ
34.8 สถานที่ เล่นเกมออนไลน์คือที่ บา้ น จํานวน 223 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 ค่าใช้จ่ายในการเล่ น
เกมออนไลน์ต่อครั้ง ประชากรไม่เสี ยค่าใช้จ่ายจํานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.1 บุคคลที่ร่วมเล่น
เกมออนไลน์กบั ประชากรคือเพื่อน จํานวน 203 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 และวัตถุ ประสงค์ในการ
เล่นเกมออนไลน์เพื่อความบันเทิง ความสนุ กสนานเพลิดเพลินหรื อผ่อนคลายความเครี ยด จํานวน
167 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.8
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ แสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ความสําคัญ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้อไอเท็มในการเล่นเกมออนไลน์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

S.D.

ระดับความสํ าคัญ

ด้านเกมออนไลน์

3.87

0.82

มาก

ด้านราคาในการซื้อไอเท็มบนเกมออนไลน์

3.64

0.99

มาก

ด้านช่องทางหรื อวิธีการซื้อไอเท็ม

3.61

1.03

มาก

ด้านการบริ การในการซื้ อไอเท็มของเว็บไซต์ที่จาํ หน่าย

3.52

1.21

มาก

3.65

1.045

มาก

ภาพรวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการซื้ อไอเท็มในการ
เล่นเกมออนไลน์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านเกมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ลําดับรองลงมา
คือ ด้านราคาในการซื้ อไอเท็มบนเกมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านช่องทางหรื อวิธีการซื้ อไอ
เท็ม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.61 และด้านการบริ การในการซื้ อไอเท็มของเว็บไซต์ที่จาํ หน่ าย มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.52
เมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดแยกเป็ นรายด้าน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้านเกมออนไลน์ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจเกม
ออนไลน์ที่ดาวน์โหลดฟรี มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
2) ด้านราคาในการซื้ อไอเท็มบนเกมออนไลน์ เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็ นว่าราคาของไอเท็มมีความเหมาะสมในการซื้ อขายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.65
3) ด้านช่ องทางหรื อวิธี ก ารซื้ อขายไอเท็ ม เมื่ อพิ จารณารายประเด็ น พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างซื้ อขายไอเท็มผ่านทางเว็บไซต์ที่จาํ หน่ ายโดยเฉพาะและชําระผ่านบัตรเงิ นสด หรื อบัตร
เครดิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
4) ด้านการบริ การในการซื้ อขายไอเท็ม ของเว็บไซต์ท่ีจาํ หน่ าย เมื่ อพิ จารณาราย
ประเด็นพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะกลับมาซื้ อขายไอเท็มในครั้งต่อไปจากเว็บไซต์ที่ให้ส่วนลดเมื่อครั้ง
แรกที่ซ้ือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
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การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ ลัก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อ
การซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ จําแนกตามเพศ
ปัจจัย
ด้านเกมออนไลน์

ด้านราคาในการซื้ อ ไอเท็ ม บน
เกมออนไลน์
ด้านช่องทางหรื อวิธีการซื้อไอ
เท็ม
ด้านการบริ การในการซื้ อไอเท็ม
ของเว็บไซต์ที่จาํ หน่าย

ภาพรวม

เพศ

n

Mean

S.D.

ชาย

282

3.6823 0.72948

หญิง

198

3.501

ชาย

282

3.6791 0.74379

หญิง

198

3.5783 0.79029

ชาย

282

3.8972 0.48822

หญิง

198

3.8222 0.50571

ชาย

282

3.6068 0.89652

หญิง

198

3.3977 1.04223

ชาย

282

3.7165 0.62256

หญิง

198

3.5748 0.70114

0.88203

t

p

2.377

0.018*

1.424

0.155

1.631

0.104

2.288

0.023*

2.281

0.023*

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการซื้ อไอเท็ม
ค่าสถิติ t เท่ากับ 2.281 และระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.023 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลัก นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการซื้ อไอเท็มในเกม
ออนไลน์ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับอายุใน
การซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์
ความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

ระหว่างกลุ่ม

.104

2

.052

ภายในกลุ่ม

207.596

476

.436

ทั้งหมด

207.700

478

F

p
.119

.887

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า ความแปรปรวนระหว่า งพฤติ ก รรมการซื้ อ ไอเท็ ม ในเกม
ออนไลน์ ก ับ อายุ โดยภาพรวมมี ค่ าสถิ ติ f เท่ า กับ 0.119 และระดับ นัย สํ าคัญ เท่ ากับ 0.887 ซึ่ ง
มากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานหลัก นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน
มีความแปรปรวนระหว่างพฤติกรรมการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับอาชี พ
ในการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์
ความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

ระหว่างกลุ่ม

.960

5

.192

ภายในกลุ่ม

206.740

473

.437

ทั้งหมด

207.700

478

F

p

.439

.821

*มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จากตารางที่ 4 พบว่า ความแปรปรวนระหว่า งพฤติ ก รรมการซื้ อ ไอเท็ ม ในเกม
ออนไลน์ก ับอาชี พ โดยภาพรวมมี ค่าสถิ ติ f เท่ากับ 0.439 และระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.821 ซึ่ ง
มากกว่าระดับ นัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ไม่ยอมรั บ สมมติ ฐานหลัก นั่นคือ กลุ่ม ตัวอย่างที่ มี อาชี พ
ต่างกันมีความแปรปรวนระหว่างพฤติกรรมการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนในการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์
ความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

ระหว่างกลุ่ม

1.709

3

0.57

ภายในกลุ่ม

205.991

475

0.434

207.7

478

ทั้งหมด

F

p

1.314

0.269

จากตารางที่ 5 พบว่า ความแปรปรวนระหว่างพฤติกรรมการซื้อไอเท็มในเกมออนไลน์
กับรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน โดยภาพรวมมีค่าสถิติ f เท่ากับ 1.314 และระดับนัยสําคัญ เท่ากับ 0.269
ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานหลัก นัน่ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความแปรปรวนระหว่างพฤติกรรมการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ ไม่แตกต่าง
กัน
การอภิปรายผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อไอเท็มในเกมออนไลน์ของประชาชน จังหวัดปทุมธานี
สามารถสรุ ป ประเด็ น ที่ สํ าคัญ มาอภิ ป รายผล เมื่ อศึ ก ษาและวิเคราะห์ ตามสมมติ ฐานพบว่าจาก
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อปั จจัยในการซื้ อไอเท็มในเกม
ออนไลน์ จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่าง ค่าที (t-test) ในกรณี การเปรี ยบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม
และ ค่าเอฟ (f-test) ในกรณี ทดสอบความแปรปรวนมากกว่า 2 กลุ่มเพื่อศึกษาว่าความแตกต่างด้าน
ประชากรศาสตร์มีผลต่อการซื้อไอเท็มในเล่นเกมออนไลน์ ดังนี้
ลัก ษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น
แตกต่างกัน มี พ ฤติ ก รรมในการซื้ อไอเท็ม เพื่ อเล่ น เกมออนไลน์ ไม่ แตกต่ างกัน แต่ ลกั ษณะด้าน
ประชากรศาสตร์ ทางด้านเพศ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายมี
ความแตกต่างกับเพศหญิ ง ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากเพศชายมีความชอบในการเล่นเกมมากกว่าเพศหญิ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง การศึ กษาคุ ณลักษณะของเกมออนไลน์ การรับรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสาร และ
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พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ของจิตติ ศรี สินธรา (2560) ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ ล่นเกม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายร้ อยละ 72 และเมื่อพิจารณาปั จจัยรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ
ด้า นตัว เกมออนไลน์ แ ละด้า นการบริ ก ารในการซื้ อ ขายไอเท็ ม ของเว็บ ไซต์ ที่ จ าํ หน่ า ยอย่า งมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันส่ งผลให้ปัจจัยด้านตัวเกมออนไลน์และด้าน
การบริ การในการซื้ อขายไอเท็มแตกต่างกันไปด้วย หรื ออีกนัยหนึ่ งหมายความว่าประชากรศาสตร์
ด้านเพศส่ ง ผลกระทบต่ อปั จจัยด้านตัวผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) และด้านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด
(Promotion) ในการซื้อไอเท็มเพื่อเล่นเกมออนไลน์ของประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี
เมื่อพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่ งวัตถุประสงค์ที่ทาํ ให้
เล่นเกมออนไลน์ เพื่อความบันเทิ ง สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น หรื อผ่อนคลายความเครี ยด โดยเลื อก
ประเภทของเกมออนไลน์ที่ตอ้ งการเล่นก่อนสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนพัทธ์ เอมะบุ ตร (2558)
เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเล่นเกมออนไลน์ของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ปี
2558 และงานวิจยั ของชลดา บุ ญ โท (2554) เรื่ อ งพฤติ ก รรมการเล่ น เกมออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผลกระทบจากเกมออนไลน์ ซึ่ งกล่าวว่าเหตุผลที่ทาํ ให้
ตัดสิ นใจเล่นเกมออนไลน์เพราะต้องการพักผ่อนและหาอะไรทํายามว่าง ร้อยละ 71 และจะต้องไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมซึ่ งเกมที่นิยมเล่นกันมากที่สุดคือ เกมจําลองสถานการณ์ต่างๆ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของธานิ นทร์ สุ ธีประเสริ ฐ และคณะ (2561) เรื่ องพฤติกรรมการเล่นเกมและการติดเกม
ของนักเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง ในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่
ค้นพบว่าผูเ้ ล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่นิยมเล่นเกมจําลองสถานการณ์ต่างๆ มากที่สุด เพราะเป็ นการ
สมมติ ตวั เองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ จาํ ลองของเกม ซึ่ งพบว่าผูเ้ ล่ นคิ ดว่าเป็ นทําให้เกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเกมจําลองสถานการณ์ ต่างๆ มักจะเป็ นเกมที่ตอ้ งมีไอเท็มเพื่อ
มาช่วยในการเล่นเกมให้สามารถผ่านระดับต่างๆ ได้ ซึ่ งไอเท็มส่ วนใหญ่ที่ผเู ้ ล่นจะเลือกก่อนคือ ไอ
เท็ม ที่ ไม่มี ค่าใช้จ่าย และถ้าต้องซื้ อขายไอเท็ม เพื่ อเล่ นเกมออนไลน์ ราคาของไอเท็มต้องมี ความ
เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกันงานวิจยั ของณรนฤทธิ์ รัตนพิมล (2560) เรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีอิท ธิ พ ลต่อการเลื อกเล่นเกมผ่านอุ ป กรณ์ โมบาย ซึ่ งวิเคราะห์ ว่าปั จจัยด้านราคาเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับคุณภาพเกมต้องมีความเหมาะสมกับไอเท็มภายในเกมด้วย
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บทสรุ ป
ผลการวิจ ัย ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ ไอเท็ ม เพื่ อ เล่ น เกมออนไลน์ ข องประชาชน จัง หวัด
ปทุ ม ธานี พบว่า ผู เ้ ล่ น เกมออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชาย มี อ ายุร ะหว่าง 18-24 ปี มี อ าชี พ เป็ น
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา วัตถุประสงค์ในการเล่นเกมออนไลน์เพื่อความบันเทิง ความสนุ กสนานและ
ผ่อนคลายความเครี ยด เกมออนไลน์ที่นิยมเลือกเล่นคือ เกมออนไลน์ประเภทการจําลองสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่ งต้องมีเก็บไอเท็มหรื อการใช้ไอเท็มเพื่อผ่านด่านต่างๆ ภายในเกม ซึ่ งปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านเกมออนไลน์ (ด้านผลิตภัณฑ์) เป็ นปั จจัยแรกที่ทาํ ให้ผูเ้ ล่นตัดสิ นใจเพื่อเล่นเกมนั้นๆ
และปัจจัยด้านราคาในการซื้อขายไอเท็มบนเกมออนไลน์ (ด้านราคา) เป็ นปั จจัยอันดับรองลงมาซึ่งผู ้
เล่ นมัก จะเลื อกไอเท็มที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายก่อน แล้วค่อยพิ จารณาไอเท็มที่ ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งผูเ้ ล่ น
มัก จะเลื อกไอเท็ม ที่ มี ราคาถู กก่ อน ดังนั้นราคาจึ งส่ งผลต่อปั จจัย ในการเลื อกซื้ อขายไอเท็ม ด้วย
เช่ นกัน และเมื่อทดสอบสมมติฐานที่ ได้ต้ งั ไว้ พบว่าประชากรศาสตร์ ดา้ นเพศมีผลทําให้ปัจจัยใน
การซื้อไอเท็มในการเล่นเกมออนไลน์แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั นอกจากการพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อไอเท็มเพื่อเล่นเกม
ออนไลน์ ควรจะศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นเกมออนไลน์ด้วย จากบทความของ
ปิ ลัน ลน์ ปุ ณ ญประภา และวรรณวรุ ณ ตั้ง เจริ ญ (2560) เรื่ อ งนวัต กรรมความก้า วร้ า วจากเกม
ออนไลน์ ว่าผูเ้ ล่ น เกมออนไลน์ ส่ วนใหญ่ ม ัก จะมุ่ง เอาชนะหรื อเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผลประโยชน์ ตาม
เป้ าหมายของเกม เพื่อความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง เมื่อชนะจะรู ้สึกประสบความสําเร็ จ ได้รับรางวัล
จากเกม ได้รับ การยอมรั บ และยกย่องทั้งเพื่ อนจริ งและเพื่อนในออนไลน์ และยิ่งไปกว่านั้นเกม
ออนไลน์ไม่ได้มีเพื่อความบันเทิ งและสนุ กสนานเท่านั้น บางครั้งสอดแทรกความรุ นแรงไว้เป็ น
ส่ วนหนึ่งในการเล่น ซึ่ งมีผลวิจยั หลายเรื่ องชี้ให้เห็นถึงบทบาทเสริ มพฤติกรรมก้าวร้าวของผูเ้ ล่นเกม
เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ ซึ มซับพฤติ กรรมจากปั จจัยแวดล้อม ซึ่ งส่ งผลกระทบในด้านต่างๆ เช่ น
การเลียนแบบพฤติกรรมในเกม หรื อการเกิดอาชญากรรมต่างๆ รวมไปถึงปั ญหาทางครอบครัวและ
ปั ญ หาทางด้า นสุ ข ภาพที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากบทความวิจยั ของชญานิ ก า ศรี วิชัย เรื่ อ งพฤติ ก รรม
สุ ข ภาพเด็ ก วัย รุ่ น ตอนต้น ที่ ติด เกมคอมพิ วเตอร์ : ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน พบว่าการควบคุ ม
พฤติกรรมของตนเองในการเล่นเกมมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ อย่างมี
นัย สํ าคัญ แต่อ ย่า งไรก็ ต ามผลกระทบทางด้า นบวก เป็ นการสร้ างโอกาสในการหารายได้จาก
ความสามารถในการเล่นเกม เช่น นักรี ววิ เกมหรื อแคสเกมออนไลน์ โปรแกรมเมอร์ ในการสร้างเกม
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ออนไลน์ หรื อร้านขายอุปกรณ์ หรื อไอเท็มต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมออนไลน์ หรื อการเป็ นนักกีฬา
E-Sport นักพากย์การแข่งขันเกมออนไลน์ เป็ นต้น
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การพยากรณ์ ปริมาณนํา้ มัน กรณีศึกษาบริษัท XYZ จํากัด
Forecasting of Fuel Case study: XYZ Co., Ltd.
พิชญ์ ณี ตีรณากรณ์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม สําหรับนํ้ามันแต่ละชนิ ด
ของคลังนํ้ามันศู นย์ กทม. บริ ษทั XYZ จํากัด 2) พยากรณ์ ยอดขายปริ มาณนํ้ามัน 5 ชนิ ด ของคลัง
นํ้ามัน บริ ษทั XYZ จํากัด และ 3) เปรี ยบเทียบผลทางสถิ ติ T-test แบบ 2- tail ระหว่างการจําลอง
สถานการณ์ ยอดขายนํ้ามันด้วยวิธีม ลั ติ คาร์ โลกับค่ าพยากรณ์ ยอดขาย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการพยา
การณ์ในงานวิจยั นี้มี 3 วิธีคือ 1.วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่ 3, 5, 7 และ 9 วัน 2.วิธีการ
ค่ า เฉลี่ ย เคลื่ อ นถ่ ว งนํ้าหนั ก (Weighted moving average) ที่ 3 วัน จํา นวนค่ า นํ้ าหนั ก 2 ชุ ด คื อ
0.5,0.3.0.2 และ 0.6,0.3,0.1 และ 3.วิ ธี ป รั บ เรี ย บเอ็ ก ซ์ โพเนนเชี ย ลอย่างง่ า ย (Simple Exponential
Smoothing) ที่ α 9 ระดับ ดังนี้ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, และ 0.9 ซึ่ งมีการเปรี ยบเทียบค่า
ความคาดเคลื่ อนด้วย ค่าเบี่ ยงเบนสมบูรณ์ เฉลี่ย (Mean Absolute Deviation; MAD) ตํ่าที่ สุด โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนิ น งานเป็ นระยะเวลา 2 เดื อน จากผลการทดลองพบว่า วิธี ก ารพยากรณ์ ที่
เหมาะสมกับนํ้ามันชนิด A คือวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 9 วัน, นํ้ามันชนิ ด B คือ วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 5
วัน, นํ้ามันชนิ ด C คือ วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชี ยลอย่างง่าย ที่ α = 0.1, นํ้ามันชนิ ด D คือ วิธีถวั
เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 7 วัน ส่ วนนํ้ามันชนิ ด E คือวิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 9 วัน และจากการเปรี ยบเทียบทาง
สถิ ติ ด้ ว ยวิ ธี t-test ในการพยากรณ์ ยอดขายนํ้ ามั น กั บ ปริ มาณยอดขายด้ ว ยวิ ธี ก ารจํา ลอง
สถานการณ์ มลั ติคาร์ โลนั้น พบว่าการพยากรณ์ยอดขายของนํ้ามันทั้ง 5 ชนิ ดด้วยวิธีของแต่ละชนิ ด
นํ้ามัน นั้น มี ค่ า P-value ที่ ม ากกว่า 0.05 คื อ ผลของการพยากรณ์ ก ับ ปริ ม าณยอดขายไม่ มี ค วาม
แตกต่ างกัน ที่ ค่ าความเชื่ อมั่น 0.05 สามารถสรุ ป ได้ว่าวิธี ก ารพยากรณ์ ส ามารถนํา ไปใช้ในการ
ยอดขายนํ้ามันแต่ละชนิดได้
คําสํ าคัญ: นํ้ามัน, การจําลองสถานการณ์ดว้ ยวิธีมลั ติคาร์ โล, การพยากรณ์ยอดขาย, การเปรี ยบเทียบ
ทางสถิติ
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Abstract
This objects of the research were to 1) study the forecasting method of each type of fuel
for Bangkok fuel depot of XYZ co., ltd., 2) Forecasting 5 type of fuel, and 3) Comparisiona
statistic between sale of fuel by Monte Carlo simulation and Sale Forecasting with t-test (2- tail).
This research were using 3 type of forecasting that Moving Average (3,5,7 and 9 days), Weighted
moving average with 3 days (0.5,0.3,0.2 and 0.6,03,0.1), and Simple Exponential Smoothing at
α=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9 with minimum error by Mean Absolute Deviation
(MAD). Time for research was 2 months. The result shown that the forecasting method of fuel
type A (9 day of Moving Average), type B ( 5 day of Moving Average), type C (Simple
Exponential Smoothing at α =0.1), type D (7 day of Moving Average) and type E (9 day of
Moving Average). The comparision between sale simulation by Monte Carlo and sale forecasting
of each type of fuel by t-test (2-tail, 0.05) that P-value were mor than 0.05. So, sale simulation by
Monte Carlo and sale forecasting is not diferrent then these type of sale forecasting can using foe
each type of fuel.
Key words: Fuel, Monte Carlo simulation, Sale Forecasting, t-test
บทนํา
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีจาํ นวนรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วซึ่ ง จากข้อมูลของกรมการขนส่ งทาง
บกมี จ ํา นวนรถที่ จ ดทะเบี ย นสะสมของกรุ ง เทพมหานคร จนถึ ง วัน ที่ 31 มี น าคม 2562 รวม
10,381,622 คัน โดยแบ่งเป็ นรถยนต์ จํานวน 10,193,685 คัน และรถขนส่ งทางบก จํานวน 187,937
คัน (กลุ่มสถิติการขนส่ ง กองแผนงาน กรมการขนส่ งทางบก, 2562) อีกทั้ง สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงานได้กล่าวว่า การใช้น้ าํ มันเบนซิ ลและดีเซล ในเดือน มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น 3.9% และ 4.2% ตามลําดับ ดังรู ปที่ 1 ดังนั้นการพยากรณ์ ถือว่าเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับคลัง
นํ้ามัน เพื่อที่จะเตรี ยมรับมือกับการใช้งานของประชาชนที่มีเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งในปั จจุบนั นั้น บริ ษทั
XYZ จํากัด ประสบปั ญหาในส่ วนของการจัดเก็บนํ้ามันของบริ ษทั ที่ไม่เพียงพอต่อการขาย เพราะ
ไม่ได้มีการสํารวจข้อมูลการพยากรณ์ ส่งผลให้ไม่เพียงพอ จึงทําให้ตอ้ งมีการติดต่อกับคลังนํ้ามันที่
ต่างจังหวัด ในการจัดส่ งนํ้ามันมาสนับ สนุ นเพื่ อที่ จะตอบสนองความต้องการของลู กค้า ดังนั้น
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ผูว้ ิจยั จึงสนใจในการศึกษาการพยากรณ์ ยอดขายนํ้ามันของคลังนํ้ามันศูนย์กทม. โดยใช้การจําลอง
สถานการณ์ดว้ ยวิธีมลั ติคาร์ โลเพือ่ ทําการเปรี ยบผลจากการพยากรณ์กบั ยอดขายที่เกิดขึ้น

รู ปที่ 1 แสดงปริ มาณการใช้และราคานํ้ามันดีเซลและกลุ่มเบนซิ น
(สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2562)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) ศึกษาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม สําหรับนํ้ามันแต่ละชนิ ด ของคลังนํ้ามัน บริ ษทั XYZ
จํากัด
2) เพื่อพยากรณ์ยอดขายปริ มาณนํ้ามัน 5 ชนิด ของคลังนํ้ามัน บริ ษทั XYZ จํากัด
3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลทางสถิติ T-test แบบ 2- tail ระหว่างการจําลองสถานการณ์ ยอดขาย
นํ้ามันด้วยวิธีมลั ติคาร์ โลกับค่าพยากรณ์ยอดขาย
สมมติฐานของการวิจัย
H0 = การพยากรณ์ยอดขายกับปริ มาณยอดขายไม่มีความแตกต่างกันที่ค่าความเชื่อมัน่ 0.05
H1 = การพยากรณ์ยอดขายกับปริ มาณยอดขายมีความแตกต่างกันที่ค่าความเชื่อมัน่ 0.05
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การพยากรณ์ยอดขายนํ้ามัน 5 ชนิด
ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ 3 เดือน
ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ คือ ข้อมู ลยอดขายนํ้ามัน 5 ชนิ ด ได้แก่ A, B, C, D และ E
ของคลังนํ้ามันศูนย์กทม. บริ ษทั XYZ จํากัด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ทราบถึ งวิธีการพยากรณ์ ที่ เหมาะสม สําหรั บนํ้ามันแต่ละชนิ ด ของคลังนํ้ามัน บริ ษ ทั
XYZ จํากัด
2) สามารถพยากรณ์ยอดขายปริ มาณนํ้ามัน 5 ชนิด ของคลังนํ้ามัน บริ ษทั XYZ จํากัด
3) สามารถเปรี ย บเที ย บผลทางสถิ ติ T-test แบบ 2- tail ระหว่างการจําลองสถานการณ์
ยอดขายนํ้ามันด้วยวิธีมลั ติคาร์ โลกับค่าพยากรณ์ยอดขาย
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) การพยากรณ์ (Forecasting)
การพยากรณ์ คือ การคาดการณ์ ถึงสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนํา
ค่าพยากรณ์ที่ได้น้ นั มาใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสิ นใจใดๆ การพยากรณ์ ยอดขายมีความจําเป็ นอย่าง
ยิ่งสําหรับผูบ้ ริ หารเพื่อใช้ในการวางแผนในอนาคตว่าจะต้องเตรี ยมทรัพ ยากรในการดําเนิ นงาน
เพื่องรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตดังนั้นการพยากรณ์ยอดขายมีความสําคัญอย่างยิง่ ของการ
วางแผนการตลาดและวางแผนการสต็อกวัตถุ ดิบหรื อสิ นค้าสําเร็ จรู ปคงคลัง(กฤษฎา มากพรหม,
2557) ซึ่ งในการพยากรณ์ นั้นมีรูปแบบการพยากรณ์ ดังนี้
1. การพยากรณ์ วิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ (Moving Average Method) ซึ่ งเป็ นการเลือกข้อมูลที่มี
ความทันสมัยบางส่ วนมาหาค่าเฉลี่ ย และกําหนดระยะเวลาสําหรั บการพยากรณ์ เช่ น 3 เดื อน, 5
เดื อน หรื อ 7 เดื อน นั้นขึ้นอยูก่ บั นักพยากรณ์ วา่ ต้องการให้ขอ้ มูลมีความราบเรี ยบมากน้อยเพียงใด
เนื่ องจากข้อมู ลมี ปริ มาณมาก ก็จะทําให้มี ความราบเรี ยบมากขึ้ นด้วย ซึ่ งสามารถคํานวณได้จาก
(บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, 2522)
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…………………………….สมการที่ (1)
โดยที่

= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t
= ยอดขายจริ งในช่วงเวลา t-1
= จํานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าถัวเฉลี่ย

2. การพยากรณ์ วิธีค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนที่ แบบถ่วงนํ้าหนัก (Weight Moving Average Method)
เป็ นวิธีการที่ให้ความสําคัญแก่ขอ้ มูลในอดีตไม่เท่ากัน โดยการให้ขอ้ มูลที่เกิดขึ้นจะให้น้ าํ หนักมาก
ส่ ว นข้อ มู ล ที่ เกิ ด นานแล้ว จะให้ น้ ํา หนัก น้ อ ยตามลํา ดับ เวลา สามารถคํา นวณได้จ าก (พจมาน
เตียวัฒนรัฐติกาล, 2544)
……………………..........................….สมการที่ (2)
โดยที่

= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t
= นํ้าหนักของยอดขายจริ ง ที่สาํ หรับช่วงเวลา t-1
= ยอดขายจริ งในช่วงเวลา t-1
= จํานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าถัวเฉลี่ย

3. การพยากรณ์ แบบปรั บ เรี ยบเอ๊กซ์ โปเนนเชี ยล (Exponential Smoothing Method) เป็ น
การเทคนิ คพยากรณ์ ที่ได้รับความนิ ยมมากวิธีการหนึ่ ง เนื่ องจากใช้ขอ้ มู ลน้อย ซึ่ งใช้เพียงค่าของ
ข้อมูล ค่าการพยากรณ์ ก่อนหน้า ค่าความต้องการในปั จจุบนั และค่าปั จจัยที่เรี ยกว่า ค่าสัมประสิ ทธ์
การปรับเรี ยบ ( ) การพยากรณ์ แบบปรับเรี ยบเอ๊กซ์โปเนนเชี ยลสามารถคํานวณได้จาก (พจมาน
เตียวัฒนรัฐติกาล, 2544)
…………………...….สมการที่ (3)
โดยที่

= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t
= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t-1
= ค่าค่าสัมประสิ ทธ์การปรับเรี ยบ,
= ค่าความต้องการที่แท้จริ งช่วงเวลา t-1

869

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

2) ความคลาดเคลื่อนของค่ าพยากรณ์ (Forecast Error) (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2555)
ความคลาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์ หมายถึงความแตกต่างระหว่างค่าที่เกิดขึ้นจริ งกับค่าที่
ได้จากกการพยากรณ์ โดยมีวธิ ี ดงั ต่อไปนี้
1. ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดสมบูรณ์ MAD (Mean Absolute Deviation)
เป็ นค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ที่วดั จากขนาดของค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ โ ดยไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางของความคลาดเคลื่ อ นที่ แ ทนด้ ว ยค่ า สมบู ร ณ์ ข องค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ดังสมการ
MAD = ( |forecast error|)/n = ( |
โดย

|)/n………………………….สมการที่ (4)

คือ ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง
คือ จํานวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยที่ตอ้ งการ
คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
2. ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดกําลังสอง MSE (Mean Squared Error)
เป็ นค่าคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยเป็ นค่าวัดความถูกต้องของการพยากรณ์ที่วดั จากขนาด

ของค่ า ความเคลื่ อ นของการพยากรณ์ ที่ ไ ด้จ ากกํา ลัง สองของค่ า ความคลาดเคลื่ อ น โดยจะให้
ความสําคัญกับค่าพยากรณ์ที่มีความแตกต่างไปจากค่าจริ งมาก ดังสมการ
MSE = ( |forecast error|) /n = ( |
โดย

) /n…………………..สมการที่ (5)

คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
คือ ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง
คือ จํานวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยที่ตอ้ งการ
3. ค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสมบูรณ์ MAPE (Mean Absolute Perceutaye Error)

มีสมการดังต่อไปนี้
MAPE = [ |
โดย

|/ ]/n .......................................................สมการที่ (6)

คือ ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง
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คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
คือ จํานวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยที่ตอ้ งการ
3) แบบการจําลองสถานการณ์ มอนติคาโล (Monte Carlo)
อนุ ชนาฏ เจริ ญ (2550) กล่าวไว้ว่า เป็ นกระบวนการเลี ยนแบบเหตุ การณ์ ต่างๆ ใน real
world โดยสร้างสถานการณ์จาํ ลองจํานวนมากภายใต้พฤติกรรมเชิงสุ่ มของตัวแปร หรื อเหตุการณ์ที่
สนใจ จัดว่าเป็ น stochastic process กระบวนการทางสถิ ติที่ เกี่ ย วข้องกับ ตัวแปรเชิ งสุ่ ม (random
variable) ที่ ถูกกํากับโดยค่าพารามิ เตอร์ ของตัวแปร เช่ น เวลาสถานการณ์ จะถู กสุ่ มภายใต้เงื่ อนไข
พฤติกรรมเชิงสุ่ มของตัวแปร ที่ระบุไว้ โดยเหตุการณ์ที่ถูกสุ่ มแต่ละเหตุการณ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
ต้องกําหนดค่า standard deviation ของตัวแปรเชิ งสุ่ ม ซึ่ งเป็ นค่า error ที่ผูป้ ฏิ บตั ิสามารถยอมรับได้
เช่น d การสุ่ มตัวแปรจะหยุดเมื่อ โดยที่ S คือ ค่า standard deviation ของตัวแปรเชิ งสุ่ มที่เกิดขึ้นจริ ง
N คือ จํานวนครั้งที่ สุ่ม การสุ่ มจะหยุดเมื่ อค่าเฉลี่ ยของการสุ่ มมี ค่าแตกต่างจากค่า mean ที่ระบุ ใน
ระดับ ที่ ไม่มากกว่าระดับ ที่ ยอมรั บได้ ให้ x1, x2,…, xN เป็ นตัวแปรเชิ งสุ่ มที่ เป็ น i.i.d. มี ค่า mean
เท่ากับ µ และค่า variance เท่ากับ σ2 สําหรับค่า e ใด ๆ มีค่ามากกว่า 0
4) การทดสอบทางสถิติ (t-test) (อรุ ณี อ่อนสวัสดิ์, 2551)

เป็ นเทคนิ คการทดสอบสมมติ ฐาน โดยวิธีการนี้ ใช้ในกรณี ขอ้ มูลมีจาํ นวนน้อย (n<30)

โดยถ้าข้อมู ลมี จาํ นวนน้อย การแจกแจงจะไม่เป็ นโค้งปกติตามทฤษฎี สถิ ติทดสอบ t ใช้ทดสอบ
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ใช้ ไ ด้ก ับ กรณี ที่ มี ป ระชากรหนึ่ งกลุ่ ม และสองกลุ่ ม เป็ นสถิ ต ที่ ใ ช้
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
การทดสอบ t – test ซึ่งมีดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ ม
2. การแจกแจงของประชากรเป็ นโค้งปกติ
3. ข้อมูลอยูใ่ นมาตราอันตรภาค(Interval Scale)ขึ้นไป
4. ไม่ทราบความแปรปรวนของประชากร
4.1) การใช้ t-test แบบ Independentเ ป็ นสถิ ต ที่ ใ ช้ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระหว่า งกลุ่ ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็ นอิสระจากกัน ข้อมูลที่รวบรวมได้ อยูใ่ นระดับอันตรภาคหรื ออัตราส่ วน ใช้
สถิติการทดสอบค่า t มีชื่อเฉพาะว่า t - test for Independent
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4.2) การใช้ t- test แบบ dependent เป็ นสถิ ต ที่ ใ ช้ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งกลุ่ ม
ตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็ นอิสระจากกัน และกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ได้แก่สถิติการทดสอบค่า t มีชื่อ
เฉพาะว่า t - test for dependent Samples ซึ่ งมักพบในการวิจยั เชิ งทดลองที่ ตอ้ งการเปรี ยบเทียบผล
ระหว่างก่อนทดลองกับหลังทดลองหรื อเปรี ยบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้
จากการจับคู่
ถ้าเป็ นการเปรี ย บเที ยบคนสองกลุ่ ม ก็ ใช้ t-test ซึ่ งแบ่ งเป็ น t-test for Independent
Means สําหรับการเปรี ยบเที ยบสองกลุ่ม ส่ วนถ้าเป็ นการเปรี ยบเทียบคนกลุ่มเดี ยวกัน ก็ใช้ t-test
for Dependent Means ส่ วนถ้าเป็ นการเปรี ยบเที ยบคนมากกว่าสองกลุ่ม ก็ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance หรื อ ANOVA)
ระเบียบวิธีการวิจัย
1) ทําการเก็บรวบรวมข้อมู ลยอดขายของนํ้ามันแต่ละชนิ ด จํานวน 5 ชนิ ด เป็ นรายวัน
เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
2) ทําการเลื อกวิธีการพยากรณ์ ที่เหมาะกับนํ้ามันแต่ละชนิ ดด้วยวิธีการพยากรณ์ และค่า
ความคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ดงั ต่อไปนี้
1. วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่ 3, 5, 7 และ 9 วัน ดังสมการต่อไปนี้
………………………………….......................สมการที่ (1)
โดยที่

= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t
= ยอดขายจริ งในช่วงเวลา t-1
= จํานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าถัวเฉลี่ย
2. วิธีการค่าเฉลี่ ยเคลื่ อนถ่วงนํ้าหนัก (Weighted moving average) ที่ 3 วัน จํานวน

ค่านํ้าหนัก 2 ชุด คือ 0.5,0.3,0.2 และ 0.6,0.3,0.1 ดังสมการต่อไปนี้
……………………..........................….สมการที่ (2)
โดยที่

= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t
= นํ้าหนักของยอดขายจริ ง ที่สาํ หรับช่วงเวลา t-1
= ยอดขายจริ งในช่วงเวลา t-1
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= จํานวนข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าถัวเฉลี่ย
3. วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชี ยลอย่างง่าย (Simple Exponential Smoothing) ที่ α 9
ระดับ ดังนี้ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 และ 0.9 ดังสมการต่อไปนี้
…………………...….สมการที่ (3)
โดยที่

= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t
= ค่าพยากรณ์แบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่สาํ หรับช่วงเวลา t-1
= ค่าถ่วงนํ้าหนักปรับเรี ยบ,
= ค่าความต้องการที่แท้จริ งช่วงเวลา t-1
4. ค่าความดลาดเคลื่ อนของค่ า พยากรณ์ ด้วยวิธี ค่าเฉลี่ ย ความผิ ดพลาดสมบู รณ์

MAD (Mean Absolute Deviation) ดังสมการต่อไปนี้
MAD = ( |forecast error|)/n = ( |
โดย

|)/n………………………….สมการที่ (4)

คือ ค่าที่เกิดขึ้นจริ ง
คือ จํานวนช่วงเวลาในค่าเฉลี่ยที่ตอ้ งการ
คือ ค่าพยากรณ์ ณ เวลา t
3) สร้ างแบบจําลองสถานการณ์ ยอดขายของนํ้ามันแต่ล ะชนิ ดด้วยวิธีม ลั ติ คาร์ โลเป็ น

ระยะเวลา 1 เดือน โดยการนําความถี่ของยอดขายแต่ละวันมาทําการสุ่ มค่ายอดขาย โดยการสร้างเลข
สุ่ มจากโปรแกรม Microsoft Excel ด้วยคําสั่ง = Rand () จนพบชุดข้อมูลที่ซ้ าํ กัน
4) ทําการเปรี ย บเที ยบทางสถิ ติด้วยวิธี t-test ระหว่างการพยากรณ์ ยอดขายนํ้ามันด้วย
วิ ธี ก ารพยากรณ์ น้ ํามัน แต่ ล ะชนิ ด กับ ปริ ม าณยอดขายนํ้ามัน ด้ว ยวิ ธี ก ารจํา ลองสถานการณ์
มัลติคาร์ โล โดยมี
H0 = การพยากรณ์ยอดขายกับปริ มาณยอดขายไม่มีความแตกต่างกันที่ค่าความเชื่อมัน่ 0.05
H1 = การพยากรณ์ยอดขายกับปริ มาณยอดขายมีความแตกต่างกันที่ค่าความเชื่อมัน่ 0.05
5) วิเคราะห์ผลที่ได้จากการเปรี ยบเทียบทางสถิติและทําการสรุ ปผลการทดลอง
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การวิเคราะห์ และอภิปรายผล
1) ผลศึ กษาวิธีก ารพยากรณ์ ท้ งั 3 รู ป แบบ และแต่ ละรู ป แบบใช้ค่ าเฉลี่ ยที่ แตกต่างกัน
ตามที่ กาํ หนดไว้ในระเบี ยบวิธีวิจยั และเลื อกวิธีที่เหมาะสมโดยการใช้ค่าเบี่ยงเบนสมบรู ณ์เฉลี่ ย
(Mean Absolute Deviation; MAD) ที่ต่าํ ที่สุด ซึ่ งผลการคํานวณพบว่านํ้ามันแต่ละชนิ ดจะมีวิธีการ
พยากรณ์และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐานสมบูรณ์ต่าํ สุ ดแตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับค่านํ้ามันแต่ละชนิด
ชนิดนํา้ มัน

วิธีการพยากรณ์

ยอดขายเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบนสมบูรณ์ เฉลีย่ ทีต่ ํ่า

(ลิตร)

ทีส่ ุ ดด้ วยวิธี MAD (ลิตร)

A

ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 9 วัน

207,100.00

17,047.62

B

ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 5 วัน

58,300.00

11,720.00

C

ปรับเรี ยบเอ็กซ์โพเนน

87,266.67

12,952.38

เชียลอย่างง่าย ที่ α = 0.1
D

ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 7 วัน

34,566.67

7,043.48

E

ถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 9 วัน

111,000.00

5,285.71

ที่มา: ผูว้ จิ ยั , 2562
จากตารางที่ 1 พบว่านํ้ามันชนิ ด A, B, D และ E มีวิธีการพยากรณ์ ที่ควรใช้เหมือนกัน เป็ น
วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีระยะเวลาในการถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ของนํ้ามันแต่ละชนิ ด คือ A ใช้ที่ 9 วัน,
B ใช้ที่ 5 วัน, C ใช้ที่ 7 วัน และ E ใช้ที่ 9 วัน ตามลําดับ ส่ วนนํ้ามันชนิ ด C มีวิธีการพยากรณ์ แบบ
ปรับเรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย ที่ α= 0.1
1) การจําลองสถานการณ์ ด้วยวิธีมลั ติคาร์ โล โดยดําเนิ นการทุ กชนิ ดนํ้ามันสําหรับการ
จําลองสถานการณ์ ซึ่ งได้แสดงตัวอย่างการจําลองสถานการณ์น้ าํ มันชนิ ด D ดังตารางที่ 2 และ 3 ซึ่ ง
ตารางที่ 2 คื อตารางความถี่ ข องยอดขายนํ้ามัน ในแต่ ล ะวัน ระยะรวมเวลา 90 วัน เช่ น ยอดขาย
29,000 ลิตร (ช่ องที่ 1) มีความถี่ ในการสั่ง 3 วัน (ช่องที่ 2) คิดเป็ นความน่าจะเป็ น 0.033 (ช่ องที่ 3)
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และมีค วามน่ าจะเป็ นสะสม 0.333 (ช่ องที่ 4) ซึ่ งจะได้ช่ วงเลขสุ่ ม ของยอดขายนํ้ามันชนิ ด D คื อ
0.300 – 0.333 (ช่องที่ 5)
ตารางที่ 2 แสดงความถี่และความน่าจะเป็ นยอดขายนํ้ามันชนิด D
ยอดขายนํา้ มัน
(ลิตร) (1)

ความถี่ในการขาย ความน่ าจะเป็ น
(วัน) (2)
(3)

ความน่ าจะเป็ น
สะสม (4)

ช่ วงของตัวเลขสุ่ ม
(5)

17,000

3

0.033

0.033

R ≤ 0.033

21,000

3

0.033

0.067

0.033 < R ≤ 0.067

22,000

9

0.100

0.167

0.067 < R ≤ 0.167

24,000

9

0.100

0.267

0.167 < R ≤ 0.267

25,000

3

0.033

0.300

0.267 < R ≤ 0.300

29,000

3

0.033

0.333

0.300 < R ≤ 0.333

30,000

3

0.033

0.367

0.033 < R ≤ 0.367

31,000

3

0.033

0.400

0.367 < R ≤ 0.400

32,000

3

0.033

0.433

0.400 < R ≤ 0.433

33,000

9

0.100

0.533

0.433 < R ≤ 0.533

34,000

3

0.033

0.567

0.533 < R ≤ 0.567

35,000

3

0.033

0.600

0.567 < R ≤ 0.600

36,000

3

0.033

0.633

0.600 < R ≤ 0.633

37,000

3

0.033

0.667

0.633 < R ≤ 0.667

39,000

3

0.033

0.700

0.667 < R ≤ 0.700

40,000

3

0.033

0.733

0.700 < R ≤ 0.733

42,000

6

0.067

0.800

0.733 < R ≤ 0.800

43,000

6

0.067

0.867

0.800 < R ≤ 0.867

50,000

3

0.033

0.900

0.867 < R ≤ 0.900

56,000

3

0.033

0.933

0.900 < R ≤ 0.933

58,000

3

0.033

0.967

0.933 < R ≤ 0.967

60,000

3

0.033

1.000

0.967 < R ≤ 1.000

รวม

90

1.00

ที่มา: ผูว้ จิ ยั , 2562
875

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

จากตารางที่ 3 เป็ นตารางที่ทาํ การสุ่ มตัวอย่างยอดขายนํ้ามันชนิ ด D ด้วยการสุ่ มเลข
ระหว่าง 0 - 1 (ช่องที่ 2) เป็ นระยะเวลา 30 วัน ไปทําการเปรี ยบเทียบหาปริ มาณยอดขายนํ้ามันจาก
ตารางที่ 2 ช่ องที่ 5 จะได้ปริ มาณยอดขายนนํ้ามันจากช่ องที่ 1 ของตารางที่ 2 มาใส่ ลงในช่ องที่ 3
เช่น ครั้งที่ 6 (1) เลขสุ่ มที่ 0.872 (2) มีค่ายอดขายเท่ากับ 50,000 ลิตร (3) เป็ นต้น
ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการจําลองยอดขายด้วยวิธีมลั ติคาร์โล นํ้ามันชนิด D
ครั้งที่ (1)

ความน่ าจะเป็ น (2)

ปริมาณยอดขาย (ลิตร) (3)

1

0.272

25,000

2

0.337

30,000

3

0.659

37,000

4

0.843

43,000

5

0.035

21,000

6

0.872

50,000

7

0.793

42,000

29

0.336

30,000

30

0.313

29,000

……

ที่มา: ผูว้ จิ ยั , 2562
2) การเปรี ยบเทียบผลการจําลองยอดขายด้วยวิธีมลั ติคาร์ โลกับการพยากรณ์ยอดขายด้วย
วิธี ก ารต่ าง ๆ ตามวิธี ก ารพยากรณ์ ที่ ไ ด้เลื อกในแต่ล ะชนิ ดนํ้ามัน ด้วย t-test แบบ 2-tail ที่ ค วาม
เชื่อมัน่ 95% ได้ผลตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงค่าการทดสอบ t-test การจําลองยอดขายด้วยวิธีมลั ติคาร์ โลกับการพยากรณ์ยอดขาย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามวิธีการพยากรณ์ท่ีได้เลือกในแต่ละชนิดนํ้ามัน
ชนิดนํา้ มัน
Mean

A

B

206,100.00

C

62,000.00

D

92,500.00

E

32,233.33

11,533.33

525,955,172. 186,275,862. 272,189,655.1 109,771,264.3 40,257,471.
Variance

41

07

7

7

26

- 0.12

- 0.01

- 0.27

- 0.11

0.10

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

- 0.45

0.69

- 0.82

- 0.47

- 0.75

0.66

0.50

0.42

0.64

0.46

2.05

2.05

2.05

2.05

2.05

Pearson
Correlation
df
t Stat
P(T<=t)
two-tail
t

Critical

two-tail

จากตารางที่ 4 พบว่า การเปรี ยบเที ยบยอดขายทั้ง 2 แบบของนํ้ามัน ทั้ง 5 ชนิ ดนั้น มี ค่ า
P-value มากกว่า 0.05 ซึ่ งเป็ นการยอมรับ H0 คือการพยากรณ์ยอดขายกับปริ มาณยอดขายไม่มีความ
แตกต่างกันที่ความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทยา มานชู (2554) ที่ได้ทาํ การศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคนิ คการจําลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์ โล เพื่อหารู ปแบบปริ มาณการสั่งซื้ อที่
เหมาะสมของวัตถุดิบไม้ยางพาราแปรรู ปในการผลิตพาเลท โดยการจําลองสถานการณ์มลั ติคาร์ โล
ซึ่ งพบว่าการจําลองสถานการณ์ ส ามารถลดต้นทุ น การจัดการสิ น ค้าคงคลังลงไปได้ 9.30% จาก
นโยบายการสั่งซื้ อแบบเดิ ม ส่ วนฑิ ตฐิ ตา เรื องโหน่ ง (2553) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ เทคนิ คการ
จําลองสถานการณ์ แบบมอลติ คาร์ โล สําหรับหาปริ มาณการสั่งซื้ อและจุดสั่งซื้ อที่ เหมาะสม ของ
บริ ษทั ผลิตลู กกลิ้งลําเลียง และอุปกรณ์ ขบั สายพาน พบว่ากรณี ยอมให้สินค้าขาดส่ ง นโยบายที่ให้
ต้นทุนตํ่าสุ ด คือ การสั่งที่ค่าเฉลี่ยในอดีตลดลง 30.00% ส่ วนกรณี ที่ไม่ยอมให้สินค้าขาดส่ ง และได้
กําหนดจุดสั่งซื้ อแบบใหม่ซ่ ึ งนโยบายที่ ทาํ ให้ตน้ ทุ นตํ่าคือการสั่งที่ ค่าเฉลี่ ยในอดี ตลดลง 29.82%
จากนโยบายการสั่งแบบเดิม
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บทสรุ ป และข้ อเสนอแนะ
จากการงานวิจยั พบว่าการพยากรณ์ ยอดขายนํ้ามันของคลังสิ นค้า บริ ษทั XYZ จํากัดนั้น
สามารถนํา ไปใช้ ใ นการพยากรณ์ ย อดขายนํ้ามัน ได้ด้ว ยวิธี ก ารพยากรณ์ ย อดขายแต่ ล ะชนิ ด
ดัง ต่ อไปนี้ นํ้ามัน ชนิ ด A และ E คื อวิธี ถ ัวเฉลี่ ย เคลื่ อ นที่ ที่ 9 วัน , นํ้ามัน ชนิ ด B คื อ วิธี ถ ัวเฉลี่ ย
เคลื่ อนที่ที่ 5 วัน, นํ้ามันชนิ ด C คือ วิธีปรับเรี ยบเอ็กซ์โพเนนเชี ยลอย่างง่าย ที่ α = 0.1, และนํ้ามัน
ชนิ ด D คือ วิธีถวั เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ 7 วัน สําหรับผูว้ ิจยั ที่ตอ้ งการศึกษาเรื่ องของนํ้ามันนั้น ยังสามารถ
นําวิจยั ดังกล่าวไปทํางานต่อยอดในเรื่ องของการจัดทําส่ วนที่เกี่ยวข้องกับปริ มาณนํ้ามันสํารอง หรื อ
การกําหนดจุ ดสั่งซื้ อนํ้ามันใหม่ ซึ่ งจะต้องคํานึ งถึ ง ปริ มาณนํ้ามันที่ ไม่สามารถที่ จะดู ดขึ้นมาจาก
แท็งค์จดั เก็บนํ้ามันด้วย
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การพัฒนาคุณภาพการบริการด้ วยแบบจําลอง SERVQUAL
สํ าหรับความพึงพอใจในการบริการ
Develop Service Quality with SERVQUAL model
for service satisfaction
ธณษ์ วรรณ ร่ างใหญ่
อาจารย์ประจําโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Email: thanawan_yai@yahoo.com
บทคัดย่ อ
คุณภาพการบริ การนั้นถือเป็ นประโยชน์แก่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการ
ปรับปรุ งแก้ไข และพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ดียง่ิ ขึ้น ซึ่ งองค์กรใดก็ตามสามารถส่ งมอบบริ การที่
เหนือกว่า หรื อเป็ นไปตามที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังไว้ก็จะนํามาซึ่ งความพึงพอใจในบริ การและกลับมา
ใช้บริ การซํ้า แต่หากการให้บริ การขององค์กรนั้นไม่เป็ นที่พึงพอใจหรื อเป็ นไปตามความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การก็อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในยุคแห่ งข้อมู ลข่าวสารซึ่ งเปิ ดกว้างทางความคิ ด และผูบ้ ริ โภคเองสามารถเข้าถึ งข้อมู ล
ข่าวสารต่าง ๆได้ง่ายขึ้น ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการใช้งานอย่างแพร่ หลายของโลก
อินเทอร์ เน็ ตทําให้ธุรกิ จและลู กค้ามีความเชื่ อมโยงกันมากขึ้น การปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่
เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึ งเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อการอยู่รอดของธุ รกิ จในปั จจุบนั ดังนั้น
ความคิดเห็ นหรื อแม้แต่ขอ้ ร้องเรี ยนของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่องค์กรจําเป็ นต้องทราบและนําไปปรับปรุ ง
แก้ไขต่อไป บทความนี้ จึงมุ่งทบทวนความสําคัญ ของการบริ ก ารและแบบจําลอง SERVQUAL
ตลอดจนแนวทางในการสร้ างความพึงพอใจในการบริ การเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรตามที่กาํ หนดไว้ได้
คําสํ าคัญ : คุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจในการบริ การ
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Abstract
The understanding of service quality is benefit for private or government sector to
continuously improve and develop their service qualities. If organization could provide service
above or in accordance with customers expected that would cause to service satisfaction and
loyalty. On the other hand, the service could not reach what customers expected that might affect
to the business both in short term and long term, especially, the edge of information people shares
their ideas and consumers could easily access a variety of information. The progress of
technology and internet connection brings about to the linkage between business and customers.
In present, it is necessary to maintain the business which the service providers should adjust their
marketing strategies consistency with customer behavior. Therefore, the service provider needs to
know what customers’ opinion or claim as an important data in order to enhance their services.
This article aims to review the important of service and SERVQUAL model, and the guidelines
for building service satisfaction.
Keywords: Service Quality, Service Satisfaction
บทนํา
คุ ณ ภาพการบริ ก ารถื อ ได้ ว่ า เป็ นองค์ ป ระกอบหนึ่ งอัน มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสํ า เร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว หากองค์ ก รไม่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ในเรื่ อ งดัง กล่ า วก็ ย ากที่ จ ะประสบ
ความสําเร็ จ และมี ผลการดําเนิ นงานไม่เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ที่องค์กรได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็
ตามองค์กรบางแห่ งยังขาดองค์ความรู ้ หรื อไม่ได้จดั ทําการประเมิ นคุ ณภาพการบริ การอย่างครบ
ครันทําให้การบริ การไม่เป็ นไปตามที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังนําไปสู่ ความไม่พึงพอใจในบริ การ ด้วย
เหตุน้ ีเพื่อเป็ นแนวทางแก่องค์กรผูใ้ ห้บริ การในการพัฒนาคุณภาพการบริ การซึ่ งจะช่วยสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ผูม้ ารับบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การบริการ (Service)
การบริ การ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่จบั ต้องไม่ได้ซ่ ึ งถู กส่ งมอบจากฝ่ ายหนึ่ งไปยังอีกฝ่ าย
โดยกิจกรรมนั้นอาจมีสินค้าเข้ามาเกี่ ยวข้องหรื อไม่ดว้ ยก็ตามทั้งนี้ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ
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และสร้างความพึงพอใจแก่ผูร้ ั บบริ ก าร การบริ การจึ งเป็ นเรื่ องสําคัญ และจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรั บ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ ทุกระดับรวมทั้งองค์กรหรื อหน่วยการบริ การทุกประเภทเพื่อที่จะ
ทําให้การบริ การสามารถบรรลุ เป้ าหมาย และสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผูร้ ั บบริ การ ทั้งนี้ การ
บริ การที่ดีจะช่วยให้กิจการประสบความสําเร็ จในที่สุด ความสําคัญของการบริ การสามารถแบ่งเป็ น
ออกได้ ดังนี้
1) ความสําคัญต่อผูใ้ ห้บริ การ มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 ความสําคัญต่อการปฏิ บ ตั ิ งานบริ หารบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานบริ การเป็ นผูท้ ่ี มีบ ทบาท
สําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการบริ การโดยเฉพาะผูใ้ ห้บริ การหรื อผูป้ ฏิ บตั ิงานบริ การส่ วนหน้า
เนื่ องจากเป็ นบุ คคลที่ปฏิ สัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้าโดยตรงเริ่ มตั้งแต่การต้อนรับผูท้ ี่เข้ามา
ติ ดต่อจนกระทัง่ การอําลาบุ ค คลนั้นเมื่ อบริ ก ารต่ าง ๆ สิ้ นสุ ดลง การทําความเข้าใจเกี่ ย วกับ การ
บริ การจะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานบริ การตระหนักถึงการปฏิบตั ิตนต่อผูร้ ับบริ การด้วยจิตสํานึ กของการ
ให้บริ การ (Service Mind) อย่างเต็มเปี่ ยม และรู ้จกั เรี ยนรู ้การพัฒนาศักยภาพอันนําไปสู่ การเป็ นนัก
บริ การระดับมืออาชีพ ดังนี้
1.1.1 ทํา ให้ เกิ ด การรั บ รู ้ เป้ า หมายของการให้ บ ริ ก ารที่ ถู ก ต้อ งโดยมุ่ ง เน้ น ที่ ต ัว
ผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้าเป็ นศูนย์กลางของการบริ การด้วยการกระทําเพื่อการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและทําให้ลูกค้ามาใช้บริ การพึงพอใจเป็ นสําคัญ
1.1.2 ทําให้เข้าใจและยอมรับพฤติกรรมของลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ
1.1.3 ทํา ให้ ต ระหนัก ถึ ง บทบาทและพฤติ ก รรมของการบริ ก ารที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน
บริ การพึงปฏิ บตั ิซ่ ึ งเป็ นภาพลักษณ์ เบื้องต้นของการบริ การ โดยเฉพาะจะต้องคํานึ งถึ งบุ คลิกภาพ
และการแสดงออกด้วยไมตรี จิตที่ ส ามารถทําให้ ผูร้ ั บ บริ ก ารเกิ ดความประทับ ใจในบริ ก าร และ
กลับมาใช้บริ การอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็ นลูกค้าประจํา
1.1.4 ทําให้รู้จกั วิเคราะห์ ความต้องการของผูร้ ับบริ การและคุ ณลักษณะของการ
บริ การที่สร้างความประทับใจแก่ผรู ้ ับบริ การรวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่ งเกิดขึ้นตลอดเวลา
และจําเป็ นต้องอาศัยการฝึ กฝนทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อมิให้ผูร้ ับบริ การเกิดความไม่พอใจในการ
บริ การที่ได้รับ
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1.2 ความสําคัญต่อผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารงานบริ การ ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการที่ ผลิ ต
สิ นค้าและบริ การต่างก็ตระหนักถึ งความสําคัญของการบริ การมากขึ้นและหันมาให้บริ การเป็ นกล
ยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดที่นบั วันจะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น การทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริ ก ารจะช่ วยให้ผูบ้ ริ ห ารการบริ ก ารสามารถสร้ างความเป็ นเลิ ศ ในการดําเนิ น การบริ ก ารด้วย
คุณภาพของการบริ การที่ยอดเยีย่ มได้ ดังนี้
1.2.1 ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้าเป็ นอันดับแรก และ
รู ้จกั สํารวจความต้องการหรื อความคาดหวังของลูกค้าในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การต่างๆ เพื่อนํา
ข้อมูลมาใช้วางแผนและการปรับปรุ งการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 การทําให้เห็ นความสําคัญของบุ คลากรหรื อปฏิ บตั ิ งานบริ การซึ่ งมี บทบาท
สํ า คัญ ที่ จะดึ ง ผูร้ ั บ บริ ก ารให้ ก ลายเป็ นลู ก ค้า ประจํา ขององค์ก รด้วยการสนับ สนุ น และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพการบริ การอย่างทัว่ ถึงทั้งในด้านความรู ้และทักษะการบริ การที่
มีคุณภาพ
1.2.3 ทําให้เข้าใจกลยุทธ์การบริ การต่างๆ ที่สามารถใช้เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒ นาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ การสร้ างเอกลัก ษณ์ ในการบริ ก ารที่
ประทับใจ การบริ หารองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการใช้เทคโนโลยีการบริ การที่ทนั สมัย
1.2.4 ทําให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่ องและแนวโน้มของการบริ การเพื่อ
การปรับปรุ งแก้ไขและกําหนดทิศทางของการบริ การที่ตลาดต้องการได้
2) ความสําคัญต่อผูร้ ับบริ การ ถึงแม้ธุรกิจบริ การจะให้ความสําคัญอย่างมากกับลูกค้าหรื อผู ้
ที่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อหรื อใช้บริ การต่าง ๆ และพยายามทุกวิถีทางที่จะสร้างความพึง
พอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้บทบาทและขอบเขตความเป็ นไปได้ของการ
ใช้บ ริ ก ารที่ เหมาะสม ด้ว ยความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การบริ ก ารจะช่ ว ยให้ ผู ร้ ั บ บริ ก ารเข้า ใจ
กระบวนการบริ ก ารและสามารถคาดหวังการบริ ก ารที่ จะได้รับ อย่างมี เหตุ ผ ลตามข้อจํากัดของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2.1 ทําให้เกิดการรับรู ้และเข้าใจลักษณะของงานบริ การว่าเป็ นงานหนักที่จะต้องพบกับคน
จํานวนมากและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูม้ ารับบริ การอยูต่ ลอดเวลาอันส่ งผลให้
การบริ การบางครั้งอาจไม่รวดเร็ วทันกับความต้องการของผูร้ ับบริ การทุกคนในเวลาเดี ยวกันได้ซ่ ึ ง
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ผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องคาดหวังการบริ การในระดับที่มีความเป็ นไปได้ตามลักษณะของงานบริ การ
ต่าง ๆ
2.2 ทําให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของตัวผูร้ ับบริ การในฐานะที่ผทู ้ ี่แสดงเจตนา
ในการรั บ บริ การควรมี มารยาทที่ ดีและใช้คาํ พู ดที่ ชัดเจนเข้าใจง่ายในการระบุ ความต้องการการ
บริ การเมื่อผูใ้ ห้บริ การเข้าใจและเสนอการบริ การที่ถูกใจผูร้ ับบริ การก็จะทําให้เกิดความรู ้สึกและทัศ
นคดีที่มีต่อการบริ การ
การให้บริ การนั้นจําเป็ นต้องพิถีพิถนั ใส่ ใจในทุกขั้นตอนและรายละเอียดจึงจะสามารถส่ ง
มอบความประทับ ใจจากผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารสู่ ผู ร้ ั บ บริ ก าร ดังนั้น ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารจึ งควรตระหนัก ถึ ง ความ
คาดหวังหรื อความต้องการของผูร้ ับบริ การ สามารถนําเสนอการบริ การที่เกิ นความคาดหมายและ
ต้องดําเนิ นการอย่างสมํ่าเสมอ แต่การจะส่ งมอบหรื อนําเสนอการบริ การที่ดีหรื อเกินความคาดหมาย
ได้น้ ั นองค์ ก รผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารต้อ งมุ่ ง ความเป็ นเลิ ศ ในการสร้ า งคุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า ให้ เกิ ด ขึ้ นกับ
ผูร้ ับบริ การ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “คุณภาพการบริ การ”
แบบจําลองคุณภาพการบริการและแนวทางการประเมิน
แบบจําลองคุ ณภาพการบริ การ (Service Quality Model: SERVQUAL) ถู กพัฒนาขึ้ นโดย
Parasuraman et al. (1985) เป็ นแบบจําลองที่ ใช้ในการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ก ารโดยจะยึดเอา
ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และการรับรู ้ในบริ การจริ งที่ได้รับเป็ นหลัก
ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวมาจากทฤษฎี ทางการตลาด ในชื่ อ “แบบจําลองช่ องว่าง” (Gap Model หรื อ Gap
Analysis Model) อันประกอบด้วยช่องว่าง 5 ประการ ได้แก่
1) Gap 1 ช่ องว่างของข้อมู ลการตลาด (Position Gap) คื อ ช่ องว่างที่ เกิ ดขึ้นระหว่างความ
คาดหวังของผูร้ ั บ บริ ก าร ซึ่ งการรั บ รู ้ ข องผูใ้ ห้ บ ริ ก ารเกี่ ย วกับ ความคาดหวังของผูร้ ั บ บริ ก ารไม่
สอดคล้องกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ หรื อผูใ้ ห้บริ การอาจไม่ทราบถึงปั จจัยที่มีความสําคัญ
อันแท้จริ ง ช่ องว่างนี้ จึงก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อการประเมินผลของผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุ ณภาพการ
บริ การ ซึ่ งปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อช่ องว่างนี้ คื อ ขาดการศึ กษาค้นคว้าถึ งเรื่ องความคาดหวังและ
ความต้องการของผู ร้ ั บ บริ ก าร มี ก ารสื่ อสารและติ ดต่ อระหว่างผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ น้อยเกิ น ไปทั้ง ใน
หน่วยงาน และส่ วนงานต่างๆขององค์กร และสายงานบังคับบัญชามีการแบ่งแยกผูใ้ ห้บริ การหลาย
คนจากผูบ้ ริ หารชั้นสู งทําให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ได้จากผูร้ ับบริ การที่ให้ขอ้ มูลกลับไปยังผูบ้ ริ หารนั้นไม่
เกิดประโยชน์
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2) Gap 2 ช่องว่างของมาตรฐานที่กาํ หนด (Specification Gap) คือ ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
ข้อกําหนดและมาตรฐานคุณภาพการบริ การ และความต่างระหว่างการรับรู ้ ของผูใ้ ห้บริ การที่มีต่อ
ความคาดหวังของผูร้ ั บ บริ ก าร และความต้องการของผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี ต่อคุ ณ ภาพการบริ ก ารนั้น
ช่ อ งว่า งนี้ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารในมุ ม มองของผู ร้ ั บ บริ ก าร ซึ่ งปั จ จัย ที่ มี
ผลกระทบต่อช่ องว่างนี้ คื อการให้ค วามสําคัญ ต่ อคุ ณ ภาพการบริ ก ารของผูบ้ ริ ห าร การกําหนด
เป้ าหมายมาตรฐานของงานที่มีความสัมพันธ์กบั มาตรฐาน และความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ การ
ขาดการรับรู ้ ในสิ่ งที่มองไม่เห็ น และการมีขอ้ จํากัดในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรที่ช่วยให้งาน
บริ การมีมาตรฐาน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่บุคลากรสามารถรับประกันต่อผูร้ ับบริ การได้วา่ คุณภาพการบริ การที่
ให้มีความสมํ่าเสมอ
3) Gap 3 ช่ อ งว่ า งของการให้ บ ริ การ (Delivery Gap) คื อ ช่ อ งว่ า งที่ เกิ ด ขึ้ นระหว่ า ง
ข้อกําหนดและมาตรฐานคุณภาพการบริ การ และการบริ การจริ งที่ให้แก่ผรู ้ ับบริ การ โดยช่องว่างนี้
จะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพการบริ การจากจุดยืนของผูร้ ับบริ การ ซึ่ งปั จจัยที่มีผลกระทบต่อช่องว่าง
นี้ คือการร่ วมมื อกันทํางานเป็ นที ม บทบาทของบุคลากรที่ ไม่ชัดเจน ทําให้ไม่มนั่ ใจว่าผูบ้ ริ หารมี
ความคาดหวังอย่างไรต่องานที่ทาํ การขาดทักษะ และการฝึ กอบรมที่จาํ เป็ นในการทํางาน หรื อใน
การใช้เทคโนโลยี บทบาทความขัดแย้งของบุ คลากรที่ ไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การภายในและภายนอก และระบบบริ หารจัดการที่เน้นเรื่ องผลลัพธ์ ขาดความยืดหยุน่ ใน
การแก้ปัญหาของการให้บริ การ
4) Gap 4 ช่ องว่างของการสื่ อสาร (Communication Gap) คื อ ช่ องว่างที่ เกิ ดขึ้ นจากการที่
ผูใ้ ห้บริ การให้บริ การจริ งแก่ผูร้ ั บบริ การ และการติดต่อสื่ อสารกับผูร้ ับบริ การในเรื่ องการบริ การ
โดยการติดต่อสื่ อสารภายนอกจะมีผลต่อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การต่อบริ การที่ได้รับ ช่องว่างนี้
ทําให้เกิ ดผลกระทบต่ อคุ ณภาพการบริ การจากจุดยืนของผูร้ ับ บริ ก าร ซึ่ งปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่อ
ช่ องว่างนี้ คือขาดการสื่ อสารในแนวนอน ขาดการติดต่อสื่ อสารระหว่างสมาชิ กในหน่ วยงานใน
ระดับเดียวกัน และการให้คาํ มัน่ สัญญาแก่ผรู ้ ับบริ การมากเกินไป
5) Gap 5 ช่ องว่างด้านคุ ณภาพการบริ การ (Perception Gap) คื อ ช่ องว่างที่ เกิ ดขึ้นระหว่าง
การรับรู ้ภายในของผูร้ ับบริ การ และบริ การจริ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับ โดยปั จจัยที่มีผลต่อช่องว่างทั้ง 4
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
ช่ องว่างด้านคุ ณภาพการบริ การจะหมดไปเมื่อมีการลดช่ องว่างทั้ง 4 ประการ ซึ่ งมี สาเหตุ
จากการบริ หารงานภายในองค์กร การตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การทั้งในแง่บวกและแง่ลบ จะเป็ นตัวบ่ง
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บอกให้ทราบถึ งคุ ณภาพการบริ การว่าสู งหรื อตํ่า ซึ่ งในการประเมินคุณภาพการบริ การและการใช้
แบบจําลองนี้จะมุ่งเน้นการให้บริ การซึ่ งเป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และบริ การจริ งที่
ผูร้ ั บบริ การคาดว่าจะได้รับ แต่อย่างไรก็ตามคุ ณภาพการบริ การที่ ผูร้ ับ บริ การได้รับนั้นขึ้ นอยู่กบั
ขนาดและทิศทางของ Gap 5 หรื ออาจกล่าวได้วา่ ขึ้นกับธรรมชาติของช่องว่างซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั
กับแบบจําลองคุณภาพการบริ การ แสดงในภาพที่ 1

คําบอกเล่าแบบ
ปากต่อปาก

ผู้รับบริการ
(Consumer)

ความต้ องการส่วน
บุคคล

ประสบการณ์ใน
อดีต

ความคาดหวัง
ในการบริการ
Gap 5
การรั บรู้ ในการ
บริการ

Gap 1

ผู้ให้ บริการ
(Marketer)

การส่งมอบการ
บริการ

Gap 3

การ
Gap 4 ติดต่อสื่ อสาร
ภายนอกไปยัง
ผูร้ ับบริ การ
ข้อกําหนดและมาตรฐาน
ในการให้บริ การ

Gap 2
การรับรู ้ของผูใ้ ห้บริ การเกี่ยวกับความ
คาดหวังของลูกค้า
ภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองคุณภาพการบริ การ (Service Quality Model; SERVQUAL)
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ที่ ม า : Parasuraman, A., Zeithalml, V.A., & Berry, L. L. (1985). A concept model of service
quality and its implications for future research. Journal of marketing, 49, (Fall), 44.
นอกจากนี้ ปั จจัยที่ ผูร้ ั บ บริ ก ารให้ ความสําคัญ ในการประเมิ นคุ ณภาพการบริ การโดยใช้
เกณฑ์การประเมินที่มาจากความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึ่งผลการศึกษาทําให้ทราบว่า ปั จจัยที่เป็ น
ตัวกําหนดคุ ณภาพการบริ การ (Determinants of Service Quality) ประกอบด้วยปั จจัย 10 ประการ
ได้แก่
1) ความไว้วางใจ (Reliability) การบริ การแก่ ผูร้ ั บ บริ ก ารได้อย่างถู กต้องเหมาะสม ไม่ มี
ข้อผิดพลาด และให้บริ การได้ตรงตามเวลาที่ระบุ
2) การตอบสนอง (Responsiveness) การบริ การด้วยความเต็มใจ พนักงานมีความพร้อมใน
การให้บริ การด้วยความรวดเร็ วตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ
3) ความสามารถ (Competence) พนัก งานที่ ให้บ ริ ก ารต้องมี ค วามรู ้ ค วามสามารถ และมี
ทักษะในงานที่ให้บริ การ
4) การเข้าถึ งบริ การ (Access) การบริ การต้องอํานวยความสะดวกแก่ ผูร้ ั บ บริ การในการ
ติดต่อและเข้าใช้บริ การ
5) อัธยาศัย (Courtesy) พนักงานที่ให้บริ การต้องแสดงความสุ ภาพอ่อนน้อมต่อผูร้ ับบริ การ
มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6) การสื่ อสาร (Communication) พนั ก งานที่ มี ค วามสามารถในการอธิ บ ายข้ อ มู ล ให้
ผูร้ ับบริ การเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
7) ความน่ าเชื่ อถื อ (Credibility) องค์ก รและพนัก งานจะต้องมี ความน่ าเชื่ อถื อ และสร้ าง
ความไว้วางใจให้กบั ผูร้ ับบริ การในการเข้ามาใช้บริ การ
8) ความมัน่ คง (Security) ผูร้ ับบริ การที่มาใช้บริ การได้รับการบริ การที่ไม่มีอนั ตราย หรื อ
ปราศจากความเสี่ ยง รวมถึงปั ญหาต่างๆ
9) การเอาใจใส่ (Understanding) พนักงานจะต้องเข้าใจความต้องการของผูร้ ับบริ การ และ
ให้ความสนใจเพื่อตอบสนองความต้องการ
10) การสร้างสิ่ งที่จบั ต้องได้ (Tangibles) สถานที่ที่ให้บริ การจะต้องมีความพร้อม
สําหรับให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ รวมทั้งบุคลิกภาพ การแต่งกายของผูใ้ ห้บริ การ
ในช่ วงเวลาต่อมา Parasuraman et al. (1988 อ้างถึ งใน ฉงจิ่ ง หลี่ , 2556: 15-16) ได้พ ฒ
ั นา
ปรับปรุ งปั จจัยที่ใช้ในการกําหนดคุณภาพการบริ การ โดยตัดปั จจัยบางตัวเพื่อลดความซํ้าซ้อน และ
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รายละเอียดที่มากเกินไป สร้างเป็ นเกณฑ์ในการประเมินเพียง 5 ประการ เป็ นการประเมินคุ ณภาพ
การบริ การที่เรี ยกว่า SERVQUAL (Service Quality) ซึ่ งประกอบไปด้วยการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน
ดังนี้
1) ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangibility) ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็ นถึงสิ่ ง
อํา นวยความสะดวกต่ า งๆ เช่ น สถานที่ บุ ค ลากร อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการ
ติดต่อสื่ อสาร และสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้ผรู ้ ับบริ การรู ้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย
และความตั้งใจจากผูใ้ ห้บริ การมีการบริ การที่นาํ เสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะทําให้ผรู ้ ับบริ การรับรู ้
ถึงการให้บริ การได้ชดั เจนขึ้น
2) ความไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถในการให้บริ การให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กบั
ผูร้ ับบริ การได้รับบริ การทุกครั้งต้องมีความสมํ่าเสมอสามารถให้ความไว้วางใจได้
3) การตอบสนองต่อลู ก ค้า (Responsiveness) ความพร้ อมและเต็มใจยินดี ที่ จะให้บ ริ ก าร
ในทันทีท่ีได้รับการร้องขอโดยสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างทันท่วงที
ผูร้ ับบริ การสามารถเข้ารับบริ การได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริ การ รวมทั้งจะต้อง
กระจายการให้บริ การไปอย่างทัว่ ถึงรวดเร็ ว
4) การประกันคุ ณภาพ (Assurance) ความสามารถในการสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้เกิดขึ้นกับ
ผู ร้ ั บ บริ ก าร โดยที่ ผู ้ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้อ งแสดงถึ ง ทัก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถเป็ นอย่า งดี ใ นการ
ให้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การเองต้องมีความสุ ภาพอ่อนโยนมีความน่าเชื่ อถือ และความซื่ อสัตย์ รวมไปถึ ง
ใช้การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ และให้ความมัน่ ใจว่าผูร้ ับบริ การจะได้รับการบริ การที่ดีที่สุด
จากผูใ้ ห้บริ การ
5) ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ความสามารถในการดู แลเอาใจใส่ ผูร้ ับบริ การตามความ
ต้องการที่แตกต่างของแต่ละบุคคลไป
การใช้ แ นวคิ ด ทั้ง 5 ด้า นนี้ ในการสร้ า งแบบจํา ลอง SERVQUAL มี ค วามมุ่ ง หวัง ที่ จ ะ
ออกแบบเครื่ องมือมาตรฐานในการทดสอบการประเมินงานบริ การทุกประเภท และสามารถทําการ
ปรับเปลี่ ยนได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมของงานบริ การแต่ละประเภท เพราะงานบริ การนั้นโดย
จะให้ ค วามสํ าคัญ ของความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ั บ บริ ก ารเป็ นบรรทัด ฐานในการ
ดําเนิ นการให้บ ริ การ ดังนั้น เพื่ อที่ จะตอบสนองความต้องการต่ างๆได้อย่างถู กต้องเหมาะสมจึ ง
จําเป็ น ต้องมีการประเมินคุ ณภาพการบริ การและเพื่อสร้ างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นต่อผูร้ ับบริ การ
ทําให้องค์กรมีมาตรฐานในการดําเนิ นงาน และสามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งภายหลังการ
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ประเมินคุ ณภาพทั้ง 5 ด้านแล้วผลที่เกิ ดขึ้นจากการประเมินคุณภาพการบริ การในสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การ
คาดหวังไว้ก่อนการใช้บริ การ และสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การได้รับภายหลังการใช้บริ การ นําไปสู่ “ความพึง
พอใจในบริ การ
ความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติเชิ งบวกของบุคคลซึ่ งมักเกิดจากการได้รับ
การตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะเกิดความรู ้สึกที่ดีต่อสิ่ งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการของ
ตนไม่ได้รับการตอบสนองอันเป็ นเหตุนาํ ไปสู่ ความไม่พึงพอใจในสิ่ งนั้น การสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูร้ ับบริ การนั้นองค์กรผูใ้ ห้บริ การโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ ฏิบตั ิทุกฝ่ ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
บริ การก็มีความสําคัญไม่ย่งิ หย่อนไปกว่ากันซึ่ งมีส่วนช่วยให้งานบริ การเป็ นไปตามความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การ จึงอาจกล่าวได้วา่ ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การต่างมีความสําคัญ
ต่อความสําเร็ จของการดําเนินงานบริ การ
การปรับกระบวนการทํางานของผู้ให้ บริการ เพื่อเข้ าสู่ การพัฒนาคุณภาพการบริการ
1) การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูร้ ับ บริ การและผูใ้ ห้บริ การอย่าง
สมํ่าเสมอ ผูบ้ ริ หารงานบริ การจะต้องใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ที่มีในการสํารวจความต้องการค่านิ ยม และ
ความคาดหวังของลู กค้าที่มีต่อการบริ การองค์กร ซึ่ งสามารถกระทําได้โดยการใช้บตั รแสดงความ
คิดเห็น การสํารวจ และการวิจยั ตลาด การสํารวจและเจาะกลุ่มเป้ าหมาย การสัมภาษณ์ กลุ่มลูกค้า
ตลอดจนการรับฟั งความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์ก ร ในการสะท้อนภาพประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลของการ
ดําเนินงานบริ การซึ่ งจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงข้อบกพร่ อง ข้อได้เปรี ยบขององค์กรเพื่อนําไปปรับปรุ งแก้ไข
และพัฒนาคุณภาพการบริ การให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผูร้ ับบริ การอันจะนํามาซึ่งความพึง
พอใจในบริ การ
2) การกําหนดเป้ าหมายและทิ ศ ทางขององค์ก รให้ ชัดเจน ผูบ้ ริ ห ารงานบริ ก ารจําเป็ นที่
จะต้องนําข้อมูลที่ระบุถึงความต้องการและความคาดหวังของลู กค้า ข้อบกพร่ อง ข้อได้เปรี ยบของ
องค์กร ต้นทุนการดําเนิ นการ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค และข้อมูลอื่น ๆ ที่
เป็ นประโยชน์มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการกําหนดนโยบาย เป้ าหมาย และทิศทางขององค์กร
โดยคํานึ งถึ งความชัดเจน และผลจากการดําเนิ น การตามนโยบายดังกล่ าวเพื่ อให้ส อดคล้องกับ
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ความสามารถ และความพร้อมขององค์กรและผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งเป็ นที่ยอมรับและรับรู ้ถือปฏิบตั ิ
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งจะส่ งผลต่อลักษณะของการให้บริ การและคุณภาพการ
บริ การต่อผูใ้ ห้บริ การ
3) การกํา หนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้บ ริ ห ารงานบริ ก ารจํา เป็ นต้อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นการบริ ก ารที่ มี อยู่ให้ ส อดคล้อ งกับ เป้ าหมายและทิ ศ ทางขององค์ก รโดยใช้ก ลยุท ธ์
สมัย ใหม่ ท้ ัง ในด้า นการบริ ห ารการตลาด และการควบคุ ม คุ ณ ภาพการบริ ก าร รวมทั้ง การนํา
เทคโนโลยีส มัย ใหม่ เข้า มาใช้ ใ นการอํา นวยความสะดวกในการบริ ก ารด้า นต่ า ง ๆ ปั จ จุ บ ัน ผู ้
ให้บริ การนิ ยมนําแนวคิดด้าน “การบริ หารเชิ งกลยุทธ์” มาใช้โดยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรผูใ้ ห้บริ การให้สอดคล้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้า นอกจากนี้
องค์การผูใ้ ห้บริ การต่างตระหนักถึงบทบาทสําคัญของการสื่ อสารต่อการสร้างความคาดหวังในการ
บริ การของผูร้ ับบริ การซึ่ งเปรี ยบเสมือนการให้คาํ มัน่ สัญญาในการบริ การโดยจําเป็ นที่จะต้องมีการ
สื่ อสารอย่างเหมาะสมและตรงกับความเป็ นจริ ง
4) การพัฒนาคุ ณภาพและความสัมพันธ์ ในกลุ่มพนักงาน การพัฒนาบุคลากรในองค์กรผู ้
ให้บ ริ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพและปลู ก ฝั งจิ ตสํานึ ก ของการบริ ก ารซึ่ งจะนําไปสู่ ค วามพึ งพอใจในการ
บริ การอย่างแท้จริ งนั้นจะต้องเริ่ มจากการให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การ
ในด้านความรับผิดชอบต่องานและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ การพัฒนาการ
ให้ความรู ้ความเข้าใจในความสําคัญของลูกค้า และความพยายามสนองตอบความต้องการของลูกค้า
ให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด การสนับสนุ นการทํางานเป็ นทีมในการนําเสนอบริ การต่อลูกค้าอย่าง
เป็ นระบบ การจูงใจให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมี ความจงรักภักดี ต่อองค์กรและปฏิ บตั ิงานเต็มความสามารถ
ตลอดจนการสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมให้ เกิ ด ความกลมเกลี ย วและพร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า อยู่
ตลอดเวลา
5) การนํากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การไปปฏิบตั ิและประเมินผล ผูบ้ ริ หาร
งานบริ การจะต้องสร้างสรรค์บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับการ
บริ ก ารมี ส่ วนร่ วมในการสร้ างความพึ งพอใจแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร พนักงานทุ กคนต้องยึดหลักการทํา
หน้าที่ เพื่ อประโยชน์ ของลู กค้าหรื อผูร้ ั บ บริ ก ารอัน เป็ นหัวใจสําคัญ ของการดําเนิ นงานทุ ก อย่าง
ตั้งแต่การกําหนดนโยบายการวางแผนจัดการ การออกแบบผลิ ตภัณฑ์บริ การ รวมถึ งการนําเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์บริ การที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมายของ “การสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูร้ ับบริ การ” อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้องค์กรผูใ้ ห้บริ การจําเป็ นต้องมีระบบหรื อกลไกในเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผล
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กิ จกรรมการให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ องด้วย เพราะข้อมูลดังกล่ าวนอกจากจะนํามาใช้
ปรับปรุ งกลยุทธ์ การบริ การให้ดีข้ ึนแล้วยังเป็ นข้อมูลสําคัญในการชี้ แนะให้เห็ นถึ งโอกาสในการ
นําเสนอบริ การใหม่ๆ ตามความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อีกด้วย
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การบริ การจะสามารถสร้างความพึงพอใจได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั คุณภาพการบริ การ
ด้วยแบบจําลอง SERVQUAL อันเป็ นแบบจําลองที่ ใช้ในการเปรี ยบเที ยบระหว่างความคาดหวัง
ก่อนใช้บริ การ และการรับรู ้ ภายหลังได้รับบริ การซึ่ งจะช่ วยให้ผูใ้ ห้บริ การทราบถึงระดับคุ ณภาพ
การบริ การ
บทความนี้ ได้ก ล่ าวถึ งการปรั บ กระบวนการทํางานของผูใ้ ห้บ ริ การเพื่ อเข้าสู่ การพัฒนา
คุณภาพการบริ การด้วยแบบจําลอง SERVQUAL เพื่อนําไปสู่ ความพึงพอใจในบริ การ ดังนี้ 1) การ
ตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ 2) การ
กํา หนดเป้ าหมายและทิ ศ ทางขององค์ ก รให้ ชั ด เจน 3) การกํา หนดกลยุ ท ธ์ ก ารบริ การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้บ ริ ห ารงานบริ ก ารจํา เป็ นต้อ งปรั บ เปลี่ ย นการบริ ก ารที่ มี อ ยู่ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ
เป้ าหมายและทิ ศ ทางขององค์ก ร 4) การพัฒ นาคุ ณ ภาพและความสั ม พันธ์ ในกลุ่ ม พนักงาน การ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรผูใ้ ห้บริ การให้มีคุณภาพและปลูกฝังจิตสํานึกของการบริ การซึ่ งจะนําไปสู่
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารอย่า งแท้จ ริ ง และ 5) การนํา กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ
ผูร้ ับบริ การไปปฏิบตั ิและประเมินผล
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ประเทศไทย (2) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารซื้ อ สิ น ค้า ร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ที่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย (3) ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํ า หรั บ พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ที่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย และ (4) นําเสนอโมเดลของกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิมในเขต
ภาคตะวัน ออกของประเทศไทย การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ได้แ ก่
ผูใ้ ช้บริ การที่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลี กดั้งเดิม อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองของแต่ละจังหวัดใน
ภาคตะวัน ออกของประเทศไทย ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ 400 ตัวอย่าง ใช้
แบบสอบถามผ่านการหาความเที่ ยงตรงและมี ค่ าความเชื่ อมัน่ 0.97 สถิ ติในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล
ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยเลขคณิ ต ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิ ติอา้ งอิง ประกอบด้วย สถิ ติเชิ งอนุ มาน ค่าสหสัมพันธ์ ค่าตรวจสอบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่ า ต ร ว จ ส อ บ
ความสั ม พัน ธ์ ข อง Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ า ง ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิจยั พบว่าพฤติ กรรมผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อกลยุทธ์
การตลาดสําหรั บพัฒ นาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ ม พฤติก รรมผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ความสัมพันธ์ท างตรงในทิ ศ
ทางบวกต่ อประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ก ลยุท ธ์ ก ารตลาดสํ าหรั บ พัฒ นาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ ม และกลยุท ธ์
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การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม มีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อประสิ ทธิ ผล
การใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลีกดั้งเดิ ม สุ ดท้ายผลของโมเดลพบว่าปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม คือพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ
และกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม
คําสํ าคัญ : พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ กลยุทธ์การตลาด ร้านค้าปลีกดั้งเดิม
Abstract
The objectives of this research are to 1) Study the behavior of customer has a positive
effect on marketing strategies for Traditional Trade Development in Eastern Part of Thailand. 2)
Study the behavior of customer has a positive effect on effective use of marketing strategies for
Traditional Trade Development in Eastern Part of Thailand. 3) Study marketing strategies has a
positive effect on effective use of marketing strategies for Traditional Trade Development in
Eastern Part of Thailand. Finally, the research considers 4) To propose Marketing Strategy Model
for Traditional Trade Development In Eastern Part of Thailand. This study is a quantitative
research method. The sample of this research was users that have used traditional retailers who
live in the district of each province in eastern part of Thailand. The total sample size was 400
samples for questionnaire to determine the accuracy and the reliability of 0.97. Statistical analysis
is descriptive statistics which include Frequency, percentage and arithmetic mean, Standard
deviation. According to the statistics and inferential statistics such as

Correlation, Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural
equation analysis (SEM).
The study found that behavior of customer had a positive effect and direct relationship on
marketing strategies. Behavior of customer had a positive effect and direct relationship on
effective use of marketing strategies. The marketing strategies had a positive effect and direct
relationship on effective use of marketing strategies. The causal model shows the factors that
effect to effective use of marketing strategies for Traditional Trade Development in Eastern Part
of Thailand are behavior of customer and marketing strategies for traditional trade development.
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Keywords: Behavior of customer, Marketing strategies, Traditional Trade
บทนํา
ธุ รกิจค้าปลีกถือได้วา่ เป็ นธุ รกิจที่มีความสําคัญและมีบทบาทสําหรับการดําเนินชี วติ ของคน
ไทยมาตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บ นั ธุ รกิ จค้าปลี กในเริ่ ม แรกมี ล ักษณะเป็ นร้ านขายของชําขนาดเล็ ก
ตั้ง อยู่ ต ามชุ ม ชน ตามหมู่ บ ้ า น ตามตึ ก แถว จํา หน่ า ยสิ นค้ า จํา เป็ นสํ า หรั บ การดํา รงชี พ ใน
ชี วิตประจําวัน ใช้ตน้ ทุนในการดําเนิ นงานไม่มาก มีการบริ หารจัดการร้านค้าอย่างง่ายไม่ซับซ้อน
เรี ยกว่า ร้านค้าปลีกดั้งเดิม หรื อร้านขายของชํา หรื อร้านโชวห่ วย ในขณะที่ประเทศเจริ ญรุ่ งเรื่ องขึ้น
ได้มีธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ข้ ึนมาและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการขยายตัวของธุ รกิ จค้าปลี ก
สมัย ใหม่ ไ ด้ส่ ง ผลกระทบต่ อธุ รกิ จค้าปลี ก ทั้ง ระบบและยัง คงมี แนวโน้ม ขยายตัวเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มมี แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ องเช่ นกัน นอกจากสาเหตุ ที่กล่าวมา
ข้างต้น พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคนิ ยมเข้าใช้บริ การซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง
เป็ นอีกหนึ่ งสาเหตุที่ทาํ ให้ร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีจาํ นวนลดลง ในภาวะปั จจุบนั การแข่งขันในธุ รกิจค้า
ปลี กแข่งขันรุ นแรง ในขณะที่ร้านค้าปลี กดั้งเดิมยังมีโอกาสปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดและเติบโตได้
ร้านค้าปลี กดั้งเดิ มมีเสน่ ห์ที่ร้านค้าปลี กสมัยใหม่ไม่มี ได้แก่ การผูกพันกันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
รู ปแบบการขายสิ นค้ามีลกั ษณะการแบ่งสิ นค้าขายตามความต้องการของผูซ้ ้ื อ ถือว่าเป็ นส่ วนสําคัญ
ที่จะช่ วยให้ร้านค้าปลี กดั้งเดิ มสามารถเติบโตและอยู่รอดได้ แต่ยงั คงต้องปรับเปลี่ ยนวิธีการ เช่ น
วิธีการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกดั้งเดิม การขายสิ นค้าให้แตกต่างจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เป็ นต้น
จากความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่ องรู ปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาแนวทางการตลาดสําหรับกําหนดกลยุทธ์สาํ หรับร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ใช้ตวั แปรในการศึ ก ษา ได้แก่ พฤติ ก รรมผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อสิ น ค้า
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม และประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลีกดั้งเดิ มที่ มีผลเชิ งบวกต่อกลยุทธ์
การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้ใ ช้ บ ริ การซื้ อสิ นค้า ร้ า นค้า ปลี ก ดั้ งเดิ ม ที่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรับ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํ า หรั บ พัฒ นาร้ า นค้ า ปลี ก ดั้ ง เดิ ม ที่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรับ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
4. นํา เสนอโมเดลของกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํ า หรั บ พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา การวิจยั
ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบการศึกษาเชิงปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
รู ปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมใน
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจยั คือ ผูใ้ ช้บริ การที่เคยใช้บริ การซื้อสิ นค้า
ที่ร้านค้าปลี กดั้งเดิ ม อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ทั้งนี้ ขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครั้ งนี้ คื อ 400 ตัวอย่างจากการคํานวญตามสู ตรการสุ่ ม
ตัวอย่างของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้ศึกษาผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้าปลี กดั้งเดิ มทั้งเพศชายและ
เพศหญิ งที่ อาศัยในอําเภอเมืองในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ใช้ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ในแต่ละจังหวัดจะมีร้านค้าปลี ก
ดั้งเดิ ม กระจายอยู่ท วั่ ไป ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั สนใจศึ กษาเฉพาะร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม ที่ มีท าํ เลที่ ต้ งั อยู่ใกล้ก ับ
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ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ มีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ ผูว้ ิจยั ใช้ขนาดตัวอย่างที่เป็ นสัดส่ วน และวิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบขนาดตัวอย่าง จํานวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิ งเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ที่ประชากรอาศัยอยูใ่ นอําเภอเมือง
ขั้นตอนที่ 2 ผูว้ ิจยั กําหนดขนาดตัวอย่างที่เป็ นสัดส่ วนจากจํานวนประชากรในอําเภอเมือง
ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ ิจยั เก็บ แบบสอบถามจํานวนจนครบ 400 คน ระหว่างเดื อน พฤษภาคมกันยายน 2561 โดยในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามได้ทาํ การแจกแบบสอบถามตามจํานวนที่ได้
คํานวญ และให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามด้วยตนเอง
เครื่ องมือสํ าหรับการวิจัย
เครื่ องมือสําหรับการวิจยั เชิ งปริ มาณ คื อแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่ มตัวอย่าง มี โครงสร้ างเนื้ อหาของแบบสอบถาม 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คุณลักษณะ
ส่ วนบุ ค คลของผู ใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อสิ น ค้าร้ านค้าปลี ก ดั้ง เดิ ม ในเขตภาคตะวัน ออกของประเทศไทย
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนพฤติกรรม
ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ สิ น ค้า ร้ า นค้าปลี ก ดั้ง เดิ ม ในเขตภาคตะวัน ออกของประเทศไทย ประกอบด้ว ย
แรงจู ง ใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร ทัศ นคติ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร และการรั บ รู ้ ข องผูใ้ ช้บ ริ ก าร ส่ วนที่ 2 ความ
คิดเห็นด้านกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ประกอบด้วยด้านคุ ณภาพการบริ การ ด้านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้า ด้านราคา ด้านทําเล
ที่ต้ งั ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ และส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดสําหรั บ พัฒ นาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย
ความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบ แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดสําหรับคําถามคุ ณลักษณะส่ วนบุคคล
ของผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็ นมาตราวัด
แบบ Check list และพฤติ กรรมผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ในส่ วนคําถามความคิดเห็นด้านกล
ยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็ นมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และคําถามประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์ การตลาดสําหรั บ
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พัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนโดยใช้แบบสอบถามในส่ วนคําถามลัก ษณะมาตรวัดแบบลิ เกิ ร์ด
(Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณครั้ งนี้ ผู ว้ ิจยั นําข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการเก็ บ แบบสอบถามมา
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิ บายคุณลักษณะส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิ ม
และค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (X) ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ อ อธิ บ ายตัวแปร
พฤติ กรรมผูใ้ ช้บริ การร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม และ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปร สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐานการวิจยั ได้แก่
สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ค่าตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy แล ะค่ าตรวจส อ บ ค วาม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
Bartlett’s Test of Sphericity และวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Modeling : SEM)
เพื่ อ นําเสนอโมเดลของรู ป แบบกลยุท ธ์ ก ารตลาดสํ าหรั บ พัฒ นาร้ า นค้าปลี ก ดั้ง เดิ ม ในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศไทย
ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ คุณลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ใช้ บริการซื้อสิ นค้ า
ร้ านค้ าปลีกดั้งเดิม และศึกษาวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออก ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิ ด
เป็ นร้อยละ 68.25 มีช่วงอายุต่าํ กว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63.50 ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด
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คิดเป็ นร้อยละ 62.25 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 47.50 ผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.75
ผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ ม ในเขตภาคตะวันออกมี พฤติกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.46 โดยที่ผูใ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมด้านแรงจูงใจของผูใ้ ช้บริ การอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 โดยที่ผใู ้ ช้บริ การมีพฤติกรรมด้านการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การและด้าน
ทัศ นคติ ข องผู ใ้ ช้บ ริ ก ารอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3.59 และ 3.47 ตามลํา ดับ ในขณะที่
พฤติ กรรมด้านแรงจูงใจของผูใ้ ช้บริ การอยู่ในระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.32 ผูใ้ ช้บ ริ การ
ร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 โดยที่ดา้ นคุณภาพการบริ การอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
ด้านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ด้านราคาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.34 ด้านทําเลที่ ต้ งั อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.45 ด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านกระบวนการบริ การอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.26 ในขณะที่ ประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดผูใ้ ช้บริ การร้ านค้า
ปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออก มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 โดย
ที่ความจงรักภักดีของลู กค้าอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และความพึงพอใจของลู กค้าอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10
ส่ วนที่ 2. ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) และผล
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวแปร
ตัวแปรพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ การรับรู ้ของ
ผูใ้ ช้บริ การ เท่ากับ 0.64 รองมาคือทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การ เท่ากับ 0.57 และแรงจูงใจของผูใ้ ช้บริ การ
เท่ากับ 0.49 ตามลําดับ ตัวแปรกลยุทธ์การตลาดมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคื อ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ เท่ากับ 0.74 รองมาคือ คุณภาพการบริ การ เท่ากับ 0.62 ด้านทําเลที่ต้ งั
เท่ า กับ 0.53 ด้ า นราคา เท่ า กับ 0.51 การบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า เท่ า กับ 0.47 และด้ า น
กระบวนการบริ การ เท่ากับ 0.44 ตามลําดับ และตัวแปรประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดมีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ ความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ เท่ากับ 0.74 รองมาคือ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ เท่ากับ 0.57
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลี กดั้งเดิมที่มีผลเชิ งบวกต่อกลยุทธ์
การตลาดสําหรั บพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่ายอมรั บ
สมมติฐาน โดยตัวแปรพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรกล
ยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลี กดั้งเดิม เท่ากับ 0.72 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และมีความสัมพันธ์รวมต่อตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม เท่ากับ 0.72
สมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารซื้ อ สิ น ค้า ร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ที่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย พบว่ายอมรับสมมติฐาน โดยตัวแปรพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การมีความสัมพันธ์ทางตรงใน
ทิศทางบวกต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม เท่ากับ
0.28 มี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01 และมี ค วามสั ม พันธ์ ท างอ้อมโดยส่ ง ผ่านตัวแปรกลยุท ธ์
การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม มีความสัมพันธ์ทางบวกเท่ากับ 0.36 และมีความสัมพันธ์
รวมต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม เท่ากับ 0.64
สมมติ ฐ านที่ 3 กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํ า หรั บ พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ที่ มี ผ ลเชิ ง บวกต่ อ
ประสิ ทธิ ผ ลการใช้กลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บ พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย พบว่ายอมรั บ สมมติ ฐาน โดยที่ ตวั แปรกลยุท ธ์ การตลาดสําหรั บพัฒนาร้ านค้าปลี ก
ดั้งเดิมมีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับ
พัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม เท่ากับ 0.86 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ 0.01 และมี ความสัมพันธ์
รวมต่อตัวแปรประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม เท่ากับ 0.86
ส่ วนที่ 3 ผลการนํ าเสนอโมเดลกลยุทธ์ การตลาดสํ าหรั บพัฒนาร้ านค้ าปลีกดั้งเดิมในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผลการนําเสนอความสอดคล้องของโมเดลกลยุท ธ์ ก ารตลาดสําหรั บ พัฒ นาร้ านค้าปลี ก
ดั้งเดิ มครั้งนี้ ค่าสถิ ติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ทั้งหมด
ผ่านข้อกําหนดเกณฑ์วดั มาตรฐานตามสมมติฐาน โดยมีค่า Chi-square = 597.73, ค่า Chi-square/df
= 1.80, P-Value = 0.07, GFI = 0.93, AGFI = 0.97, RMR = 0.01, RMSEA = 0.025, N = 362.34
ผูว้ ิจยั ขอเสนอโมเดลที่ ได้จากการวิจยั เป็ นโมเดลเชิ งสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดสําหรับ
พัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ดังนี้

901

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

คุณภาพการ
บริการ

แรงจูงใจของ
ผู้ใช้ บริ การ

0.62**

0.49**
0.57**

ทัศนคติของ
ผู้ใช้ บริการ

0.72**

พฤติกรรม
ผู้ใช้ บริ การ

กลยุทธ์
การตลาด

0.47**

0.51**

0.64**

การรับรู้ของ

การบริ หารความ
สัมพันธ์กบั ลูกค้ า
ราคา

0.53**
0.28**

ผู้ใช้ บริ การ

0.86**
0.74**

ประสิทธิผลการ
ใช้ กลยุทธ์
การตลาด
0.74**

0.57**

ความจงรักภักดี

ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ บริการ

ของผู้ใช้ บริ การ

ทําเลที่ตงั ้

0.44**

สิ่งแวดล้ อมทาง
กายภาพ
กระบวนการ
บริ การ

ตัวเลขจากค่าประมาณการ(Estimate) Chi-Square=597.73, df=332, p-value=0.07, RMSEA=0.025
อภิปรายผล
ผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วง
อายุต่าํ กว่า 30 ปี ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพโสด มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี มี รายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท
องค์ประกอบที่สําคัญของตัวแปร พบว่าการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของตัวแปรพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ ดา้ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของ
ตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิม และความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การเป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญของตัวแปรประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดผูใ้ ช้บริ การร้านค้าปลีกดั้งเดิม
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พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิมมีผลเชิ งบวกต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับ
พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ในเขตภาคตะวัน ออกของประเทศไทย พบว่า เมื่ อ มี พ ฤติ ก รรมของ
ผูใ้ ช้บริ การมากขึ้นจะส่ งผลให้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมมากขึ้นตามไปด้วย
จากการศึกษายังพบว่าแรงจูงใจของผูใ้ ช้บริ การ ทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การ และการรับรู ้ของผูใ้ ช้บริ การ
มีนยั สําคัญต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิม และการรับรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การเป็ น
ปั จจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Makarem and Mudambi (2007) พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การตลาด
สําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมด้านความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการใช้บริ การ นอกจากนี้การรับรู ้
ในคุ ณ ภาพของสิ น ค้ามี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ การตั้ง ใจซื้ อ ซํ้า ของผู บ้ ริ โภค และยังสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ปฬาณี และคณะ (2542) พบว่าในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่ องการรับรู ้ของ
ผูใ้ ช้บริ การ การได้รับแรงจูงใจจากสังคม และการที่ผใู ้ ช้บริ การมีทศั นคติที่ดีต่อการรับบริ การซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การตลาดของผูป้ ระกอบการ
พฤติ กรรมผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มมี ผลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลการใช้กล
ยุ ท ธ์ ก ารตลาดสํ า หรั บ พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ในเขตภาคตะวัน ออกของประเทศไทย เมื่ อ
พฤติ ก รรมของผูใ้ ช้บ ริ ก ารมี ม ากขึ้ นจะส่ งผลทําให้ป ระสิ ท ธิ ผลการใช้ก ลยุท ธ์ ก ารตลาดสําหรั บ
พัฒนาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ มดี ข้ ึ น และพฤติ กรรมของผูใ้ ช้บริ การที่ ดีข้ ึนจะส่ งผ่านกลยุท ธ์ การตลาด
สําหรับพัฒนาร้ านค้าปลีกดั้งเดิม ซึ่ งจะส่ งผลให้การใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลี ก
ดั้งเดิมดีข้ ึน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pavey and Spark (2009) พบว่าทัศนคติและแรงจูงใจจะมีผล
ต่อความตั้งใจซื้ อ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2000) กล่าวว่า เป็ นสภาวะ
ความพร้อมของจิตจะเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู ้สึก รวมถึงแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลต่อ
บุคคล สถานการณ์ในทิศทางใดทางหนึ่ ง ทัศนคติเป็ นการผสมผสานระหว่างความนึ กคิด ความเชื่ อ
ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Djamasbi Fruhlin
and Loiacono (2009) พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสิ นค้าและบริ การ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Pollack (2009) พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจ
กลยุทธ์ การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลี กดั้งเดิ มมีผลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลการใช้กล
ยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จากผลการ
วิเคราะห์ พบว่ากลยุทธ์ การตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม ได้แก่ ด้านคุ ณภาพการบริ การ
ด้านราคา ด้านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้า ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
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บริ การ และด้านทําเลที่ต้ งั เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์
การตลาดสํ า หรั บ พัฒ นาร้ า นค้า ปลี ก ดั้ง เดิ ม ทั้ง นี้ ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพเป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสําคัญมากที่สุดที่ส่งผลเชิ งบวกต่อประสิ ทธิ ผลการใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้า
ปลี กดั้งเดิ ม แสดงว่าเมื่ อมี กลยุทธ์ ก ารตลาดสําหรับพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มมากขึ้ นจะส่ งผลให้
ประสิ ท ธิ ผลการใช้กลยุทธ์ การตลาดสําหรั บพัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มมากขึ้นตาม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Pollack (2009) พบว่าสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพมี ความสั ม พันธ์ เชิ งบวกต่ อความพึ ง
พอใจและการตั้งใจซื้ อ นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Khattab and Aldehayyat (2011) กล่าว
ว่าคุ ณ ภาพการบริ การมี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก าร คุ ณภาพการบริ ก ารสู งกว่า
มาตรฐานจะนําไปสู่ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Wulf, Odekerken-Schroder and Laccbucci (2001) ได้พบว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ได้แก่
การให้ของรางวัลและการให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้าจะส่ งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และ
การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากโมเดลกลยุท ธ์ ก ารตลาดสําหรั บ พัฒ นาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม ในเขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ที่ได้จากการวิจยั แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนา
ร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ ม และประสิ ท ธิ ผลการใช้กลยุท ธ์ ก ารตลาดสําหรั บ พัฒ นาร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ ม มี
ความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มควรคํานึ งถึ งประสิ ทธิ ผลการใช้กล
ยุทธ์การตลาดซึ่ งได้แก่ ความจงรักภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การให้มาก
ขึ้น ทั้งนี้การใช้กลยุทธ์การตลาดสําหรับพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ ใน
ด้านการรับรู ้ ของผูใ้ ช้บริ การ เป็ นสิ่ งสําคัญซึ่ งจําเป็ นต้องสร้ างการรับรู ้ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้า
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม ในแง่ของสิ นค้าและบริ การต้องแตกต่างและหาไม่ได้ในร้านสะดวกซื้ อสมัยใหม่
รวมถึงให้ผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าร้านค้าปลีกดั้งเดิม ได้รับรู ้ถึงการเอาใจใส่ การบริ การที่ดี และมีความ
ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน และสิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึงรองมาคือการสร้ างทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การ และการ
สร้ างแรงจูงใจของผูใ้ ช้บริ การ ทั้งนี้ พฤติ กรรมผูใ้ ช้บริ การ นํามากําหนดกลยุทธ์การตลาดสําหรั บ
พัฒนาร้านค้าปลี กดั้งเดิมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การ ดังนี้ (1) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญอันดับแรกที่ตอ้ งคํานึ งถึ ง โดยควรจัดร้านค้าปลีกดั้งเดิม ให้มีการจัดเรี ยงสิ นค้า
ให้ มี ค วามเหมาะสม ภายในร้ านให้ มี ค วามสะอาด มี แสงสว่า งเพี ยงพอ มี ค วามปลอดภัย มี ก าร
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ตกแต่ ง สถานที่ ใ ห้ เหมาะสมกับ เทศกาลต่ า งๆเช่ น วัน สงกรานต์ วัน ปี ใหม่ เป็ นต้ น มี ค วาม
สะดวกสบายเมื่อมาใช้บริ การ (2) ด้านคุณภาพการบริ การ ควรมีสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ
ตามที่ คาดหวังได้ ควรเพิ่มสิ นค้าให้มี ความหลากหลาย และการขายสิ นค้าควรให้ผูใ้ ช้บริ การซื้ อ
สิ นค้าสามารถกําหนดปริ มาณการซื้ อได้ เอาใจใส่ ในการบริ การ และแสดงความกระตือรื อร้นที่จะ
บริ การขายสิ นค้า (3) ด้านทําเลที่ต้ งั ร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม ควรมี ทาํ เลที่ต้ งั สะดวกในการเดิ นทาง เช่ น
ตั้งอยูใ่ กล้ชุมชน เป็ นต้น (4) ด้านราคา ที่สําคัญผูใ้ ช้บริ การซื้ อสิ นค้าสามารถทําการต่อรองราคาได้
ควรมีราคาสิ นค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญ (5) ด้านการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี กดั้งเดิ ม ควรสร้ างความสัมพันธ์ กบั ผูใ้ ช้บริ การด้วยการให้ส่วนลด หรื อ
จัด ทํา บัต รส่ ว นลดให้ ก ับ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารซื้ อ สิ น ค้า ที่ เป็ นสมาชิ ก ประจํา ของร้ า น เป็ นต้น (6) ด้า น
กระบวนการบริ การ ควรมีการแนะนําสิ นค้าและแจ้งราคาอย่างชัดเจน มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสิ นค้า
อย่างเป็ นระบบ และควรมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการคํานวญอย่างถู กต้องและรวดเร็ วเป็ น
ต้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การวิจยั รู ปแบบกลยุทธ์ การตลาดสําหรับ พัฒนาร้ านค้าปลี กดั้งเดิ มในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทยครั้ งนี้ ศึ กษาเฉพาะประชากรที่ ใช้บ ริ ก ารซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าปลี ก ดั้งเดิ ม และ
เฉพาะในอําเภอเมือง ดังนั้นการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาในพื้นที่อื่นๆ และควรศึกษาประเภทร้านค้า
ปลีกประเภทอื่น เช่น ร้านขายสิ นค้าของใช้ประจําวัน ขายร่ วมกับยารักษาโรค เป็ นต้น
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สมรรถนะของช่ างฝี มือแรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้ า
Competency for a Middle-Industrial Labor in the Electric Vehicle Industry
ทรรศนะ บุญขวัญ
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บทคัดย่ อ
บทสรุ ปของบทความนี้ มีขอ้ เสนอแนะว่าสมรรถนะของช่างฝี มือแรงงานระดับกลาง กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า จําเป็ นต้องมี สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ด้ า นทั ก ษะและการปฎิ บ ัติ ง าน และด้า นความรู ้ ท างวิ ช าการ ในส่ ว นสมรรถนะส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย ด้านมนุ ษ ยสั ม พันธ์ และการพัฒนาตนเอง ด้านบุ คลิ ก ภาพ และด้านคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรม
คําสํ าคัญ : สมรรถนะ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
Abstract
The summary of this article also suggests that needs of competency for a middleindustrial labor in the electric vehicle industry will be (1) threshold abilities competencies which
key performance indicators are career skills, know-how and knowledge, and (2) differentiation
outstanding competencies which key performance indicators are effective collaboration, selfdevelopment, traits, and ethical personality.
Keywords: competency, the electric vehicle industry
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บทนํา
ในปั จจุ บนั สถานการณ์ วิกฤตเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล และปั ญหาสิ่ งแวดล้อมมี ความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น การใช้พลังงานมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องในภาคการขนส่ งและอุตสาหกรรมยานยนต์โดย
ส่ วนใหญ่ใช้เครื่ องยนต์เผาใหม้ภายในโดยใช้เชื้ อเพลิงฟอสซิ ลเป็ นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อน
และมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่มีผลต่อวิกฤตโลกร้อน (Global Warming Crisis) นอกจากนี้
แนวโน้ม โลกให้ ค วามสําคัญ ต่ อการพัฒ นาโดยคํานึ งถึ ง ปั ญ หาสิ่ งแวดล้อมและความมัง่ คงทาง
พลังงานมากขึ้ น จะเห็ นว่าได้ส่งผลต่อรู ป แบบการใช้พ ลังงานของโลกที่ เปลี่ ยนไปจากพลังงาน
ฟอสซิ ล แบบเดิ ม สู่ ก ารใช้ พ ลัง งานสะอาดที่ เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม จึ ง ทํา ให้ แ นวโน้ ม การใช้
พลังงานฟอสซิ ลในภาคการขนส่ งและอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ ึงมีการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกใน
ระดับ สู ง เปลี่ ย นไปใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า มากขึ้ น ซึ่ งเทคโนโลยีย านยนต์ไ ฟฟ้ า เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง
เนื่องจากมีขอ้ ได้เปรี ยบของประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงานและการปลดปล่อยสารมลพิษ
สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ สู่ ยุ ค 4.0 อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เนื่ องจากเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ า
สามารถประยุกต์ใช้กบั ภาคการขนส่ ง และมี แนวโน้มที่ จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้ จากการใช้
พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนยานยนต์และมีการปล่อยสารมลพิษเกือบจะเป็ นศูนย์ อุตสาหกรรม
ที่ จ ะเกิ ด ตามมาจากแนวโน้ ม ของยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ก็ คื อ ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ได้แ ก่ มอเตอร์
แบตเตอรี่ อิ นเวอร์ เตอร์ และชุ ดควบคุ ม ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้ า ภายใต้ค วาม
ร่ วมมือของหลายภาคส่ วนในการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์และชิ้นส่ วนไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มยาน
ยนต์ไฟฟ้ าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรมที่เรี ยกว่า ประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่ งจะสร้างความมัง่ คัง่ ยัง่ ยืนให้กบั ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 (สถาบันยานยนต์, 2556)
สอดคล้องกับภาครัฐของไทยได้กาํ หนดนโยบายเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้ าในประเทศ
โดยวัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2558 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ ห้ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มัย ใหม่ ที่ เน้ น
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมเป้ าหมายในการ
ขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จเพื่ออนาคต หรื อ New Engine of Growth ซึ่ งเป็ นการต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น โดยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็ น “วาระแห่งชาติ”
ในขณะที่ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ไ ฟฟ้ า ไทยกํา ลัง ขับ เคลื่ อ นท่ า มกลางกระแสการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายใต้วตั ถุ ป ระสงค์ “ตลาด
และฐานการผลิตเดี ยวหรื อ Single Window” ซึ่ งจะเน้นการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า การบริ การ การลงทุน
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เงิ นทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี ท้ งั ด้านแรงงานทักษะ และแรงงานเชี่ ยวชาญ เมื่อมี
การรวมตัว เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) ทํา ให้ ก าร
เคลื่ อนย้ายแรงงานวิช าชี พ สามารถทําได้ง่ายขึ้ น เนื่ องจากมี ก ารอํานวยความสะดวกในเรื่ องการ
เคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในอาเซี ยน โดยการสร้างและยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่ วมกันเพื่อเป็ นการ
ลดกฎเกณฑ์ดา้ นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ด้านแรงงานทักษะมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายกระจายตัวมากขึ้น
ไปยังประเทศในอาเซี ยนที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่าประเทศของตน ในส่ วนของแรงงานทักษะของ
ไทยมีแนวโน้มจะเคลื่อนย้ายไปประเทศสิ งคโปร์ มาเลเซี ยและฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งประเทศดังกล่าวจะให้
ความสําคัญกับด้านทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพและทักษะฝี มือ ดังนั้นประเทศไทยจึง
ต้องมีการเตรี ยมพร้อมและพัฒนาแรงงานให้มีศกั ยภาพมากขึ้นสําหรับแรงงานไทยที่จะเคลื่อนย้าย
ไปยังกลุ่มประเทศในอาเซี ยนในด้านของ ทักษะต่างๆ ภาษา ระเบี ยบวินยั และเทคโนโลยี รวมถึ ง
วัฒ นธรรมของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ทั้งนี้ ส่ งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ าต้องพิ จารณา
ความพร้ อมของผูผ้ ลิตและส่ งออกยานยนต์ อะไหล่ ชิ้ นส่ วนประกอบ และเสริ มสร้างฝี มือแรงงาน
เพื่ อ จะได้ป รั บ ปรุ ง พัฒ นา สร้ างโอกาสเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้านเศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557)
ภาครั ฐ ต้อ งการพัฒ นาประเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลางยานยนต์ ไ ฟฟ้ า ของอาเซี ย น และ
มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.) เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งในการ
พัฒนากําลังคนและสมรรถนะ โดยพัฒนาหลักสู ตรภายใต้สถาบันวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีข้ นั สู ง
แห่ งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวเป็ นโครงการที่จดั สอนหลักสู ตรด้านยานยนต์
ไฟฟ้ า นอกจากนี้ สถาบันวิท ยากร สวทช. ได้จดั หลัก สู ตรฝึ กอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้ าสํ าหรั บ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิงานมื ออาชี พ ประกอบด้วย (1) หลักสู ตรการสัม มนา Ready for EV Community (2) การ
สัมมนาเทคโนโลยีการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ าและการใช้งานอย่างถู กกฎหมาย (Electric
Motorcycle Technology: EMT) (3) ห ลั ก สู ตรรู ้ จ ริ งทุ กเทคโน โลยี ย านยนต์ ไ ฟ ฟ้ าใน 2 วั น
(Mastering EV Technologies in 2 days: MEV) และ (4) หลักสู ตรความรู ้ เพื่อให้บริ การสถานี ประจุ
ไฟฟ้ าสําหรั บ ยานยนต์ไฟฟ้ า (Fundamental of EV Charging Station Technology: FEC) ส่ วนด้าน
การเผยแพร่ ค วามรู ้ แ ละสร้ า งความตระหนั ก เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจและตระหนั ก ถึ ง
ความสํ าคัญ ของเทคโนโลยีย านยนต์ไ ฟฟ้ าดัง นั้น สวทช. ได้ด ําเนิ น การโดย (1) จัด สั ม มนาใน
รู ป แบบการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า (2) ฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารเรื่ อ ง “แพ็ ค
แบตเตอรี่ สําหรับยานยนต์ไฟฟ้ า” (3) การจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์และจัดทําวีดีโอสั้นสําหรับ
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เผยแพร่ ทางสื่ อออนไลน์ และ(4) งานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่ วนยานยนต์เป็ นงานแสดงเทคโนโลยี
ยานยนต์และอากาศยานของไทยทั้งจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และสถาบัน การศึ ก ษา (สํ านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
ขณ ะที่ แผนพั ฒ นากํ า ลั ง คนในระดั บ ประเทศ พ.ศ 2555-2559 (สํ า นั ก เลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี , 2555) ได้เห็ นชอบให้มี (1) การผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนให้สอดคล้องกับ
ยุท ธศาสตร์ ป ฏิ รูป การศึ ก ษารอบที่ 2 (2) การสร้ างความสมดุ ลระหว่างอุ ป สงค์และอุ ป ทานด้าน
กําลังคนทุ กภาคส่ วน (3) พัฒนากําลังคนให้มีศกั ยภาพสู งและมีความสามารถในระดับสากล (4)
สร้างเสริ มเครื อข่ายในการพัฒนากําลังคน (5) สนับสนุ นให้กาํ ลังคนมีความมัน่ คงและหลักประกัน
ในชีวติ และ(6) สนับสนุนให้กาํ ลังคนมีคุณธรรม
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
สังคมสมัยใหม่เป็ นสังคมแห่งสถาบันที่มีการจัดการเป็ นองค์กรอย่างแท้จริ ง และพนักงาน
ในองค์ก รจากเดิ มเป็ นพนักงานใช้ก าํ ลังกายจะถู ก เปลี่ ยนไปสู่ พ นัก งานที่ ใช้ความรู ้ (Knowledge
Worker) พนักงานใช้ความรู ้ (Knowledge Worker) เป็ นพนักงานที่ ใช้สมองและสติ ปั ญญาในการ
ทํางานให้สาํ เร็ จลุล่วง พนักงานที่ใช้ความรู ้ได้รับการสั่งสอนให้ใช้ความรู ้ทฤษฎีและแนวคิดมากกว่า
ใช้ แรงกาย หรื อทัก ษะทางมื อและทางกาย แต่ จะใช้ค วามรู ้ ใช้ส ติ ปั ญ ญาของตนในการเปลี่ ย น
ความคิดให้เป็ นผลิตผล บริ การ หรื อกระบวนการใช้ความรู ้ทาํ การสร้างสรรค์ความรู ้ รู ้วิธีนาํ ความรู ้
ไปใช้ป ระโยชน์ และสามารถแก้ปั ญ หาต่างๆได้ดี เช่ น นักวิท ยาศาสตร์ ด้านการวิจยั และพัฒ นา
สถาปนิ ก และนักวิศวกร เป็ นต้น เป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้นในยุคเศรษฐกิจที่พ่ ึงพาความรู ้ (Knowledge
Economy) เพื่อให้ทาํ หน้าที่ในการสร้างสรรค์ จัดการงาน และเพิ่มพูนความรู ้ และการจัดการความรู ้
ของผูร้ ่ วมงาน ความรู ้ถูกพิจารณาว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ถือได้วา่ พนักงาน
ที่ใช้ความรู ้เป็ น “ปั จจัยการผลิต” ในปั จจุบนั องค์กรหรื อสถานประกอบการมีความต้องการพนักงาน
ที่ใช้ความรู ้ที่มีทกั ษะความรู ้ ความสามารถด้านข้อมูล ข่าวสารมากยิ่งขึ้น ให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นกับ
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต (Life-long learning) เพื่ อจะได้รับ ทัก ษะที่ จาํ เป็ นในการเป็ นพนัก งานที่ ใ ช้
ความรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตในศตวรรษที่ 21
ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเป็ นการพัฒนามนุษย์ให้ความสําคัญกับความสามารถของมนุษย์
ในการบรรลุศกั ยภาพของตนเองและการศึกษาควรมีการพัฒนา ผลิตภาพ (Productivity) ของมนุษย์
โดยส่ งเสริ มให้แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาและบรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดของตน ส่ วนผลิตภาพควรที่จะ
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มองในแง่ของคุณภาพเพิ่มขึ้นเช่น ความรู ้และทักษะดีข้ ึน การคิดและการวิเคราะห์ดีข้ ึน สนุ กกับการ
ทํางานมากขึ้น เป็ นต้น
ในขณะที่ ปกป้ อง จันวิท ย์ และคณะ (2556) ได้กล่ าวว่าการสร้ างทักษะแห่ งอนาคตใหม่
ประกอบไปด้วย 4 ประการ ดังนี้
1. ในศตวรรษใหม่จะเคลื่ อนเข้าสู่ สั งคมความรู ้ (Knowledge–based Society) โดยที่ ก ลุ่ ม
ผูน้ าํ สังคมเป็ นกลุ่มที่ใช้ แรงงานความรู ้ เป็ นหลักโดยที่ทกั ษะที่จาํ เป็ นในสังคมความรู ้ ได้แก่ทกั ษะ
ในการคิ ดวิเคราะห์ ทักษะในการเลื อกสรรและแม้กระทั้งประมวลข้อมู ลข่าวสารด้วยการสื บ ค้น
ข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่ใช่ทกั ษะด้านการท่องจําเหมือนที่ผา่ นมา
2. โครงสร้ างขององค์ก รเปลี่ ยนจากแนวดิ่ งเป็ นแนวราบ มี ล ัก ษณะการกระจายอํานาจ
ตัดสิ นใจมากขึ้น ส่ งผลให้พนักงานยุคใหม่ตอ้ งมีทกั ษะในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
มากขึ้น
3. เทคโนโลยีได้เข้ามามี บ ทบาททํางานแทนแรงงานที่ รับ ผิดชอบงานที่ เป็ นงานประจํา
(Routine, Self-Replicated Jobs) ทําให้ทกั ษะที่มีความสําคัญและเป็ นที่ตอ้ งการในโลกยุคใหม่ ได้แก่
ทักษะในการค้นหาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะการทํางานเป็ นทีม และทักษะใน
การสื่ อสารอันซับซ้อนซึ่ งคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทําแทนได้
4. เทคโนโลยีก ารสื่ อสารนําไปสู่ การเชื่ อมโยงของตลาดแรงงานของแต่ล ะประเทศใน
ระดับโลกมากขึ้นพนักงานยุคใหม่จึงต้องสามารถทํางานภายในทีมที่ ประกอบด้วยผูค้ นที่ มาจาก
หลากหลายชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ทําให้ตอ้ งมีทกั ษะด้านภาษาที่สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติ
อื่นๆได้ เช่น ภาษาอังกฤษ ความรู ้เท่าทันเทคโนโลยี เป็ นต้น
แนวคิ ด ทัก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 นั้ น ตั้ง ต้น จากผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้ (Learning
Outcomes) ที่ จาํ เป็ นสําหรั บ ศตวรรษที่ 21 โดยให้ค วามสํ า คัญ กับ การ ปลู ก ฝั ง ทัก ษะ (Skills) ที่
จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 เช่ น ทักษะในการคิดขั้นสู ง ทักษะในการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะชี วิต
และการทํางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร ควบคู่กบั “เนื้อหา” (Contents) ในสาระวิชา
หลักและความรู ้ อื่นที่ สําคัญในศตวรรษที่ 21 เช่ น ความรู ้ เรื่ องโลก ความรู ้ ด้านการเงิ น เศรษฐกิ จ
ธุ ร กิ จ และการเป็ นผู ้ป ระกอบการความรู ้ ด้ า นพลเมื อ ง ความรู ้ ด้ า นสุ ข ภาพ และความรู ้ ด้ า น
สิ่ ง แวดล้อ ม ผ่ า นหลัก สู ต รที่ มี ล ัก ษณะกระชับ ช่ า งคิ ด (Thinking Curriculum) และบู ร ณาการ
(Interdisciplinary Curriculum) เพื่อสร้างนักเรี ยนที่มีคุณลักษณะอันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่
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21 ได้ คือ รู ้จกั คิด รักการเรี ยนรู ้ มีสํานึ กในพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริ ยธรรม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาสามารถปรับตัวสื่ อสารและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลตลอดชีวติ
สมรรถนะ
ต้น ศตวรรษที่ 1970 McClelland ได้ท าํ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ บุ ค ลากรที่ ท าํ งานในตําแหน่ ง
เดี ยวกันแต่ มีผ ลการปฏิ บ ตั ิงานที่ แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิ ง โดยทั้งนี้ McClelland ได้แบ่ งบุ ค ลากร
ออกเป็ น 2 กลุ่ มได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุ คลากรที่ มี ผลการปฏิ บตั ิ งานดี และกลุ่ มที่ 2 บุ คลากรที่ มีผลการ
ปฏิบตั ิงานพอใช้ จากผลการวิจยั พบว่าสิ่ งที่ทาํ ให้บุคลากรที่ทาํ งานในตําแหน่งเดียวกันแต่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันเรี ยกว่าสมรรถนะ (Competency) โดยที่บุคลากรมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีจะมี
สมรรถนะที่ ดีกว่า ในปี ค.ศ. 1973 McClelland ได้เสนอแนวคิ ดเรื่ องสมรรถนะเป็ นการอธิ บายถึ ง
บุคลิกลักษณะของคนว่าเปรี ยบเสมือนกับภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg)ในบทความวิชาการเรื่ อง “Testing
for Competence rather than Intelligence” แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของบุคคลเปรี ยบเสมือนภูเขา
นํ้าแข็งที่ลอยอยูใ่ นนํ้าโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 เป็ นส่ วนที่ ลอยอยู่เหนื อนํ้าซึ่ งจะสามารถ
สังเกตได้ชดั เจนและวัดได้ง่าย ได้แก่ส่วนของความรู ้ (Knowledge) ที่ได้เรี ยนมาในสาขาวิชาต่าง ๆ
และส่ วนของทักษะ (Skill) ได้แก่ความเชี่ ยวชาญ ความชํานาญพิเศษด้านต่างๆ และส่ วนที่ 2 เป็ น
ส่ วนภูเขานํ้าแข็งที่จมอยูใ่ ต้น้ าํ ในส่ วนนี้เป็ นส่ วนที่มีปริ มาณมากกว่าส่ วนที่ 1 ที่ลอยอยูเ่ หนื อนํ้า โดย
ที่ในส่ วนที่เป็ นภูเขานํ้าแข็งที่จมอยูใ่ ต้น้ าํ จะไม่อาจสังเกตได้ชดั เจนและสามารถวัดได้ยากกว่า และ
เป็ นส่ วนที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลมากกว่าส่ วนที่ ล อยอยู่เหนื อ นํ้า ได้แ ก่ บทบาทที่
แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ แห่ งตนที่มีต่อตนเอง (Self Image) ลักษณะนิ สัยหรื อ
คุณลักษณะส่ วนบุคคล (Traits) และแรงผลักดันเบื้องลึ กหรื อแรงจูงใจ (Motive) และ McClelland
ได้กล่าวว่า ภูเขานํ้าแข็งส่ วนที่อยูเ่ หนือนํ้าเป็ นส่ วนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาของแต่ละ
บุคคล ซึ่ งการที่บุคคลมีความฉลาดจะสามารถเรี ยนรู ้องค์ความรู ้ในด้านต่างๆรวมถึ งมีทกั ษะนั้นได้
แต่ ย งั ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะทําให้ บุ ค คลนั้น มี ผ ลปฏิ บ ัติ ง านที่ โดดเด่ น ได้ แต่ บุ ค คลนั้ น จํา เป็ นต้อ งมี
องค์ป ระกอบของลัก ษณะนิ สั ย หรื อ คุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Traits) แรงผลัก ดัน เบื้ อ งลึ ก หรื อ
แรงจูงใจ (Motive) ภาพลักษณ์แห่ งตนที่มีต่อตนเอง (Self Image) และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคม
(Social Role)รวมอยูด่ ว้ ยจึงจะสามารถทําให้บุคคลนั้นมีผลปฏิบตั ิงานที่โดดเด่นได้
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สมรรถนะของช่ างฝี มือแรงงานระดับกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้ า
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ต้อ งปรั บ กระบวนการทํางานเข้าสู่ ย านยนต์ไ ฟฟ้ า ในส่ ว นของ
สถานศึ ก ษาต้อ งผลิ ต และพัฒ นาศัก ยภาพกํา ลัง คนให้ ส อดคล้อ งตรงตามความต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ สมรรถนะของช่ างฝี มือแรงงานระดับกลาง กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ ามี
สรรถนะ 2 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่ หนึ่ ง คือ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน มีองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่
ด้านทักษะและการปฏิ บตั ิงาน และด้านความรู ้ ทางวิชาการ และในส่ วนที่ สอง คือสมรรถนะส่ วน
บุคคล มีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านมนุ ษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง ด้านบุคลิ กภาพ และ
ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
สมรรถนะขั้นพืน้ ฐาน ด้ านทักษะและการปฎิบัติงาน
สถานประกอบการในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ไ ฟฟ้ า ต้อ งปรั บ ตัว และเสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่ งและโอกาสในการทําธุ รกิจโดยแสวงหาบุคลากรที่มีคุณลักษณะตรงตามลักษณะงานมาก
ขึ้น คุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นทักษะการปฏิ บตั ิ งานและทักษะวิชาชี พเป็ นด้านหนึ่ งที่สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
สมรรถนะด้า นทัก ษะและการปฏิ บ ัติ ง านสํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาที่ จ บหลัก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
หมายถึ ง ทักษะที่ ผูจ้ บการศึ กษาได้จากการเรี ยนรู ้ และสามารถนําไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้ตาม
มาตรฐานในเนื้ องานที่กาํ หนดไว้ หรื อกล่าวได้วา่ ความรู ้และความสามารถรวมถึ งทักษะวิชาชี พที่
ได้ฝึกมา ผูจ้ บการศึกษาต้องสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนได้เพื่ อ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในงานนั้ น ๆ (อุ ม าพร สุ ข สุ เมฆ, 2540) นอกจากนี้ ผู ้ที่ จ บหลัก สู ต ร
อาชี วศึ กษาไม่ใช่ เพี ย งเป็ นการรู ้ ท ฤษฎี เพี ยงอย่างเดี ยว จะต้องมี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ยวชาญในทักษะ
วิชาชี พนําความรู ้ ไปปฏิ บตั ิ งานได้จริ ง โดยจําเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งมีความรู ้ และสามารถใช้เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
สามารถพัฒนาทักษะการปฏิ บตั ิงานและทักษะวิชาชี พให้กา้ วหน้าเพื่อประโยชน์สูงสุ ดในงานที่ตน
รั บ ผิดชอบ ทั้งนี้ ได้สั ม ภาษผูบ้ ริ ห ารสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ าได้ขอ้ สรุ ป
ร่ วมกัน ดังนี้
สมรรถนะขั้น พื้ น ฐาน ด้านทัก ษะและการปฎิ บ ัติ งาน ช่ างฝี มื อ แรงงานระดับ กลาง ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ ามี สมรรถนะที่ สําคัญ ในเรื่ องของความสามารถประยุกต์ความรู ้ และ
ผสมผสานใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งได้ มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานวิชาชีพด้านยานยนต์ไฟฟ้า สามารถนํา
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นโยบายของผูบ้ งั คับบัญชามาปฏิบตั ิได้ สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างแคล่วคล่องและแม่นยํา สามารถ
ปฏิ บ ตั ิงานได้ตามที่ ก าํ หนดไว้ได้ มี ความชํานาญในการใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ต่างๆ ด้านยานยนต์
ไฟฟ้ า มีทกั ษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการปฏิ บตั ิงาน และมีความสามารถวางแผน
งานและวิเคราะห์ ง านที่ ไ ด้รับ มอบหมายได้อ ย่างดี นอกจากนี้ ช่ างฝี มื อ แรงงานระดับ กลาง ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ าควรมี สมรรถนะรองลงมา คื อสมรรถนะของการถ่ายทอดความรู ้ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ งานที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
พัฒ นางานที่ รับ ผิดชอบ มี ค วามสามารถแสวงหาความรู ้ ใหม่เพื่ อพัฒ นางาน และความสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ในสถานการณ์ที่กดดัน
สมรรถนะขั้นพืน้ ฐาน ด้ านความรู้ ทางวิชาการ
ความรู ้ (Knowledge) คื อ ข้อ มู ล ที่ อ ยู่ใ นตัว บุ ค คลหรื อ อยู่ใ นสมองดัง นั้น การให้ ค วามรู ้
จําเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเข้าไปอยูใ่ นสมองให้มากที่สุดโดยสามารถแบ่งความรู ้ในสมองของบุคคลได้ 2
ลัก ษณะ ได้แก่ (1) ความเข้าใจ (Understanding) คื อ การที่ บุ ค คลสามารถอธิ บ ายได้ เช่ น อธิ บ าย
ความเข้าใจเรื่ องวิธีการใช้เครื่ องมือต่างๆได้เป็ นอย่างดี (2) การจํา (Remembering) คือ การท่องได้
การบอกได้ เช่ น สามารถจํา ได้ว่า ไขควงปากแบนมี ล ัก ษณะเป็ นอย่า งไร เป็ นต้น และความรู ้
(Knowledge) เป็ นการรับรู ้เบื้องต้นซึ่ งบุคคลส่ วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ จาก
การตอบสนองสิ่ งเร้า จัดระบบเป็ นโครงสร้างของความรู ้ที่ผสมผสานระหว่างความจํา (ข้อมูล) กับ
สภาพจิ ตวิท ยา รวมถึ งการสั ม ภาษผูบ้ ริ ห ารสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ าได้
ข้อสรุ ปร่ วมกัน ดังนี้
สมรรถนะขั้นพื้นฐาน ด้านความรู ้ทางวิชาการ ช่างฝี มือแรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้ า มีสมรรถนะที่สําคัญในเรื่ องการมีความรู ้การวางแผนและควบคุ มการผลิ ตยานยนต์
ไฟฟ้ า มี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ การซ่ อ มบํา รุ ง เช่ น มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ชุ ด แบตเตอรี่ อุ ป กรณ์ ป ระจุ ไ ฟฟ้ า
อินเวอร์ เตอร์ คอมเพรสเซอร์ เครื่ องปรับอากาศแบบไฟฟ้ า ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น และมี
ความรู ้เรื่ องการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า เช่นควบคุมอุณหภูมิการทํางานของ
อุปกรณ์ ไฟฟ้ าต่างๆ ควบคุ มการเก็บเกี่ ยวพลังงานจากการลดความเร็ ว และควบคุมระบบต่างๆให้
ทํางานสอดคล้องกัน เป็ นต้น นอกจากนี้ช่างฝี มือแรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า
ยัง ควรมี ส มรรถนะเรื่ อ งความรู ้ ก ารออกแบบทางอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า มี ค วามรู ้ เรื่ อ ง
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ดา้ นยานยนต์ไฟฟ้ า มีความรู ้บาํ รุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ยานยนต์
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ไฟฟ้ า และมีความรู ้ ทางภาษาต่างประเทศ และสิ่ งที่สําคัญในอนาคต คือสมรรถนะการมีความรู ้ใน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะส่ วนบุคคล ด้ านมนุษยสั มพันธ์ และการพัฒนาตนเอง
การมี มนุ ษยสัมพันธ์ที่ ดีในองค์กรมิ ได้เกิ ดขึ้นเพราะบุ คคลนั้นมี ความสามารถพิ เศษเรื่ อง
ของคนแต่เป็ นเพราะบุคคลนั้นให้ความสนใจไปที่การมีส่วนร่ วมในการสร้างผลงานของตนเองและ
ผลงานที่ สัม พันธ์ กบั ผูอ้ ื่ น ซึ่ งจะส่ งผลให้ค วามสัม พันธ์ของบุ คคลนั้นเป็ นสิ่ งที่ สร้ างสรรค์ท าํ ให้
ก่อให้เกิ ดผลงานและ Drucker ยังให้ความสําคัญของการมี ส่วนร่ วมสร้ างผลงานจะเป็ นพื้นฐาน 4
ประการของมนุษยสัมพันธ์ท่ีมีประสิ ทธิ ผล ได้แก่
1. การสื่ อสาร เป็ นการสื่ อสารให้ ผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชามี ส่ วนร่ วมสร้ า งผลงานด้ ว ย
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีความรู ้ สึกถึ งการมีส่วนร่ วมในผลงาน มี ความรับผิดชอบต่องานที่ทาํ ซึ่ งจะ
สามารถทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีข้ ึนได้ในองค์กร
2. การให้ความสําคัญในการมีส่วนช่วยสร้ างผลงานก่อให้เกิ ดการสื่ อสารด้านข้างซึ่ งช่วย
ให้เกิ ดการทํางานเป็ นที ม เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจระหว่างกันรู ้ ถึงจุ ดมุ่ งหมาย มุ ม มองและวิธี การ
ทํางานร่ วมกัน
3. คนที่จะพัฒนาตนเองได้โดยมากแล้วจะขึ้นอยู่กบั การให้ความสําคัญในการมีส่วนช่ วย
สร้างผลงาน
4. ผูบ้ ริ หารที่ให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่ วมสร้ างผลงานจะกระตุน้ ให้บุคคลอื่นพัฒนา
ตนเองไปด้วยพร้อมกัน
จากการสัมภาษผูบ้ ริ หารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกัน
ดังนี้ สมรรถนะส่ วนบุคคล ด้านมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาตนเอง ช่างฝี มือแรงงานระดับกลางใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าควรมีสมรรถนะที่สําคัญได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น
รับฟั งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น สามารถสร้างความสัมพัธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่ อนร่ วมงาน สามารถสื่ อสารที่ ดีให้ผูอ้ ื่ นหรื อเพื่ อนร่ วมงานมี ส่ วนร่ วมสร้ างผลงาน มี ก าร
พัฒ นาตนเองตลอดเวลา และการทํา งานเป็ นที ม นอกจากนี้ ช่ า งฝี มื อ แรงงานระดับ กลางใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ ายังควรมีสมรรถนะสําหรับการมีทศั นคติที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน สามารถสร้ างแรงจูงใจในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
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ความสามารถในการกระตุน้ ให้ผูอ้ ื่นพัฒนาตนเองได้ และมี น้ ําใจต่อเพื่อนร่ วมงาน และสิ่ งที่ขาด
ไม่ได้ คือสมรรถนะที่จะสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานได้
สมรรถนะส่ วนบุคคล ด้ านบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ เป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคลโดยส่ วนรวมทั้งลักษณะทางกายและ
ลักษณะทางจิต ซึ่ งลักษณะทางกายสามารถสังเกตได้ง่าย ได้แก่ รู ปร่ าง หน้าตา กิริยา ท่าทาง คําพูด
นํ้าเสี ย ง ความสามารถทางสมอง ทัก ษะการทํากิ จกรรมต่ างๆและลัก ษณะทางจิ ต จะสั ง เกตได้
ค่อนข้างยาก ได้แก่ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ความสนใจ ทัศนคติ ค่ านิ ยม ความมุ่ งหวัง เป้ าหมาย และ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม ทั้งลักษณะทางกายและลักษณะทางจิตมาจาก
พันธุ กรรมและสิ่ งแวดล้อมของแต่ล ะบุ คคลนั้นๆทําให้แต่ละบุ คคลมีความแตกต่างกัน และจาก
การสัมภาษผูบ้ ริ หารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกัน ดังนี้
สมรรถนะส่ วนบุคคล ด้านบุคลิกภาพ ช่างฝี มือแรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้ าควรมีสมรรถนะที่สาํ คัญได้แก่ การมีภาวะผูน้ าํ การมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ ความมีระเบียบวินยั
มี ค วามตรงต่ อเวลา มี ความมานะ มี ค วามน่ าเชื่ อถื อ และมี ความไว้วางใจได้ นอกจากนี้ ช่ างฝี มื อ
แรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ ายังควรมีสมรรถนะมีความขยันหมัน่ เพียง และมี
ความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจในตนเอง
สมรรถนะส่ วนบุคคล คุณธรรมและจริยธรรม
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ นเรื่ องที่ สํ าคัญ และมี บ ทบาทสําคัญ ในสั ง คมไทยในปั จจุ บ ัน
คุ ณ ธรรม หมายถึ ง สภาพคุ ณ งามความดี ท างความประพฤติ และทางจิ ตใจ ทั้ง นี้ แบ่ งออกเป็ น 2
ความหมาย ได้แก่ (1) ความประพฤติดีงามเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งนี้ตอ้ งมีพ้นื ฐานจาก
ค่านิยมทางวัฒนธรรม หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ ศีลธรรมทางศาสนาและประเพณี (2) การ
รู ้จกั ไตร่ ตรอง ในที่ น้ ี คุณธรรมจะหมายถึ งจริ ยธรรมในแต่ละข้อนํามาปฏิ บตั ิจนเป็ นนิ สัย เช่ น เป็ น
บุคคลมี ความรับผิดชอบ บุคคลที่ ซื่อสัตย์ อดทน เสี ยสละ ในส่ วนของ จริ ยธรรม หมายถึ ง ความ
ประพฤติของมนุ ษย์ท่ีเป็ นกฎเกณฑ์และการมีมโนธรรม รู ้จกั การแยกแยะความดี ถูก ผิด ควรและไม่
ควร และจากการสัมภาษผูบ้ ริ หารสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกัน
ดังนี้

916

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

สมรรถนะส่ วนบุคคล คุณธรรมและจริ ยธรรม ช่างฝี มือแรงงานระดับกลางในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า มี ส มรรถนะที่ สํ า คัญ ได้แ ก่ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ต่ อ ตนเองและองค์ ก ร เคารพ
กฎระเบี ยบขององค์กร และมี ค วามเสี ยสละเพื่ อประโยชน์ส่ วนรวม นอกจากนี้ ช่ างฝี มื อแรงงาน
ระดับกลางในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ ายังควรมีสมรรถนะมีความประพฤติอยูใ่ นศีลธรรมอันดี
และมีความรักในองค์กร
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
อุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยคุ 4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า ซึ่ งถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ส มั ย ใหม่ (Next-Generation Automotive) เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ย านยนต์ ไ ฟฟ้ า สามารถ
ประยุกต์ใช้กบั ภาคการขนส่ ง และมี แนวโน้ม ที่ จะขยายตัวในอนาคตอันใกล้จากการใช้พ ลังงาน
สะอาดในการขับเคลื่ อนยานยนต์และมีการปล่อยสารมลพิษเกือบจะเป็ นศูนย์ ยานยนต์ไฟฟ้ า คื อ
รถยนต์ที่ขบั เคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ าซึ่ งเป็ นพลังงานไฟฟ้ าจะเก็บอยูใ่ นแบตเตอร์ รี่หรื ออุปกรณ์เก็บ
พลังงานไฟฟ้ าแบบอื่นๆ จะมีชุดอุปกรณ์หลักคือ ตัวแบตเตอรี่ ที่มีความจุพลังงานไฟฟ้าสู งซึ่ งเก็บไว้
ในรถ และตัวมอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ทาํ หน้าที่ในการขับเคลื่ อนโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ นอกจากนี้
สมรรถนะของช่ า งฝี มื อ แรงงานระดับ กลางมี ค วามเกี่ ย วข้อ งและสอดคล้อ งกับ ก้า วใหม่ ข อง
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
บทความนี้ ได้กล่าวถึ ง สมรรถนะของช่างฝี มือแรงงานระดับกลางกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า ภายใต้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษารัฐบาลและเอกชน
ควรพัฒนาและส่ งเสริ มสมรรถนะของช่ างฝี มื อแรงงานระดับ กลาง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า
สํ า หรั บ อนาคต จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ดัง นี้ สมรรถนะของช่ า งฝี มื อ แรงงานระดับ กลาง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะ 2 ส่ วน ประกอบด้วย ส่ วนที่หนึ่ง คือ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน
มีองค์ประกอบ 2 ด้านได้แก่ ด้านทักษะและการปฏิบตั ิงาน และด้านความรู ้ทางวิชาการ และในส่ วน
ที่ สอง คื อสมรรถนะส่ วนบุคคล มี องค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ ด้านมนุ ษยสัมพันธ์ และการพัฒนา
ตนเอง ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
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รู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้ าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Loyalty Model of Hotel’s Guests in The Eastern Economic Corridor
ทรรศนะ บุญขวัญ
ผูอ้ าํ นวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวศิ วกรรมแหลมฉบัง
Email: drthasana@en-tech.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีผลทางบวกต่อ
ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้ า โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (2) ศึ ก ษาการบริ ห าร
ประสบการณ์ ลู ก ค้า มี ผ ลทางบวกต่ อ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก (3) ศึกษาคุ ณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ของลู กค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (4) ศึกษาคุ ณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้า
โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (5) ศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีผลทางบวก
ต่ อความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (6) ศึ ก ษาการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ กบั ลู กค้ามี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (7) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (8) นําเสนอโมเดลรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สําหรับการวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ใช้กลุ่ม
ตัว อย่ า ง ได้ แ ก่ ลู ก ค้า ของโรงแรมที่ พ ัก ค้า งคื น ที่ โ รงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก
ประกอบด้วยนักท่องเที่ ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ มีขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรง และมีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95
สถิ ติในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอา้ งอิง ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ ค่าตรวจสอบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ค่ า ต ร ว จ ส อ บ
ความสั ม พัน ธ์ ข อง Bartlett’s Test of Sphericity และการวิเคราะห์ ส มการโครงสร้ าง ผลการวิจยั
พบว่าการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้า การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของ
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ลู ก ค้า คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างตรงในทิ ศ ทางบวกต่ อ ความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า
คุณภาพการบริ การมี ความสัมพันธ์ทางตรงในทิ ศทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้า นอกจากนี้
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามี ความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความจงรักภักดี ของ
ลูกค้า การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามี ความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า และความพึงพอใจของลู กค้ามีความสัมพันธ์รวมในทิศทางบวกต่อความจงรักภักดี ของ
ลูกค้า และผลการศึกษาโมเดลพบว่า การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า คุณภาพการบริ การ การบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั ลู กค้า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
คําสํ าคัญ : ความจงรักภักดีของลูกค้า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Abstract
The objectives of this research are to 1) Study a customer experience management has a
positive effect on customer’s loyalty of hotels in the Eastern Economic Corridor. 2) Study a
customer experience management has a positive effect on customer’s satisfaction of hotels in the
Eastern Economic Corridor. 3) Study a service quality has a positive effect on customer’s loyalty
of hotels in the Eastern Economic Corridor. 4) Study a service quality has a positive effect on
customer’s satisfaction of hotels in the Eastern Economic Corridor. 5) Study a customer
relationship management has a positive effect on customer’s loyalty of hotels in the Eastern
Economic Corridor. 6) Study customer relationship management has a positive effect on
customer’s satisfaction of hotel in the Eastern Economic Corridor. 7) Study customer’s
satisfaction has a positive effect on customer’s loyalty of hotel in the Eastern Economic Corridor.
Finally, the research considers 8) Propose model of hotel’s guest in the Eastern Economic
Corridor. This study is a quantitative and qualitative research method. The sample of this research
were both Thai and foreign tourists who stayed overnight at hotels in the Eastern Economic
Corridor. The total sample size was 400 people. The instrument of this research was
questionnaires with the accuracy and the reliability of 0.95 to analyze the data. The analyzed
statistics were descriptive statistics. Correlation, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
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Adequacy, Bartlett’s Test of Sphericity and structural equation analysis (SEM) were also used as
inferential statistics. The study found that customer experience management had a positive effect
and direct relationship on customer’s loyalty. The customer experience management had a
positive effect and direct relationship on customer’s satisfaction. Service quality had a positive
effect and direct relationship on customer’s loyalty. Service quality had a positive effect and
direct relationship on customer’s satisfaction. The customer relationship management had a
positive effect and direct relationship on customer’s loyalty. The customer relationship
management had a positive effect and direct relationship on customer’s satisfaction. Customer’s
satisfaction had a positive effect and direct relationship on customer’s loyalty. The causal model
shows the factors that effect to customer’s loyalty of hotels in the Eastern Economic Corridor are
customer experience management, service quality, customer relationship management and
customer’s satisfaction.
Keywords: Customer’s loyalty, Eastern Economic Corridor
บทนํา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็ นแผนยุทธศาสตร์
ภายใต้ไ ทยแลนด์ 4.0 ด้ ว ยการพัฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ซึ่ งเป็ นการยกระดั บ
อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะครอบคลุมจังหวัดฉะเชิ งเทรา ชลบุรีและระยอง ซึ่ งมีศกั ยภาพในการ
ต่อยอดอุ ตสาหกรรมแห่ งอนาคต อันเนื่ องจากพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นกลุ่มเขตอุตสาหกรรมสําคัญของ
ประเทศ ดังนั้นภาครัฐส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่ อง โดย
ให้แรงจูงใจผ่านสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการให้สิทธิ ประโยชน์ของ BOI และ พ.ร.บ. เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อดึงดูดนักลงทุน การ
ยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะก่อเกิดโอกาสให้กบั ธุ รกิจมากมาย ธุ รกิจโรงแรมถือได้วา่
ได้รับผลดี เช่นกันดังนั้นผูป้ ระกอบการของโรงแรมต้องเตรี ยมความพร้อมเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับ
นักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาการบริ หารประสบการณ์ ลู กค้ามีผลทางบวกต่ อความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า
โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้ามี ผลทางบวกต่ อความพึ งพอใจของลู ก ค้า
โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. เพื่อศึกษาคุ ณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลู กค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
4. เพื่อศึกษาคุ ณภาพการบริ การมี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5. เพื่อศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. เพื่อศึกษาการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้า
โรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8. เพื่อนําเสนอโมเดลรู ปแบบความจงรักภักดี ของลู กค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย แบบผสมผสาน ระหว่า งการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ และ
การศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่ งเป็ นส่ วนสนับสนุ นข้อค้นพบเชิ งปริ มาณ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยจะศึกษาจาก 3
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษา
จากโรงแรมมีจาํ นวนห้องพัก 80 ห้องขึ้นไปที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ปี 2560 ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดประชากรในการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ประชากรกลุ่มแรกใช้สําหรับ
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การศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณ ได้แก่ ลู ก ค้าที่ พ กั ค้า งคื น ที่ โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออกทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประชากรกลุ่มสอง ใช้สําหรับการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ ยวและ
โรงแรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาเชิ งปริ มาณผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ลูกค้าของโรงแรมซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพักค้างคืนในโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โรงแรมที่ศึกษามีจาํ นวนห้องพัก 80 ห้องขึ้นไป และใช้
ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ใช้ขนาดตัวอย่างที่เป็ นสัดส่ วน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน คื อ ขั้นตอนที่ 1 ใช้กรอบขนาดตัวอย่างโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จัง หวัด ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวัด ชลบุ รี และจั ง หวัด ระยองที่ จ ดทะเบี ย นกั บ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ปี 2560 มีโรงแรมจํานวนทั้งหมด 97 แห่ง ขั้นตอนที่ 2 กําหนดขนาดตัวอย่างที่
เป็ นสั ดส่ วนตามขั้นตอนที่ 1 โดยใช้อตั ราส่ วน 1:10 ได้โรงแรมจํานวน 10 แห่ ง ขั้นตอนที่ 3 ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายจากกรอบตัวอย่างด้วยวิธีจบั สลากและเป็ นการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใส่ คืน
ทําการเลือกตัวอย่างจนครบตามขนาดตัวอย่างจํานวน 10 แห่ ง ขั้นตอนที่ 4 ส่ งแบบสอบถามให้กบั
ผูบ้ ริ หารของโรงแรมจํานวน 10 แห่ งที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ทั้งนี้ ส่งแบบสอบถามให้โรงแรมละ 40
ชุ ด ให้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ นผู ้ต อบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง ขั้น ตอนที่ 5 ผู ้วิ จ ัย ดํา เนิ น การเก็ บ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 400 ชุด ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2561
การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพใช้ก ลุ่ ม ตัว อย่าง ได้แ ก่ ผู บ้ ริ ห ารโรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม กําหนดขนาดตัวอย่าง จํานวน 14 คน ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือสํ าหรับการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จ ัย แบบผสมผสาน ระหว่า งการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ และ
การศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยที่การศึกษาเชิงคุณภาพใช้เครื่ องมือการวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก มี
เนื้ อหาสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับปั จจัยด้านการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า คุ ณภาพการบริ การ การบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้า
การศึกษาเชิ งปริ มาณ เครื่ องมื อสําหรับการวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิ งปริ มาณครั้งนี้มีโครงสร้างเนื้ อหาของแบบสอบถาม 6 ส่ วน
923

การประชุมผลงานการวิจยั และวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็ นผูป้ ระกอบการ 10 พฤษภาคม 2562

ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับ
การบริ หารประสบการณ์ลูกค้า ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ ส่ วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับ
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้า ส่ วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลู กค้า และส่ วนที่ 6
คําถามเกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกค้า ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดใช้มาตราวัด
แบบ Check list สําหรั บ คําถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ลคุ ณ ลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถาม และสําหรั บ
คําถามเกี่ ยวกับ การบริ หารประสบการณ์ ลูก ค้า คุ ณภาพการบริ การ การบริ หารความสั มพันธ์ ก ับ
ลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้า ใช้มาตราวัดแบบ Likert rating scale
5 ระดับ ได้แก่ 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข ้ อ มู ล การวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณ สํ า หรั บ ส่ วนที่ 1 คุ ณ ลั ก ษณะของผู ้ต อบ
แบบสอบถามใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ สําหรับตัวแปรในการวิจยั
ใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนที่ 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจยั ได้แก่
การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า คุ ณภาพการบริ การ การบริ หารความสั ม พันธ์ กบั ลู กค้า ความพึ ง
พอใจของลู กค้า ความจงรั กภักดี ของลู กค้า สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ได้แก่
สถิ ติเชิ งอนุ ม าน (Inferential Statistics) ค่าสหสั มพันธ์ (Correlations) ค่ าตรวจสอบความสั มพันธ์
ของ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett’s Test of Sphericity และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรในการทดสอบสมมติฐาน ส่ วนที่ 3 การนําเสนอโมเดลรู ปแบบ
ความจงรัก ภัก ดี ข องลู ก ค้าโรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก ใช้วิธี ก ารวิเคราะห์ โมเดล
สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผูว้ ิ จยั นํา เสนอข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก มา
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ การจําแนกประเภทข้อมูล การเปรี ยบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงแนวคิดที่
สัมพันธ์กนั การสรุ ปตีความด้วยการบรรยายผล และการนําเสนอผลวิจยั
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ผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ผลการศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผู้ ต อบแบบสอบถาม และผลการศึ ก ษาวิเคราะห์
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีช่วงอายุระหว่าง
36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ลูกค้าของโรงแรมส่ วนมากมีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน คิดเป็ นร้อย
ละ 50.25 มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 56.75 มีอาชี พพนักงาน/ลูกจ้างบริ ษทั เอกชน
คิดเป็ นร้ อยละ 31.75 ลู กค้าของโรงแรมส่ วนมากมีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 28.75 มีวตั ถุประสงค์หลักของการพักที่โรงแรมเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 33.50
ลูกค้าเข้าพักค้างคืนที่โรงแรมในแต่ละครั้งเป็ นเวลา 2 วัน คิดเป็ นร้อยละ 30.25
ลูกค้าของโรงแรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมทั้งหมดอยู่
ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 คุ ณภาพการบริ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.06 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ความ
พึงพอใจของลู กค้าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุ ด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.34 และความจงรักภักดี ข อง
ลูกค้าโดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
ส่ วนที่ 2 ผลการศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปร (การทดสอบสมมติฐาน) และผลการ
วิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของตัวแปร
ตัวแปรในการบริ หารประสบการณ์ ลู กค้ามี ค่ านํ้าหนัก องค์ป ระกอบมาตรฐานมากที่ สุ ด
ได้แก่ ตัวแปรบรรยากาศ เท่ากับ 0.82 รองลงมาคือเว็บไซต์มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.74
ตัวแปรในคุณภาพการบริ การมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ ตัวแปรสิ่ งมีตวั ตน
เป็ นรู ปธรรมของการบริ การ เท่ากับ 0.81 รองลงมา คือการให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การ เท่ากับ
0.77 ความน่าเชื่ อถือของผูใ้ ห้บริ การ เท่ากับ 0.74 การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ เท่ากับ 0.68 และการ
เข้าใจและเห็นอกเห็นใจของผูใ้ ห้บริ การ เท่ากับ 0.65 ตามลําดับ ตัวแปรในการบริ หารความสัมพันธ์
กับลูกค้ามีค่านํ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ การจัดกิ จกรรมทางการตลาด เท่ากับ
0.74 รองลงมา คือการสื่ อสารกับลูกค้า เท่ากับ 0.71 ตามลําดับ ตัวแปรในความพึงพอใจของลูกค้ามี
ค่ า นํ้าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานมากที่ สุ ด ได้แ ก่ พึ ง พอใจคุ ณ ภาพการบริ ก าร เท่ า กับ 0.82
รองลงมา คื อ พึ ง พอใจการบริ หารความสั ม พั น ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า 0.76 และพึ ง พอใจการบริ หาร
ประสบการณ์ ลูกค้า เท่ากับ 0.68 ตามลําดับ และตัวแปรในความจงรักภักดี ของลู กค้ามี ค่านํ้าหนัก
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องค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุด ได้แก่ ความตั้งใจบอกต่อ เท่ากับ 0.84 รองลงมาคือ ความตั้งใจซื้ อ
ซํ้า เท่ากับ 0.72 และความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้านราคา เท่ากับ 0.69 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐาน 1 การบริ หารประสบการณ์ ลูก ค้ามี ผ ลทางบวกต่อความจงรั กภักดี ของลู กค้า
โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก พบว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านโดยที่ ต ัว แปรการบริ ห าร
ประสบการณ์ ลู กค้ามี ความสัม พันธ์ ท างตรงในทิ ศทางบวกต่ อตัวแปรความจงรั กภักดี ของลู กค้า
เท่ากับ 0.22 มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อตัวแปรความจงรักภักดี
ของลูกค้า เท่ากับ 0.19 และมีความสัมพันธ์รวมต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.41 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติ ฐาน 2 การบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้ามี ผ ลทางบวกต่ อความพึ ง พอใจของลู ก ค้า
โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก พบว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านโดยที่ ต ัว แปรการบริ ห าร
ประสบการณ์ ลู ก ค้ามี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างตรงในทิ ศ ทางบวกต่ อตัวแปรความพึ ง พอใจของลู ก ค้า
เท่ากับ 0.28 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐาน 3 คุณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยที่ตวั แปรคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.30 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.24 และมีความสัมพันธ์
รวมต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.54 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐาน 4 คุ ณภาพการบริ การมี ผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยที่ตวั แปรคุณภาพการบริ การมีความสัมพันธ์
ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ 0.52 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
สมมติฐาน 5 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า
โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก พบว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านโดยที่ ต ัว แปรการบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลู กค้า
เท่ากับ 0.24 มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อตัวแปรความจงรักภักดี
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ของลูกค้า เท่ากับ 0.20 และมีความสัมพันธ์รวมต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.44 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐาน 6 การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลู กค้า
โรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก พบว่า ยอมรั บ สมมติ ฐ านโดยที่ ต ัว แปรการบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั ลู กค้ามีความสัมพันธ์ทางตรงในทิศทางบวกต่อตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า
เท่ากับ 0.48 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐาน 7 ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมใน
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก พบว่ายอมรับสมมติฐานโดยที่ตวั แปรความพึงพอใจของลู กค้ามี
ความสัมพันธ์รวมในทิศทางบวกต่อตัวแปรความจงรักภักดีของลูกค้า เท่ากับ 0.44 มีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
ส่ วนที่ 3 ข้ อคิดเห็นของผู้บริ หารโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการท่ องเทีย่ วและโรงแรม
คุ ณ ภาพการบริ ก ารเป็ นกลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารจัด การโรงแรมส่ งผลทําให้ ลู ก ค้ามี ค วาม
จงรักภักดีต่อโรงแรมเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริ การของโรงแรม และ
ส่ งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริ หารประสบการณ์ลูกค้า โดยส่ วนใหญ่แล้วโรงแรมจะสร้าง
ประสบการณ์ ลูกค้าผ่านจุดสัมผัสที่ ทางโรงแรมกําหนดไว้ได้แก่ เว็บไซต์ของโรงแรม การสร้ าง
บรรยากาศภายในโรงแรมด้วย เสี ยงเพลง แสงสว่าง กลิ่นหอม สี ที่ใช้ทาภายในโรงแรม ในส่ วนของ
การบริ หารความสั มพันธ์ กบั ลู กค้าทางโรงแรมใช้การสื่ อสารกับ ลู กค้าให้ลู กค้าได้รับ ข้อมู ลและ
ข่าวสารจากโรงแรมโดยผ่านทาง อี เมล์ Direct Mail การ์ ดวันเกิ ดและ เอสเอ็มเอส นอกจากนี้ ทาง
โรงแรมสร้ างความสัมพันธ์กบั ลู กค้าด้วยกิ จกรรมทางการตลาด มีการจัดกิ จกรรมพิเศษให้ลูกค้ามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรม ใช้วธิ ี การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล มีโปรโมชัน่ ส่ วนลดต่างๆให้ลูกค้า
และให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า ลูกค้าโรงแรมจะมีความพึงพอใจต่อโรงแรม โดยขึ้นอยูก่ บั คุณภาพการ
บริ ก าร การบริ ห ารประสบการณ์ ลู ก ค้า และการบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า สํ าหรั บ ความ
จงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า ลู ก ค้ามี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อโรงแรมจะมี พ ฤติ ก รรมการซื้ อซํ้าหรื อเข้ามาใช้
บริ ก ารที่ โรงแรมมากขึ้ น นอกจากนี้ ลู ก ค้าจะมี ค วามจงรั ก ภัก ดี โดยลู ก ค้าจะมี ก ารบอกต่ อ พู ด
เกี่ ยวกับโรงแรมในทางที่ ดีให้กบั เพื่อนและครอบครัวทราบ รวมถึ งจะแนะนําและสนับสนุ นให้
เพื่อน ญาติ ครอบครัวมาพักกับโรงแรม และสุ ดท้ายลู กค้ามีความจงรักภักดี จะไม่สนใจเรื่ องปั จจัย
ด้านราคา
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ส่ วนที่ 4 ผลการนําเสนอโมเดลของรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้ าโรงแรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
ผลการนําเสนอความสอดคล้องของรู ปแบบความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ใช้ค่าสถิ ติที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ พบว่าค่าสถิ ติจากการวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์วดั มาตรฐานทั้งหมด ได้แก่ ค่า Chi-square =
612.01 Chi-square/df = 1.82 GFI = 0.96 AGFI = 0.97 RMR = 0.025 RMSEA = 0.041 CN =
235.74 แสดงว่าโมเดลมี ค วามสอดคล้องกลมกลื น กับ ข้อมู ล เชิ งประจัก ษ์ สามารถแสดงโมเดล
ภาพรวมมีรายละเอียดของตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงที่มีความสัมพันธ์ตามสมมติฐาน ดังนี้

เว็บไซต์
บรรยากาศ

0.74
0.82

สิง่ มีตวั ตนเป็ นรูปธรรม
ของการบริ การ

0.81

ความน่าเชื่อถือของผู้ให้ บริการ

0.74

การตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการ
การให้ ความมัน่ ใจของ
ผู้ให้ บริ การ

0.68

การบริ หาร
ประสบการณ์
ลูกค้ า

0.71

0.28**
0.22**

คุณภาพการ
บริ การ

0.65

ของผู้ให้ บริ การ
การสือ่ สารกับลูกค้ า

0.68

0.77

การเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจ

พึงพอใจการบริ หาร
ประสบการณ์ลกู ค้ า

0.52**

0.24**

0.82
0.76

พึงพอใจคุณภาพการ
บริ การ
พึงพอใจการบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า

0.44**

0.30**
0.48**

การบริ หาร
ความสัมพันธ์
กับลูกค้ า

ความพึง
พอใจของ
ลูกค้ า

0.72

ความ
จงรักภักดี
ของลูกค้ า

0.84
0.69

ความตังใจซื
้ ้อซํ ้า
ความตังใจบอกต่
้
อ
ความอ่อนไหวต่อปัจจัย
ด้ านราคา

0.74

การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด

ตัวเลขจากค่าประมาณการ (Estimate) Chi-Square = 612.01, df = 336, p-value = 0.07, RMSEA =
0.041
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อภิปรายผล
คุ ณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิ งมี ช่ วงอายุระหว่าง 36-45 ปี ลู กค้าของ
โรงแรมส่ วนมากมีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกันมีการศึกษาระดับปริ ญญาโท อาชี พพนักงาน/ลูกจ้าง
บริ ษทั เอกชน ลูกค้าของโรงแรมส่ วนมากมีรายได้ต่อเดื อน 40,001-50,000 บาท วัตถุประสงค์หลัก
ของการพักที่โรงแรมเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน ลูกค้าเข้าพักค้างคืนที่โรงแรมในแต่ละครั้งเป็ นเวลา
2 วัน
ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ สําคัญของตัวแปร พบว่าบรรยากาศเป็ นองค์ประกอบที่ สําคัญของตัว
แปรการบริ ห ารประสบการณ์ ลูก ค้า สิ่ งมี ตวั ตนเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก ารเป็ นองค์ป ระกอบที่
สําคัญของตัวแปรคุ ณภาพการบริ การ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญของตัวแปรการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า พึงพอใจคุณภาพการบริ การเป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญของตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า และความตั้งใจบอกต่อเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของตัว
แปรความจงรักภักดี ของลู กค้า ดังนั้นแสดงว่าลู กค้าของโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ให้ความสําคัญต่อบรรยากาศ สิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ และการจัดกิ จกรรมทางการ
ตลาด ซึ่ งจะนําไปสู่ ความพึงพอใจและมีความจงรักภักดีต่อโรงแรม
การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามี ผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ของลู กค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อโรงแรมมีการบริ หารประสบการณ์ ลูกค้าที่ดีข้ ึนจะส่ งผลให้ลูกค้ามี
ความจงรักภักดี ต่อโรงแรมเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Brunner, Stocklin and Opwis
(2008) แนะนําว่าผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องสร้างประสบการณ์ลูกค้าให้สูงขึ้นซึ่ งประสบการณ์ของลูกค้าที่
ดีข้ ึนส่ งผลให้ลูกค้าเกิ ดความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ยงั พบว่าบรรยากาศ และเว็บไซต์มี
นัยสําคัญทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ทั้งนี้พบว่าบรรยากาศมีความสําคัญมากที่สุดในการ
สร้ างความจงรักภักดีของลู กค้า ผูบ้ ริ หารโรงแรมควรเน้นใช้กลิ่นหอม แสงสว่าง เสี ยงเพลง และสี
ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่กระตุน้ ความรู ้สึกของลูกค้าโรงแรม เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี
ทําให้เกิดความจงรักภักดีสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Jain and Bagdare (2011) พบว่าเสี ยงเพลงเป็ น
ส่ วนของบรรยากาศมีผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า สร้างความรู ้สึกของลูกค้าในแง่ของอารมณ์และ
ความรู ้ สึ ก ส่ งผลทําให้ ลู ก ค้ามี พ ฤติ ก รรมความตั้ง ใจซื้ อและการบอกต่ อ ทั้งนี้ ยัง สอดคล้องกับ
Slatten, Mehmetoglu, Svensson and Svaeri (2009) ส นั บ สนุ นการใช้ แ ส งส ว่ า งเป็ นตั ว กลาง
เชื่อมโยงความรู ้สึกของลูกค้าให้เกิดประสบการณ์ที่ดี ส่ งผลให้เกิดความจงรักภักดีมีการแนะนําบอก
ต่อไปยังบุคคลอื่น จากการศึกษาแนะนําว่าส่ วนของเว็บไซต์ของโรงแรมเป็ นจุดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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โรงแรมกับลู กค้า เว็บไซต์ที่ มีความถู กต้องของข้อมู ล ความทันสมัย ความสะดวกในการเข้าถึ ง
ข้อมูล และมีความปลอดภัย ทําให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเกิดความจงรักภักดี ส่ งผลให้ลูกค้ามีการ
กลับมาใช้บริ การซํ้า มีการบอกต่อ สอดคล้องกับ Namkung, Shin and Yang (2007) และ Kabadayi
and Gupta (2011)
การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้ามี ผ ลทางบวกต่อความพึ งพอใจของลู กค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่าเมื่อโรงแรมมีการจัดการประสบการณ์ลูกค้าที่ดีข้ ึนจะทําให้ลูกค้า
มีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มสู งขึ้นทั้งนี้ พ บว่าบรรยากาศ และเว็บไซต์มีนัยสําคัญทางบวกต่อ
ความพึ งพอใจของลู ก ค้า ลู ก ค้าของโรงแรมมี ค วามพึ งพอใจกับ ประสบการณ์ ที่ ดีด้วยการสร้ าง
บรรยากาศประกอบด้วยกลิ่ นหอม แสงสว่าง เสี ยงเพลง และสี ซึ่ งมีอิทธิ พ ลทางบวกต่อความพึง
พอใจของลู ก ค้า สอดคล้อ งกับ Slatten, Krogh and Connolley (2010) พบว่าในมิ ติ ข องเว็บ ไซต์
ผูบ้ ริ ห ารโรงแรมต้อ งให้ ค วามสํ าคัญ กับ ความถู ก ต้องของข้อ มู ล ความทัน สมัย การออกแบบ
เว็บไซต์ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และมีความปลอดภัย จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
และมีความสําคัญต่อการตอบสนองพฤติกรรมชื่นชอบของลูกค้าเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับ
คุ ณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความจงรักภักดี ของลู กค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เมื่อคุณภาพการบริ การของโรงแรมสู งขึ้นจะส่ งผลให้ความจงรักภักดีของลูกค้าเพิ่ม
มากขึ้น ทําให้ลูกค้าผูซ้ ่ ึ งมีความจงรักภักดีมีการบอกต่อ จะกลับมาพักซํ้า และความอ่อนไหวต่อราคา
สอดคล้องกับ การสัม ภาษณ์ ผูบ้ ริ หารโรงแรมในเขตพัฒ นาพิ เศษภาคตะวันออก ในการศึ กษายัง
พบว่ามิติของคุณภาพการบริ การ ได้แก่ สิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ความน่าเชื่ อถือของผู ้
ให้บริ การ การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ การให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การ และการเข้าใจและเห็ น
อกเห็ นใจของผูใ้ ห้บริ การมี นยั สําคัญต่อความจงรักภักดี ของลู กค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ AlRousan, Ramzi and Mohamed (2010) และ Lin Chen (2005) พบว่าสิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการ
บริ การเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่ สุดของ คุ ณภาพการบริ การที่ ส่งผลต่อความจงรักภักดี ของลูกค้าในมิ ติ
ของการบอกต่อ การกลับมาพักซํ้า และความอ่อนไหวต่อปั จจัยด้านราคา ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงแรม
ควรให้ความสําคัญกับสิ่ งมี ตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การมากที่สุด ควรปรับปรุ งอุป กรณ์ ใน
โรงแรมให้มีความทันสมัย มี ส่ิ งอํานวยความสะดวกไว้บริ การลู กค้า พนักงานของโรงแรมต้องมี
บุคลิกภาพดี ถึงอย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารโรงแรมจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการให้ความมัน่ ใจของผู ้
ให้บริ การ ความน่ าเชื่ อถือของผูใ้ ห้บริ การ การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ และการเข้าใจและเห็ นอก
เห็นใจของผูใ้ ห้บริ การด้วยเพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้าให้มากยิง่ ขึ้น
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คุณภาพการบริ การมีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พบว่าเมื่อคุ ณภาพการบริ การสู งขึ้นจะส่ งผลทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น และ
พบว่ามิติของคุ ณภาพการบริ การ ได้แก่ สิ่ งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ การให้ความมัน่ ใจ
ของผูใ้ ห้บริ การ ความน่าเชื่ อถือของผูใ้ ห้บริ การ การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การและการเข้าใจและเห็น
อกเห็ นใจของผูใ้ ห้บ ริ การมี นัย สําคัญ ต่อความพึ งพอใจของลู ก ค้า ผลการวิจยั นี้ ได้ส อดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Polorat and Sophonsiri (2010 )
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อโรงแรมมีการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลู กค้าที่ดีข้ ึนจะทําให้ลูกค้ามี
ความจงรัก ภัก ดี เพิ่ ม มากขึ้ น และพบว่ากิ จกรรมทางการตลาด การสื่ อสารกับ ลู กค้ามี นัยสําคัญ
ทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า แสดงว่าลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อโรงแรมจากการการสร้ าง
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้าด้ว ย กิ จ กรรมทางการตลาดมากที่ สุ ด ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารโรงแรมต้อ งให้
ความสําคัญกับกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อการสร้ างความสัมพันธ์กบั ลู กค้าโดยการให้โปรโมชั่น
ส่ วนลด ให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า การจัดกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม และการสะสมคะแนนเพื่อ
แลกรับของรางวัล เพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดี ต่อโรงแรม สอดคล้องกับ Gordon (2006) เห็ นว่า
ผลประโยชน์ที่โรงแรมมอบให้ลูกค้าได้แก่การให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า และของรางวัลส่ งผลให้ลูกค้า
มีความจงรักภักดี เพิ่มขึ้น ลู กค้าจะกลับมาพักที่โรงแรม มีการบอกต่อ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารโรงแรม
ควรสร้ างความสัมพันธ์กบั ลู กค้าด้วยการสื่ อสารกับลู กค้าของโรงแรม เพื่อให้ลูกค้าได้รับข่าวสาร
จากทางโรงแรมรับรู ้ ถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงแรม ผ่านทาง อีเมล์ Direct Mail การ์ ดวันเกิ ดและ
เอสเอ็มเอส สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Moriarty, Jones, Rowley and Kupiec-Teahan (2008) พบว่า
โรงแรมจําเป็ นต้องเพิ่มความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว โดยใช้อีเมล์เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อให้รับรู ้ถึงข่าวสาร
การบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีผลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พบว่าการจัดกิจกรรมทางการตลาด การสื่ อสารกับลู กค้ามีนัยสําคัญ
ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า แสดงว่าเมื่อโรงแรมมีการบริ หารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ที่ดีข้ ึนจะทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในโรงแรมเพิ่มมากสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wu, Shin and
Chan (2008) พบว่ากิจกรรมทางการตลาดได้แก่ส่วนลดราคาพิเศษและการแลกของรางวัล มีผลที่ดี
ต่อการสร้ างความสั ม พันธ์ ก ับ ลู กค้าและมี ผ ลให้ลู ก ค้าเกิ ดความชื่ นชอบมี ความพึ งพอใจเพิ่ ม ขึ้ น
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ในขณะที่ Khurana and Chaudhary (2010) สนับสนุ นการใช้เอสเอ็มเอสเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
กับลูกค้าเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของลู กค้ามี ผลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พบว่าเมื่อลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรมมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นจะส่ งผลให้
ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อโรงแรมมีมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Juan and Yan (2009) พบว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การส่ งผลให้มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความจงรักภักดีของ
ลูกค้า
ผลการศึกษาโมเดลของรู ปแบบความจงรักภักดีของลู กค้าโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ลูกค้าของโรงแรมมีความจงรักภักดีต่อโรงแรมเพิ่มมาก
ขึ้น ได้แก่ การบริ หารประสบการณ์ ลูกค้า ทั้งในด้านบรรยากาศ และเว็บไซต์ ในส่ วนของคุณภาพ
การบริ ก ารทั้งด้านสิ่ ง มี ตวั ตนเป็ นรู ป ธรรมของการบริ ก าร ความน่ าเชื่ อถื อของผูใ้ ห้บ ริ ก าร การ
ตอบสนองต่อผูใ้ ช้บ ริ ก าร การให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บ ริ การ การเข้าใจและเห็ นอกเห็ นใจของผู ้
ให้บริ การ สุ ดท้ายประกอบด้วยการบริ หารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ทั้งในด้านกิจกรรมทางการตลาด
และการสื่ อสารกับลูกค้าทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และมีความจงรักภักดีต่อโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากโมเดลที่ได้ผปู ้ ระกอบการโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควรบริ หารจัดการ
กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีเพิ่มสู งขึ้นและมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นทั้งนี้เมื่อลูกค้า
ของโรงแรมมีความพึงพอใจและความจงรักภักดีสูงขึ้นทําให้ลูกค้ามีการบอกต่อ กล่าวแต่ส่ิ งดีๆของ
โรงแรม แก่บุคคลอื่ น ญาติ เพื่อน กลับมาเข้าพักที่ โรงแรมซํ้า สิ่ งที่ผูป้ ระกอบการโรงแรมในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องให้ความสําคัญกับคุ ณภาพการบริ การเป็ นอันดับแรก ควรปรับปรุ ง
คุ ณภาพการบริ การให้สูงขึ้นเหนื อกว่าความคาดหวังของลูกค้า ได้แก่สิ่งมีตวั ตนเป็ นรู ปธรรมของ
การบริ การ การให้ความมัน่ ใจของผูใ้ ห้บริ การ ความน่ าเชื่ อถือของผูใ้ ห้บริ การ การตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ และการเข้าใจและเห็ นอกเห็ นใจของผูใ้ ห้บริ การเพื่อนําไปสู่ ความพึงพอใจ และความ
จงรักภักดีของลู กค้า อันดับสองที่ผูป้ ระกอบการโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องให้
ความสําคัญเรื่ องการสร้ างความสั มพันธ์ ที่ ดีกบั ลู กค้าโดยการจัดกิ จกรรมทางการตลาด และการ
สื่ อ สารกับ ลู ก ค้า ให้ ลู ก ค้า ได้รั บ ข่ า วสารจากทางโรงแรมจะนํา ไปสู่ ค วามพึ ง พอใจ และความ
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จงรั กภักดี และสุ ดท้ายผูป้ ระกอบการโรงแรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจําเป็ นต้องสร้ าง
ประสบการณ์ ลูกค้าให้ลูกค้ามี ประสบการณ์ ที่ดีดว้ ยการสร้างบรรยากาศของโรงแรม และพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความจงรักภักดีเพิ่มสู งขึ้น
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จํากัดเฉพาะโรงแรมที่มีห้องพัก 80 ห้องขึ้นไปในพื้นที่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรศึกษาโรงแรมที่มีจาํ นวนห้องพักน้อยกว่า 80 ห้องเพื่อ
ดูความต้องการของลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง
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