


ISSN: 2286-9891

วารสาร
Vol.8 No.2  JULY - DECEMBER  2018

จิกรุธราหิรบราก
การตลาด และ

นุทงลราก นิงเราก

ปที่ 8 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

• ขอความและบทความในวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ
การบริหารธุรกิจ เปนแนวความคิดของผูเขียน มิใชความคิดเห็นของ
ผูจัดทำ และมิใชความรับผิดชอบของบรรณาธิการ ผูพิมพ ผูโฆษณา
และมหาวิทยาลัยรังสิต

• กองบรรณาธิการไมสงวนสิทธิ แตขอใหอางอิงแสดงที่มาเชิงวิชาการ
อยางถูกตอง



 วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และ 

 การบริหารธุรกิจ 

 ปีที่ 8 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2561 

 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 ISSN:  2286-9891 

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ 

 ที่ปรึกษา 

 ผศ.ดร.นเรฏฐ์  พนัธราธร 

 รศ.วิสูตร จิระดาํเกิง 

 ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 

 ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 

 ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 

 อาจารย ์กิตติศกัด์ิ  ไตรพพิฒัพรชยั

 ออกแบบปก 

 ณัฏฐยศ สุริยเสนีย ์

 กองบรรณาธิการ 

 ดร.กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 

 ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย ์

 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ 

 ดร.สุมาลี  สวา่ง 

 ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร 

 ดร.กญัญก์ณิษฐ ์กมลกิตติวงศ ์

 อธิษฐาน เกียรติไพศาล 

 ชาริตา ลอดเหล็ก 

 บรรณาธิการ 

 ผศ.ดร.พฒัน์ พสิิษฐเกษม 



 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ 

  รศ.พนูศกัด์ิ  แสงสนัต ์

  รศ.สมจิตร  ลว้นจาํเริญ 

  รศ.ดร.ภคพล จกัรพนัธ์ อนุฤทธ์ิ 

  รศ.ดร.สุทธินนัทน์  พรหมสุวรรณ 

  ผศ.ดร.วรรณรพ ี บานช่ืนวจิิตร 

  ผศ.ดร.ชาญชยั บญัชาพฒันศกัดา 

  ผศ.ดร.เอกชยั อภิศกัด์ิกุล 

  ผศ.ดร.นิรันดร ทพัไชย 

  ผศ.ดร.ประไพทิพย ์ ลือพงษ ์

  ผศ.ดร.จิราภรณ์  พงษศ์รีทศัน์ 

  ผศ.ดร.ลกัคณา  วรศิลป์ชยั 

  ผศ.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ 

  ผศ.อรทยั วานิชดี 

  ดร.ญาณพล  แสงสนัต ์

 

 

 

 

 

 

 

      

  

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   มหาวทิยาลยัชินวตัร 

   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

   มหาวทิยาลยัชินวตัร 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

   มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   

   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 



 

  ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ 

  ดร.ณรัฐ วฒันพานิช 

  ดร.กิติมาพร ชูโชติ 

  ดร.ชาคริต  สกุลอิสริยาภรณ์ 

  ดร.นรพล  จินนัทเ์ดช 

  ดร.ทรรศนะ บุญขวญั  

  ดร.พรีพงษ ์ฟูศิริ 

  ดร.ภูษิต วงศห์ล่อสายชล 

  ดร.สุทธาวรรณ จีระพนัธุ 

 ดร.บญัชา วงศเ์ลิศคุณากร 

 ดร.ชยัยง ชยัเจริญทวกิีจ 

 วา่ที่ร้อยตรี ดร. ภูริพฒัน์ ชาญกิจ 

 

  กําหนดออก  ปีละ 2 ฉบบั  

  ฉบบัที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 

  ฉบบัที่ 2   กรกฎาคม - ธนัวาคม 

 

 

 

 

 

 

      

  

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

   มหาวทิยาลยับูรพา 

   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 



สารบัญ 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 

ในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณศึีกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฝ่ังเหนือ และจังหวัดปทุมธานี 

1 

ยภุาภรณ์ นิรัญศิลป์  

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กทีม่ีผลต่อความภกัด ี

ของผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางลอรีอัล 

19 

สุมิตรา ดีธรรม  

การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและซัพพลายเออร์ของวสิาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับในประเทศไทย  

36 

วราภรณ์ ผลวฒิุ  

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวดัสุพรรณบุรี 62 

ปนดัดา พว่งเจริญ  

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABC 79 

ฐิติพร ทัง่จนัทร์แดง  

ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 102 

นิธิพชิญ ์นาคะวโิรจน์  

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวของผู้หญิงผ่านอินเตอร์เน็ต 120 

ธวลัรัตน์ ชยัอาํนวย  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

134 

นฤมล ศรีสุวรรณ  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การศึกษาของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 

154 

สิริกญัญา ธรรมลงักา  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต 173 

ชาติยา เที่ยงธรรม  

 

 



สารบัญ 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อความต้องการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 

ของกลุ่มวยัทํางานเจนเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร 

190 

แกว้กรุณา  แก่นทอง  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน 

ต้นทุนต่ํา ของสายการบินนกแอร์ ของผู้โดยสารชาวไทย 

205 

วภิาวรรณ  บวัอุไร  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  

217 

 

MENGJIE XU  

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

1 
Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 

ในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณศึีกษา โรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวัดปทุมธานี 

MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING 

CHOOSE TO SERVICE IN CONVENIENCE STORES AT PRIVATE 

HOSPITAL AMONG CONSUMERS IN THE NORTHERN  

OF BANGKOK AND PATHUMTHANI 

ยภุาภรณ์ นิรัญศิลป์0

1  สุมาลี สวา่ง1

2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมี (1) เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสม 

ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของ

ผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี  

โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน คาํนวณและวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) แบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling)  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, 

One-Way ANOVA และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวจิยั 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 281 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 18 – 30 ปี จาํนวน 

162 คน สถานภาพโสด จาํนวน 241 คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 174 คน มีอาชีพเป็น

พนักงานบริษทั/ เอกชน จาํนวน 156 คน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จาํนวน  

116 คน ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะ 

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการ

ให้บริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิเคราะห์ ดา้นการตดัสินใจโดยเฉล่ียพบว่าอยู่ใน

ระดบัมาก  พิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าโรงพยาบาล

จําเป็นต้องมีร้านสะดวกซ้ือไว้ให้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู ้มารับบริการจาก

โรงพยาบาล รองลงมาคือ หากท่านต้องกลับเข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลอีกในอนาคต  

ท่านมัน่ใจว่าท่านจะกลบัมาซ้ือสินคา้และบริการที่ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลอีก รองลงมาคือ 

เม่ือท่านเข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล ท่านจะมาซ้ือสินค้าและบริการท่ีร้านสะดวกซ้ือใน

โรงพยาบาล รองลงมาคือ ท่านมีความมั่นใจในการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านสะดวกซ้ือใน

โรงพยาบาล รองลงมาคือ ท่านจะแนะนาํ บอกต่อ ญาติ เพื่อน คนรู้จกั ให้มาซ้ือสินคา้และบริการ 

ที่ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาล เม่ือมารับบริการจากโรงพยาบาล และ ท่านมีความพอใจ และไดรั้บ

บริการตรงกับความคาดหมาย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  (1)  อาชีพท่ีแตกต่างกัน  

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานีต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการในการจดัการดา้นการใหบ้ริการ มีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ

ในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ 

และจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 67.4                                                             

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

 

Abstract 

 The objective of this independent research about (1) individual factors that affecting the 

decision making choose to service in convenience stores at private hospital among consumers in the 

northern of Bangkok and Pathumthani. (2) To study about the marketing mix (7P’s) that affecting 

the decision making choose to service in convenience stores at private hospital among consumers 

in the northern of Bangkok and Pathumthani. With the questionnaire were used as a tool to collect 

400 samples. Calculation and sampling technique were convenience sampling and non-probability 

sampling. Analyzing data use descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and 
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standard deviation, and inferential statistics using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and 

Multiple Regression Analysis. The research results showed characteristics of survey respondents as 

follows total 162 people were female, around 18 – 30 years old total 162 people. They are single 

total 241 people. They have a level of bachelor’s degree graduation total 174 people, occupation is 

employee total 156 people. They earned and average monthly income under 15,000 baht total 116 

people. The results of the research were analyzed for the marketing mix factor of the decision is 

high. The factors that the consumers gave the highest level of significant were People, next is 

Product, Physical Evidence, Price, Place, Process and Promotion. And the decision making choose 

to service in convenience stores at private hospital among consumers in the northern of Bangkok 

and Pathumthani is high, the highest is customer think they need convenience stores to facilitate 

when they come to receive service from the hospital. The result of the decision purchase and service 

in convenience stores at private hospital among consumers in the northern of Bangkok and 

Pathumthani the consumers gave the highest level and (1) the different occupation describe the 

different of the decision of purchase and service in convenience stores at private hospital among 

consumers in the northern of Bangkok and Pathumthani with statistical significance at the 0.05 level. 

(2) The marketing mix (7P’s) factors; Product, Place, Promotion, Physical Evidence, and Process 

affect the decision of purchase and service in convenience stores at private hospital among 

consumers in the northern of Bangkok and Pathumthani with statistical significance at the 0.05 level 

and has a predictability of 67.4% 

 

Keywords: Marketing Mix, Decision Making 

 

บทนํา 

 ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ในประเทศไทย  

ได้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและเขตเมืองหลกั 

ต่าง ๆ ที่มีความเป็นสังคมเมืองสูง ดว้ยลกัษณะรูปแบบของ ธุรกิจร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ลกัษณะของ

ร้านคา้ที่มีความสะดวกสบาย ทนัสมยั สามารถตอบสนองพฤติกรรมการผูบ้ริโภคของภาคครัวเรือน

ไดดี้ โดยเฉพาะร้านคา้ที่จาํหน่ายสินคา้ในชีวติประจาํวนั ใกลแ้หล่งชุมชน โดยคาดการณ์วา่ในระยะ 

1-3 ปีขา้งหน้า จะมีอตัราการเจริญเติบโตต่อเน่ือง ซ่ึงมีผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยที่ถูก
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ขบัเคล่ือนโดยภาคท่องเที่ยวและโครงการลงุทน รวมถึงมาตรการกระตุน้การใช้จ่ายจากภาครัฐ  

(พูลสุข นิลกิจศรานนท์ และปิยะนุช สถาพงศ์ภกัดี, 2560) หน่ึงในประเภทร้านคา้ปลีกสมัยใหม่  

ที่ เข ้ามาทดแทนและชิงส่วนแบ่งตลาดจากร้านค้าปลีกดั้ งเดิมได้มากท่ีสุด คือ ร้านสะดวกซ้ือ 

(Convenience Store) โดยมีการคาดการณ์ยอดขายในภาพรวมมีแนวโนม้เติบโตค่อนขา้งดี ประมาณ 

3.5 – 4.5% ต่อปี และยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ในทิศทางที่จะกลายเป็นร้านของชุมชนมากขึ้น 

ร้านสะดวกซ้ือยงัคงขยายตวัและมีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง กาํลงัไดรั้บความ

นิยมจากผูบ้ริโภคไม่เพยีงเฉพาะการขยายสาขาเขา้ไปถึงแหล่งชุมชน เขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่มไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึง ร้านสะดวกซ้ือยงัปรับกลยทุธ ์ใหส้อดรับกบัวถีิการดาํรงชีวติของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปดว้ยการ

เพิม่บริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ขึ้น การปรับตวัของร้านสะดวก

ซ้ือตอบสนองต่อลกัษณะประชากรศาสตร์ที่เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถตอบรับวถีิชีวิต

ผู ้บริโภคที่ เปล่ียนแปลงไปจากอดีต การเข้า สู่สังคมผู ้สูงอายุ ครอบครัวท่ีมีขนาดเล็กลง  

การยา้ยครอบครัวเขา้ไปอยู่ในเมือง อาศยัในคอนโดมิเนียม วิถีชีวิตที่เร่งรีบ เกิดการเปล่ียนแปลง 

ด้านพฤติกรรมการซ้ือสินคา้เท่าที่จาํเป็นตอ้งใช้ มากกว่าการซ้ือตุนไวเ้หมือนในอดีต โดยเฉพาะ 

คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองจะไม่นิยมซ้ือสินค้าล่วงหน้า ไม่มีเตรียมการประกอบอาหาร  

ส่วนใหญ่ซ้ืออาหารสดวนัต่อวนั หรืออาหารสําเร็จรูป แนวโน้มอนาคตร้านสะดวกซ้ือจะเป็น

มากกวา่ “ช่องทางการขายสินคา้” แต่จะยกระดบัเป็นศูนยก์ลางชุมชม (Community Hub) กระจายไป

ยงัแหล่งชุมชน เป็นร้านคา้ใกล้บา้น ที่พกัอาศยั แนวรถไฟฟ้า หมู่บา้น ศูนยร์าชการ รวมทั้งใน

โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ประกอบกบัปัจจุบนั จาํนวนผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชนมีจาํนวนเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ซ่ึงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนับเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและมี

แนวโนม้เติบโตดีต่อเน่ืองในระยะ 1 - 3 ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่อตัรากาํไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนจะเติบโตในระดบัเฉล่ีย 13-16% ต่อปี ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บแรงจูงใจผา่นมาตรการ

ภาษีจากภาครัฐจึงมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเด่นชัดขึ้น  

โดยมีปัจจยัหนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ 1) การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่มี

อาํนาจซ้ือสูง การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชากร โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นกลาง  

2) การขยายตวัของชุมชนเมือง 3) การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ จะหนุนความตอ้งการใช้บริการทาง

การแพทยท์ี่ ทนัสมยัและเทคโนโลยขีั้นสูงมากขึ้นอยา่งมีนัยสาํคญั และ 4) อตัราการเจ็บป่วยและ

เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง ซ่ึงไทยมีอตัราสูงกว่าค่าเฉล่ียทัว่โลกซ่ึงอยูท่ี่ 63% ซ่ึงจะนาํไปสู่

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพอย่างมีนัยสําคญั นอกเหนือจากปัจจยัเชิงโครงสร้าง

ขา้งตน้ ปัจจยัหนุนการเติบโตของธุรกิจยงัมาจาก แผนการขยายสาขา/ เพิ่มเครือข่าย/ เพิ่มพื้นที่
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ใหบ้ริการ เพือ่สร้างฐานรายได ้ทั้งน้ี เม่ือรูปแบบการดาํรงชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัที่เปล่ียนแปลงไป

จากในอดีต ร้านสะดวกซ้ือเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตมากขึ้น ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ 

ที่ เปล่ียนแปลงไป ผู ้บริโภคเลือกที่จะจับจ่ายเลือกซ้ือสินค้าและบริการในร้านสะดวกซ้ือ  

และสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบนั ที่มีการขยายตวัและมีการแข่งขนัที่รุนแรง  

เพือ่รองรับจาํนวนผูเ้ขา้มาใชบ้ริการที่เพิม่จาํนวนมากขึ้นเร่ือย ๆ ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจร้านสะดวกซ้ือจึงควรทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดอ้ยา่งตรงจุดและครอบคลุม และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแข่งขนั สร้างและ

วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด นําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประสบ

ความสาํเร็จต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริโภค กรณี ศึกษา  โรงพยาบาล เอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริโภค กรณี ศึกษา  โรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บ ริโภค กรณี ศึกษา  โรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี ต่างกนั 

 2. ทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี 
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กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ้ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชน

ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี 

เพือ่กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและการแบ่งตลาด 

 2. ทราบถึงข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการในการจดัการดา้น

 

 

การตดัสินใจ 

เลอืกใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 

ในโรงพยาบาลเอกชน 

ของผู้บริโภค 

กรณศึีกษา โรงพยาบาลเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฝ่ังเหนือ 

และจังหวดัปทุมธานี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ  

- สถานภาพ  

- ระดับการศึกษา  

- อาชีพ  

- รายได้ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

- ผลติภณัฑ์  

- ราคา  

- ช่องทางการจัดจําหน่าย  

- การส่งเสริมการตลาด 

- บุคลากร  

- ลกัษณะทางกายภาพ  

- กระบวนการในการจัดการด้าน

การให้บริการ 
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การให้บริการ ที่ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชน 

ของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี 

เพื่อนําไปกาํหนดส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคได้

อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  

 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวความคดิทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 บุคคลจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของประชากรศาสตร์ (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, 

2550)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการส่ือสาร ลกัษณะทางประชากรศาสตร์รปะกอบดว้ย 1) อาย ุ(Age) ผูท้ี่มีอายุ

ต่างกัน จะมีทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมที่แตกต่างกันไป ผูท้ี่มีอายุมากย่อมจะเปล่ียนความเช่ือหรือ

ทศันคติไดย้ากกวา่ผูท้ี่มีอายนุอ้ย นอกจากน้ี อายยุงัมีความสมัพนัธก์บัสาร และการรับสาร 2) เพศ (Sex) 

จากงานวิจยัหลาย ๆ ช้ิน พบว่า เพศชายและเพศหญิงจะมีลกัษณะบางประการที่ต่างกนั ส่งผลให้การ

ส่ือสารของชายและหญิงต่างกนั 3) การศึกษา (Education) ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภคที่ต่างกนั มีผล

ต่อพฤติกรรมการส่ือสารที่ต่างกัน 4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) 

หมายถึง อาชีพ รายได้ เช้ือชาติ และภูมิหลังของครอบครัว เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อทศันคติและ

พฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงรวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม ในการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคที่

ต่างมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงควรคาํนึงถึงระดับภาษาที่ใช้ให้

เหมาะสมดว้ย 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2543) ไดแ้ก่ อาย ุเพศ วงจรชีวติครอบครัว 

การศึกษา รายได้ เป็นต้น นักการตลาดล้วนให้ความสําคญั เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กับอุปสงค์ 

(Demand) ในตวัสินคา้และบริการทั้งหลาย เป็นตวัช้ีวดัให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่หรือการลด

ความสาํคญัของตลาดอ่ืน  

 แนวความคดิทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ (7P’s) 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละยนิดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุม้ค่ารวมถึงมี

การจดัจาํหน่ายกระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ ดว้ยความ

พยายามจูงใจใหลู้กคา้เกิดความช่ืนชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง (เสรี วงษม์ณฑา, 2542, 

น. 11) 
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 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (ฉตัยาพร เสมอใจ และคณะ, 2551, น. 50) นกัการตลาดมกั

ใชก้ลยทุธส่์วนประสมทางการตลาด 4P’s และยงัใหค้วามสาํคญักบัอีก 3P’s ซ่ึงรวมกนัเป็นกลยทุธส่์วน

ประสมทางการตลาด 7P’s ประกอบไปดว้ย 

  1) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ส่ิงที่เสนอขายเพือ่สร้างความพงึพอใจและตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงผลิตภณัฑจ์ะมีหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด 

ผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Unity) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของผูบ้ริโภคเพือ่ใหข้ายได ้

สาํหรับบริการจะตอ้งนาํเสนอส่ิงที่เป็นรูปธรรมทดแทนการบริการที่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และสร้าง

ความพงึพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

  2) ดา้นราคา (Price) มูลค่าของผลิตภณัฑ ์ที่เป็นตน้ทุน (Cost) เม่ือลูกคา้จะตดัสินใจ

ซ้ือ ลูกค้าจะเปรียบเทียบมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ (Price) หากมีมูลค่าสูงกว่าหรือ

สมเหตุสมผลในสายตาของลูกคา้ ลูกคา้ก็จะตดัสินใจซ้ือ 

  3) ดา้นทาํเลที่ตั้ง (Place) หากทาํเลที่ตั้งที่ผูป้ระกอบธุรกิจเลือก อยูใ่นที่ที่เหมาะสม

จะสามารถกาํหนดกลุ่มลูกคา้และผูบ้ริโภคได ้สามารถดาํเนินการจดัส่งผลิตภณัฑใ์ห้เขา้ถึงกลุ่มตลาด

เป้าหมายไดอ้ยา่งสะดวก 

  4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูผ้ลิตไป

ยงัลูกคา้หรือผูบ้ริโภค เป็นการสร้างทศันคติและก่อให้เกิดพฤติการณ์ซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจผ่าน

พนกังานขายโดยตรง (Personal Selling) หรือใชส่ื้อต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือ (Non – personal Selling)  

  5) ดา้นบุคลากร (People) สาํหรับธุรกิจการให้บริการ บุคลากรคือส่วนสาํคญัที่จะ

ทาํใหธุ้รกิจประสบความสาํเร็จ ดว้ยการสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้และเป็นการดึงใหลู้กคา้กลบัมา

ซ้ือซํ้ า หรือในทางตรงกนัขา้ม หากบุคลากรเกิดปฏิสัมพนัธ์ที่ไม่ดีกบัลูกคา้ (Interaction) ก็เป็นการไล่

ลูกคา้ได ้ดงันั้น บุคลากรจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งที่จะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีศกัยภาพเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

  6) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) เป็นการแสดงให้ลูกคา้มองเห็นถึงคุณภาพของการบริการผ่านการใชห้ลกัฐานที่มองเห็น

ได ้ก็สามารถดึงดูดใจลูกคา้ให้มองเห็นภาพลกัษณ์หรือคุณค่าของการบริการที่ตอ้งการส่งมอบ เช่น 

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที่สวยงาม สะอาด  

  7) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการทางการตลาดที่สัมผสักบัลูกคา้

โดยตรง ผ่านวิธีการ (Method) เคร่ืองมือ (Machine หรือ Tools) และบุคคล (Man) ที่มีประสิทธิภาพ  

เพือ่สร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ 
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 แนวความคดิทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) และการตัดสินใจซ้ือ 

(Decision Making) 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาํของบุคคลอนัเก่ียวขอ้งกบัการ

ตดัสินใจเลือก (Select) การซ้ือ (Purchase) การใช ้(Use) และการจาํกดัส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินคา้

และบริการต่าง ๆ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554) 

 การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) เกิดจากแรงจูงใจเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคขึ้นอยูก่บัระดบัขั้นตอน

ต่าง ๆ ของความรู้สึก และความตอ้งการที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือ 

(Decision Process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (ปรียา วอนขอพร และคณะ, 2531)  ไดแ้ก่ การรับรู้ปัญหา 

(Problem Recognition) การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation 

of Alternative) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และพฤตกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase 

Behavior) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ 

ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจังหวดัปทุมธานี คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาล

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจังหวดัปทุมธานี ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนประชากร 

ที่แน่นอน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้ี่เขา้มาใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาล

เอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี รวม  

13 โรงพยาบาล เพื่อให้การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมีความถูกตอ้งตามสัดส่วนของประชากร 

ผู ้วิจัยจึงได้ค ํานวณหาสัดส่วนและจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากสถิติจํานวนประชากรของเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก แบบไม่ใชท้ฤษฎี

ความน่าจะเป็น ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบหาความตรง 

ของเน้ือหา โดยกําหนดค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha  

ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2555) และพบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.934 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับได ้แบบสอบถามชุดน้ีมีความน่าเช่ือถือ 

โดยมีค่าความเช่ือมัน่ แสดงรายละเอียดแต่ละตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 
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  1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha  

ที่ 0.745 

  2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha  

ที่ 0.806 

  3) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าความเช่ือมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s 

Alpha ที่ 0.763 

  4) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าความเช่ือมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s 

Alpha ที่ 0.865 

  5) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าความเช่ือมัน่ ตามวธีิของ Cronbach’s Alpha ที่ 0.898 

  6) ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของ Cronbach’s 

Alpha ที่ 0.806 

  7) ปัจจยัด้านกระบวนการในการจดัการด้านการให้บริการ มีค่าความเช่ือมัน่ 

ตามวธีิของ Cronbach’s Alpha ที่ 0.749 

  8) ดา้นการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีค่าความเช่ือมัน่ ตามวิธีของ Cronbach’s 

Alpha ที่ 0.922 

 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

  1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย ได้ใช้สถิติเชิง

พรรณนาสําหรับอธิบายผล โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูล

เบื้องตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

  2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ

วิ เคราะห์  t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 281 คน (ร้อยละ 70.3) มีอายอุยูใ่นช่วง 

18 – 30 ปี จาํนวน 162 คน (ร้อยละ 40.5) มีสถานภาพโสด จาํนวน 241 คน (ร้อยละ 60.3) มีการศึกษา
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ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 174 คน (ร้อยละ 43.5) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั/ เอกชน จาํนวน  

254 คน (ร้อยละ 63.5) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 15,000 บาท มาก จาํนวน 116 คน (ร้อยละ 29)  

 ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72) พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 

ให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากร มากที่สุด ( X = 3.87) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์( X  = 3.84) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.82) ด้านราคา ( X = 3.76) ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ( X = 3.72) 

ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการให้บริการ ( X = 3.60) และให้ความสําคัญน้อยที่ สุด  

คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X  = 3.44) 

 ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 จากการวเิคราะห์จากสมการการถดถอยเชิงเสน้แบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กับการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ 

ในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ 

โดยการคาํนวณค่าสัมประสิทธ์การถดถอย และการทาํนาย โดยเฉล่ียพบว่าอยู่ในระดับมาก  

( X = 3.78) พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านที่ มีค่ามากที่ สุดคือ  

กลุ่มตวัอย่างคิดว่าโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีร้านสะดวกซ้ือไวใ้ห้บริการ เพื่ออาํนวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูม้ารับบริการจากโรงพยาบาล ( X = 4.05) มากที่สุด รองลงมา คือ หากท่านตอ้งกลบัเขา้มารับ

บริการจากโรงพยาบาลอีกในอนาคต ท่านมัน่ใจวา่ท่านจะกลบัมาซ้ือสินคา้และบริการท่ีร้านสะดวก

ซ้ือในโรงพยาบาลอีก ( X = 3.80) เม่ือท่านเขา้มารับบริการจากโรงพยาบาล ท่านจะมาซ้ือสินคา้ 

และบริการที่ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาล ( X = 3.76) ท่านมีความมัน่ใจในการตดัสินใจเลือกใช้

บริการ ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาล ( X = 3.73) ท่านจะแนะนาํ บอกต่อ ญาติ เพื่อน คนรู้จกั ให้มา

ซ้ือสินคา้และบริการที่ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาล เม่ือมารับบริการจากโรงพยาบาล( X = 3.72) 

และนอ้ยที่สุด คือ ท่านมีความพอใจ และไดรั้บบริการตรงกบัความคาดหมาย ( X =   3.65) 
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 การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ 

                  เ ลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บริโภค กรณีศึกษา  

                 โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี ต่างกนั 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน 

ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

เพศ t-Test .054 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test .062 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test .526 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test .374 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.000* ยอมรับ 

รายได ้ F-Test .062 ปฏิเสธ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตดัสินใจ 

                 เลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา  

                 โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี โดยการ 

                 วเิคราะห์จากสมการการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  

                 ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน 

                 สะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค โดยการคาํนวณค่าสมัประสิทธก์ารถดถอย          

                 และการทาํนาย 

ตวัแปรอิสระ สถิติที่ใชใ้น

การทดสอบ

สมมติฐาน 

ค่านยัสาํคญั ผลการ

ทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด    

ดา้นผลิตภณัฑ ์ MRA .000* ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA .279 ปฏิเสธ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย MRA .017* ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด MRA .040* ยอมรับ 

ดา้นบุคลากร MRA .428 ปฏิเสธ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ MRA .000* ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการในการจดัการดา้นการใหบ้ริการ MRA .000* ยอมรับ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 5 ตวัแปร ที่มีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปร

ตามที่มีค่านัยสําคญัน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.05 ได้แก่ ด้านกระบวนการในการจัดการด้านการ

ใหบ้ริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทาง

การจดัจาํหน่าย 
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อภิปรายผล 

 ด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือใน

โรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ 

และจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ ดา้นอาชีพ เน่ืองจากดว้ย

ขอ้จาํกดัของจาํนวนร้านสะดวกซ้ือภายในโรงพยาบาลท่ีมีเพียงหน่ึงหรือสองร้าน แต่รูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หรือความชอบ ความสนใจของบุคคลแต่ละอาชีพแตกต่างกนัตามสังคมที่

ตนเองดาํรงอยู ่ดงัเช่นผลการวิจยัที่พบวา่ พนกังานเอกชน มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวก

ซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี แตกต่างจาก บุคคล

ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, ครู/อาจารย,์ ขา้ราชการ / รัฐวิสาหกิจ, บุคคลท่ีประกอบอาชีพ

รับจา้ง / อาชีพอิสระ และแม่บา้น / พอ่บา้น  

 สอดคล้องกับงานวิจยัของ เกศรา จนัทร์จรัสสุข (2555)ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้และบริการในห้างเทสโก ้โลตสั ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ลกัษณะส่วนบุคคล ในดา้น อาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมโดยรวมในการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการในหา้ง

เทสโก ้โลตสั ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร  

 สอดคลอ้งกบั นารีรัตน์ ฟักเฟ่ืองบุญ (2554) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการตลาดที่มี

ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในศูนยจ์าํหน่าย เอส.บี. ดีไซด์ สแควร์  

ในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้ในศูนยจ์าํหน่าย เอส.บี. ดีไซด ์สแควร์ ในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือ

ในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ 

และจงัหวดัปทุมธานี มีความสมัพนัธท่ี์มีค่านยัสาํคญันอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 0.05 ทั้งหมด 5 ดา้นไดแ้ก่ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

และดา้นกระบวนการในการจดัการดา้นการใหบ้ริการ 

 สอดคลอ้งกบั ทรรษษนพล นันทเสรีวงศ ์(2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่สาํคญัต่อ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือในจงัหวดัปทุมธานี การศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอยูใ่น ระดบัมาก ในปัจจุบนัประชาชนนิยมเลือกใชบ้ริการ

ร้านสะดวกซ้ือมากขึ้น ส่ิงที่ทาํให้ร้านสะดวกซ้ือเป็นที่นิยมของผูบ้ริโภค ด้วยเหตุผลหลัก คือ  
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การเปิดใหบ้ริการของร้านสะดวกซ้ือแบบตลอด 24 ชัว่โมง และมีสินคา้ท่ีครบครัน หลากหลายและ

มีสาขาให้บริการมากมายตามแหล่งต่าง ๆ  ที่หาไดง่้ายทัว่ ๆ ไป ซ่ึงเหมาะและเขา้กบัพฤติกรรมการ

ใชชี้วิตของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัที่ตอ้งการความสะดวกสบาย และการเร่งรีบในการดาํเนินชีวิต 

และราคาสินคา้ก็ไม่ต่างจากราคาตลาดทัว่ ๆ  ไป จึงมีผลทาํให้ผูบ้ริโภค ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการใน

ร้านสะดวกซ้ือและเพิม่มากขึ้นเร่ือย ๆ จนเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั   

 สอดคล้องกับ Anjali Mary Gomes (2018) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคในร้านคา้ปลีก มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่หาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

ของผูซ้ื้อในร้านค้าปลีกในราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อวดัระดับข้อตกลงระหว่างผูซ้ื้อในด้าน

การตลาด (7Ps) ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าในร้านค้าปลีก และเพื่อตรวจสอบ

ความสมัพนัธข์อง 7Ps กบัพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อในร้านคา้ปลีกต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการซ้ือของผูซ้ื้อ  

  

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

 จากการวจิยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพ 

มหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี ดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า อาชีพ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชนของผู ้บริโภค กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ และจงัหวดัปทุมธานี ต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก

อาชีพที่แตกต่างกันของผูบ้ริโภค ย่อมมีวิถีการดาํเนินชีวิติ (Life style) ค่านิยมของความตอ้งการ

บริโภคสินคา้และบริการที่แตกต่างกนัตามกลุ่มอาชีพ 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือใน

โรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝ่ังเหนือ 

และจงัหวดัปทุมธานี มีทั้งหมด 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ช่องทางการ

ส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการในการจดัการดา้นการให้บริการ 

ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

  1) ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านน้ี ส่งผลต่อการการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน

สะดวกซ้ือใน  โรงพยาบาลเอกชนของผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญักบัการนาํสินคา้

และบริการหลากหลายชนิด และมีความสดใหม่ เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ที่เขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาล การผูบ้ริโภคไม่สามารถตระเวนหรือตรวจตราหาร้านสะดวกซ้ือใน
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รอบ ๆ บริเวณได ้ดว้ยเหตุผลสาํคญัหลายประการที่จาํเป็น สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม เน่ืองจากอาการ

เจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ หากร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลหรือรอบ ๆ บริเวณโรงพยาบาล 

มีสินคา้และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้โดยไม่มีขีดจาํกดั สร้าง

ความสะดวกสบายใหก้บัผูบ้ริโภค  ยกระดบัเป็นร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลที่มีบริการใหม่ ๆ ทาํ

ให้ชีวิตผูบ้ริโภคง่ายขึ้น มีการเพิ่มบริการใหม่ ๆ อยูเ่สมอ เม่ือมีสินคา้และบริการที่ครบถ้วน ยอ่ม

ส่งผลต่อยอดขายสินคา้และบริการที่เพิม่ขึ้นดว้ย  

  2) ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ความเจ็บป่วย หรือ การได้รับบาดเจ็บจาก

อุบติัเหตุต่าง ๆ ที่ทาํใหผู้บ้ริโภคตอ้งเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลนั้น สามารถเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลา 

ไม่มีเวลาแน่นอน ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายไม่นอ้ยไปกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  ร้านสะดวกซ้ือควรเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมงเพือ่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่สามารถเขา้มาใชบ้ริการไดต้ลอดเวลา อีกทั้งตาํแหน่งที่ตั้ง

ของร้านสะดวกซ้ือควรตั้ งอยู่ในอาคารของโรงพยาบาล หรือไม่ห่างไกลจากตัวอาคารของ

โรงพยาบาลมากนกั หากโรงพยาบาลมีหลายอาคารในการใหบ้ริการ ควรมีร้านสะดวกซ้ือใหบ้ริการ

หลายจุดเพื่อให้สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคที่เขา้มารับบริการในหลาย ๆ แผนก แต่การเพิ่มจาํนวนร้าน

สะดวกซ้ืออาจไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน อาจใชว้ธีิเปิดบริการรับสั่งสินคา้ผา่น เพจ โปรแกรมไลน์ แชท 

การบริการส่งสินคา้ถึงหอ้งผูป่้วย กรณีผูบ้ริโภคเป็นผูป่้วยใน หรือญาติของผูป่้วยได ้ 

  3) ดา้นช่องทางการส่งเสริมการตลาด ในปัจจุบนั โรงพยาบาลมีการพฒันาการ

ทางการแพทยท์ี่กา้วหน้า ดว้ยเครืองมือการักษาที่ทนัสมัย  ส่งผลค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

เอกชนมีราคาสูงขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ผูบ้ริโภคที่เขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาลตอ้งแบก

รับภาระค่าใชจ่้ายที่สูง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้าย การจดัการส่งเสริมการตลาด เป็นการกระตุน้

ให้เกิดการซ้ือมากขึ้ น เช่น การลดราคา หรือมีส่วนลดให้กับผูบ้ริโภคที่เข้ามารรับบริการจาก

โรงพยาบาล เป็นการทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ ร้านสะดวกซ้ือในโรงพยาบาลมีจริยธรรม มีความเห็นใจ

ผูบ้ริโภค ไม่ซํ้ าเติมหรือฉวยโอกาสกบัผูบ้ริโภคที่มีความจาํเป็นตอ้งบริโภคสินคา้อย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได ้

  4) ด้านลักษณะทางกายภาพ เน่ืองจากการศึกษาวิจยัน้ี มีความเก่ียวขอ้งร้าน

สะดวกซ้ือในโรงพยาบาลเอกชน ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการจากร้านสะดวกซ้ือส่วนใหญ่

มกัจะเป็นผูป่้วย หรือผูใ้กลชิ้ดผูป่้วย ความสะอาด ถูกหลกัอนามยัจึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก ส่วนส่ิงอ่ืน ๆ 

ในด้านลักษณะทางกายภาพก็เป็นส่ิงสําคัญท่ีผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงเช่นกัน เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีเก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพใหดี้ยิง่ขึ้น 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

17 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

  5) ดา้นกระบวนการในการจดัการดา้นการให้บริการ การบริการ ถือเป็นหัวใจ

สําคญัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซ้ือ ผูป้ระกอบการควรบริหารจดัการ

กระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้หรือผูบ้ริโภค และ

เป็นการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิดการซ้ือซํ้ าไดอี้กดว้ย การบริหารจดัการกระบวนการในการจดัการ

ด้านการให้บริการสามารถทาํได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการให้บริการด้วยความถูกตอ้ง 

รวดเร็ว เป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคที่เขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลให้ความสาํคญัมากท่ีสุด ผูป้ระกอบการ

จึงควรมีการฝึกหรืออบรมพนกังานใหมี้ความเช่ียวชาญ แม่นยาํกบัราคา หรือขอ้มูลต่าง ๆ ของสินคา้

หรือบริการที่จะส่งมอบใหผู้บ้ริโภค 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัเสนอแนะใหศึ้กษาปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลถึง

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพือ่จะไดน้าํขอ้มูลที่ไดรั้บมาพฒันาและปรับปรุง ทาํใหผู้ป้ระกอบการเขา้ใจและ

เขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึ้น สามารถนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชก้บัธุรกิจให้

เกิดประโยชน์สูงสุดได ้ 

 2) ในการวิจัยคร้ังต่อไป ผูว้ิจัยเสนอให้ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลในลักษณะ 

การสัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม ซ่ึงจะช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

มีลกัษณะที่ถูกตอ้งและหลากหลายมากยิง่ขึ้น 
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การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

ทีม่ผีลต่อความภกัดขีองผลติภณัฑ์เคร่ืองสําอางลอรีอลั 

MARKETING COMMUNICATION AWARENESS VIA FACEBOOK THAT 

AFFECTS LOREAL COSMETIC PRODUCT BRAND LOYALTY 

สุมิตรา ดีธรรม2

1  สุมาลี สวา่ง3

2 

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

บทคดัย่อ 

            ในการวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคล ผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภกัดีของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 2) เพื่อศึกษารูปแบบ

การดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ 

ที่มีผลต่อความภกัดีของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการ

ตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั 4) เพื่อศึกษาความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการรับรู้

ต่อการส่ือสาร ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเคร่ืองสําอางลอรีอัล 6) เพื่อศึกษา

ความสมัพนัธข์องการส่ือสารทางการตลาด ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีมีอิทธิพลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี กาํหนดเป็น

ผูบ้ริโภคเพศหญิง ที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั จาํนวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม

สาํเร็จรูปคอมพิวเตอร์ในการคาํนวณค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยOne-way ANOVA และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอย

สหสมัพนัธ ์(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคเพศหญิง ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน

การเขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตและเฟซบุก๊เฉล่ีย10 คร้ังขึ้นไปต่อ ระยะเวลาท่ีใชอิ้นเตอร์เน็ตและเฟซบุก๊เฉล่ีย 

15 - 30 นาที ให้ความสนใจเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินคา้ ประเภทสุขภาพและความงาม เหตุผลที่

เขา้เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อคน้หารายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้และบริการ ระดบัการรับรู้การ

ส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ท่ีมีผลต่อความภักดีของผลิตภณัฑ์

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

20 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

เคร่ืองสาํอางลอรีอลั พบว่า ในดา้นการโฆษณามีผลมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

ดา้นการใหก้ารสนบัสนุน ดา้นการส่ือสารโดยใชพ้นกังานและดา้นการส่งเสริมการขาย ตามลาํดบั 

 สําหรับความภักดีต่อตราสินค้า พบว่า ในด้านการมีความผูกพนัระยะยาวมีอิทธิพล 

มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการตดัสินใจซ้ือซํ้ าและด้านการแนะนําต่อ ตามลาํดับ ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงที่มีสถานภาพต่างกนั มีการรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภกัดีของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางลอรีอลั  โดยรวม

แตกต่างกัน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านการโฆษณา และด้านการส่ือสารโดยใช้

พนกังาน มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั เพราะการโฆษณา 

นับว่าเป็นตวัประสานร่วมกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น

และสามารถช่วยพนกังานขายในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้แก่ผูบ้ริโภคได ้ทาํใหผู้บ้ริโภคจดจาํและ

ระบุถึงตราสินคา้ไดง่้ายขึ้น หลงัจากท่ีไดเ้ห็นโฆษณาแลว้ 

 

คาํสําคญั: การรับรู้, การส่ือสารทางการตลาด, เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊, เคร่ืองสาํอางลอรีอลั, 

                 ความภกัดี 

 

Abstract 

            The purposes of this research are 1) to study via Facebook the characteristic of the 

individual’s factor of the female group that affects Loreal Cosmetic Product Brand Loyalty 2) to 

study via Facebook the internet and Facebook usage life style of the female group that affects Loreal 

Cosmetic Product Brand Loyalty 3) to study the female group’s opinion regarding integrated 

marketing communication via Facebook of Loreal cosmetic product in Thailand 4) to study the 

brand loyalty of Loreal cosmetic product 5) to comparative study the female group’s opinion regards 

Loreal cosmetic product’s  integrated marketing communication via Facebook in Thailand and 6) 

to study the effects of Loreal cosmetic Product marketing communication via Facebook on brand 

loyalty 

 The study group for this research is the 400 Fanpage subscribers of Loreal cosmetic 

product. The study employs the questionnaire as a tool to collect information, and analyze the 

information from these questionnaires. The study utilizes computer program to calculate the 
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statistics such as percentage, means, standard deviation and test the statistic hypothesis using 

ANOVA and Multiple Regression Analysis. 

 Lifestyle involves frequent usage of internet and Facebook that most female who accesses 

to internet and Facebook  more than 10 times a week and use fifteen to thirty minutes are interested 

in Facebook Fanpage of cosmetic products and has certain reason to subscribe to a Fanpage in order 

to find out more about cosmetic products. Importantly, the research found that the opinion of this 

group’s regard toward Loreal cosmetic product integrated marketing communication. Most of the 

candidates pay most attention toward advertisement, and secondly to promotion and communication 

and support service through sale agent. Regarding the brand loyalty, the research has found that  

Loreal cosmetic product Most of the important points are given to long-term brand relationship, 

secondly to decision making in continuing to purchase the product and recommending. The 

hypothesis testing shows that female with different conditions tend to have different regards toward 

Loreal cosmetic product integrated market communication. The Multiple Regression Analysis 

shows that for advertisement and Personal Selling that affects Loreal cosmetic products brand 

loyalty. Because advertisemen It is integrated with other marketing communication tools. To be 

more efficient and to assist Personal Selling in providing product information to consumers.  

It makes it easier for consumers to recognize and identify brands, After seeing the ad. 

 

Keywords: Awareness, Communication Marketing, Facebook, Loreal Cosmetic, Loyalty 

 

บทนํา 

 ผลการศึกษาจาํนวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกในปีค.ศ. 2013 โดยวดัจาก

ฐานข้อมูลสมาชิกเปรียบเทียบจาก 5 เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก  

คือ Facebook, Twitter, Google+ พบว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผูใ้ช้บริการมาก อันดับแรกคือ  

เฟซบุ๊ก มีผูใ้ช้งาน 1,150 ล้านคน โดยมีการเข้าไปใช้งาน 7,012.9 ล้านคร้ังต่อเดือน (ศูนยว์ิจัย

นวตักรรมอินเตอร์เน็ตไทย, 2556) สถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า “เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊” 

เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยม จากผูใ้ช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเป็น

อนัดบัแรก  
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 ธุรกิจเคร่ืองสาํอาง ก็เป็นอีกธุรกิจหน่ึง ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

เฟซบุ๊กในการส่ือสารทางการตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย  เน่ืองมาจากการที่มูลค่าการตลาด

ของธุรกิจเคร่ืองสาํอางมีมูลค่าสูงถึง 205,000 ลา้น บาท โดยที่เคร่ืองสาํอางบาํรุงผวิ มีขนาดใหญ่ที่สุด

ด้วยสัดส่วนร้อยละ 45 ของตลาดความงามทั้งหมด (AC  Nielson, 2013) และยงัมีแนวโน้มว่าจะ

เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหก้ารแข่งขนัเพือ่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทวคีวามรุนแรงขึ้น บริษทั

เคร่ืองสําอางจึงจาํเป็นต้องหากลยุทธ์และเคร่ืองมือ ที่จะทาํให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   

และสามารถสร้างกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความช่ืนชอบและภกัดีต่อตราสินคา้ (อาวุธ โสพิลา, 2550, น. 2) 

จากการที่ธุรกิจเคร่ืองสาํอางชั้นนาํต่างๆ หันมาใชเ้ฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการส่ือสารทางการตลาด

ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าธุรกิจเคร่ืองสําอาง ได้ตระหนักถึงความสําคญัของเฟซบุ๊ก ในฐานะเป็น 

ช่องทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัที่ Mickle (2009, pp. 32-56) กล่าวว่า ธุรกิจ

ต่างๆ ที่หันมาใชเ้ฟซบุ๊ก เป็นช่องทางในการส่ือสารทางการตลาดถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ก็เพื่อ

กระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือ และสร้างความภกัดีในตราสินคา้ให้แก่ผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัซ่ึงมีความ

สนใจในการประกอบธุรกิจเคร่ืองสาํอาง โดยใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ เป็นช่องทางในการ

ส่ือสารทางการตลาด จึงมีความประสงคจ์ะทาํการศึกษาเร่ือง “การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด ผา่น

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภกัดีของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางลอรีอัล” โดยมี

รายละเอียดของการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาลกัษณะของปัจจยัส่วนบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อ

ความภกัดีของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 2. เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก  

ผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ท่ีมีผลต่อความภกัดีของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 3. เพือ่ศึกษาการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาดผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

ของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 4. เพือ่ศึกษาความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 5. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการรับรู้ต่อการส่ือสารผ่านทางเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 6. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เฟซบุก๊ที่มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั  
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผูบ้ริโภคเพศหญิงที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกันมีการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ

เคร่ืองสาํอางลอรีอลั แตกต่างกนั 

 2. การส่ือสารทางการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 

ขอบเขตเนื้อหา  

 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดดา้นประชากรศาสตร์ แนวคิดดา้นการส่ือสารทางการตลาด แนวคิด

เก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ แนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกบัการตลาด

ในยคุดิจิตอล ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองสาํอาง 

 ขอบเขตดา้นประชากร ในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่สามารถ

ระบุจาํนวนที่แน่นอนของประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีได ้ดงันั้น  ผูว้ิจยัใชว้ิธีคาํนวณโดยใชสู้ตรใน

การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง แบบไม่ทราบจาํนวนประชากรของคอแครน William G.Cochran 

โดยกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ร้อยละ 95 โดยกาํหนดให้มีค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ดงัน้ี 

(Cochran, 1977) 

 จากสูตร          n      =          (p(1-p)z^2)/e^2   

 เม่ือ        n  =          จาํนวนสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง 

                p  =          สดัส่วนประชากรที่ผูว้จิยักาํหนดจะสุ่ม 

                                    z       =          ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยักาํหนดไวท้ี่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

มีค่าเท่ากบั 1.96 ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05) 

                             e        =          สดัส่วนของความคลาดเคล่ือนที่ยอ่มเกิดขึ้นได ้

 แทนสูตร         n       =         ((0.5)(1-0.5) 〖(1.96)〗^2)/〖(0.05)〗^2  

                             =           385 

            จากการคาํนวณจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน และสาํรองไวร้้อยละ 5  (15คน) เพื่อป้องกนั

แบบสอบถามที่เกิดความผดิพลาด จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะส่งผลต่อความ

เช่ือถือของงานวจิยั ดงันั้น จึงรวมขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็น 400 คน 

 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

24 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

               ตัวแปรต้น                                                                                  ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเลือก วิธีการส่ือสารทางการตลาดผ่าน

ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอาง โดยการใช้เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การโฆษณา การให้การ

สนับสนุน การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขายและการส่ือสารโดยใช้พนักงาน และเห็น

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผล

ต่ อ ค ว า ม ภั ก ดี ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

เคร่ืองสําอางลอรีอลั 

1. การโฆษณา  

2. การให้การสนบัสนุน 

3. การประชาสัมพนัธ์ 

4. การส่งเสริมการขาย 

5. การส่ือสารโดยใชพ้นกังาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.อาย ุ

2.ระดบัการศึกษา 

3.อาชีพ 

4.รายได ้

5.สถานภาพ 

ความภกัดีต่อตราสินค้า 

1.การตดัสินใจซ้ือซํ้ า  

2.การมีความผกูพนัในระยะยาว  

3.การแนะนาํต่อให้ลกูคา้อ่ืน  
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ประโยชน์ในการเลือกทาํการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจมากขึ้น 

สามารถนําผลสถิติต่างๆ ไปใช้เป็นขอ้มูลเบื้องตน้ในการสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขนั และ

วางแผนการทาํการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายในอนาคตได ้ 

 

แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบไปดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ มีระดบัการรับรู้การส่ือสารทาง

การตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ   

เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ตวัแปรสถานภาพ เป็นปัจจยัที่ทาํให้คนมีความแตกต่างกนั 

ทั้งในแง่ของทศันคติ ความคิดหรือพฤติกรรมต่างๆ เน่ืองจากคนที่มีสถานภาพโสด สามารถตดัสินใจ

ทาํส่ิงต่างๆได้อย่างอิสระ ไม่มีขอ้จาํกัดขอ้ผูกมดั มีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่มีสถานภาพ

สมรส หยา่ร้าง หรืออยูด่ว้ยกนั  

 แนวคิดด้านการส่ือสารทางการตลาด เป็นกระบวนการเพื่อการส่ือสารขอ้มูลของสินคา้

หรือความคิดสู่ผูบ้ริโภคให้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการส่ือสารการตลาดจะประสบความสาํเร็จ

ไดน้ั้น จะตอ้งศึกษาถึงเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดต่างๆอยา่งละเอียด เลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง

และตรงจุดประกอบไปด้วย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การให้การ

สนบัสนุน และการส่ือสารโดยใชพ้นกังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการส่ือสารของธุรกิจ

และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได ้(Duncan, 2005) 

 แนวคดิเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้า ประกอบไปดว้ยการตดัสินใจซ้ือซํ้ า มีความผกูพนั

ในระยะยาว และการแนะนาํต่อใหลู้กคา้อ่ืน การที่ลูกคา้สนับสนุน หรือสร้างผลประโยชน์ให้กับ

ผลิตภณัฑใ์นระยะยาว ดว้ยการซ้ือซํ้ าหรือใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ จนทาํให้เกิดการ

แนะนาํผูอ่ื้นถึงขอ้ดีต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์(Gronroos, 2000)  

 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์  เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้ในการวิจัย

คร้ังน้ี คือ เฟซบุก๊ โดยมีผูใ้ชง้านมากที่สุด จาํนวน 1,150 ลา้นคนและมีแนวโนม้ผูใ้ชง้านเพิม่ขึ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง เฟซบุ๊กถือว่าเป็นช่องทางในการทาํการตลาดอย่างหน่ึง สามารถเจาะตรงกลุ่มเป้าหมาย 

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดไ้ม่ยาก  

 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดในยุคดิจิทัล เฟซบุ๊กแฟนเพจ เป็นช่องทางที่ใช้เพื่อส่ือสารกับ

ผูบ้ริโภคได้อย่างต่อเน่ืองทั้งเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล ทาํให้การส่ือสารทาํได้ตลอดเวลาและ 

ไร้ขอบเขต เป็นช่องทางที่สร้างโอกาสอยา่งมาก ทั้งลดความเหล่ือมลํ้ าในเร่ืองของตน้ทุน ที่ส่งผล
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กระทบต่อธุรกิจรายยอ่ย อีกทั้งสร้างโอกาสให้ธุรกิจรายยอ่ย สามารถเป็นที่รู้จกัและขยายฐานลูกคา้

ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Marketer, 2007) 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองสําอาง ปัจจุบนัธุรกิจเคร่ืองสาํอางนั้น มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง

และเข้มข้นมาก ทําให้ในการทําการตลาดสมัยใหม่  จึงไม่ใช่เพียงแค่เน้นการมีผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสําอางที่ดีหรือราคาถูกเท่านั้น จึงจะถูกใจผูบ้ริโภค เพราะทางเลือกสําหรับผลิตภณัฑแ์ละ

บริการในอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางมีหลากหลาย  ดงันั้น เจา้ของผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ตอ้งให้

ความสาํคญัอยา่งมากในเร่ืองของตราสินคา้ การสร้างคุณค่าตราสินคา้ และการส่ือสารทางการตลาด 

เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัเช่ือมต่อระหวา่งเจา้ของผลิตภณัฑก์บัผูบ้ริโภค การสร้างคุณค่าตราสินคา้และ

การส่ือสารทางการตลาดที่ดี ยอ่มจะส่งผลให้ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภค รวมไปถึงช่วยกระตุน้

ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้จากผูบ้ริโภค  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จงจินต ์จิตร์แจง้ (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ แบบผู ้บริโภคกับผูบ้ริโภคบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : 

ผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพและความงาม โดยไดท้าํการเก็บขอ้มูลผา่นแบบสอบถามจาํนวน 499 ชุด และ

ทาํการวิเคราะห์ผลขอ้มูล ตามหลักสถิติด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ปัจจยัท่ีใช้ใน

การศึกษาประกอบไปดว้ย ส่วนประสมทางการตลาด ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และอิทธิพลของ

สังคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ

อิทธิพลของสังคมออนไลน์ เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการซ้ือผ่านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ แบบผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค อย่างมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 และกลุ่มตวัอย่างได้รับ 

ความพงึพอจากผูข้าย ในระดบัที่สูงกวา่ความพงึพอใจจากผลิตภณัฑ ์

            มนวดี บูรณะทองเจริญ และณักษ์ กุลิสร์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความภกัดี 

ต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าโอเลย ์ ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์ ในด้านความคิดเห็นและด้านความรู้สึก  

มีความสมัพนัธก์บัความภกัดีต่อตราสินคา้ ท่ีมีต่อผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้โอเลยข์องผูบ้ริโภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั 0.01 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นปริมาณการซ้ือสินคา้ในช่วงที่มีการส่งเสริม

การขาย ด้านความรู้ของผู ้บริโภค เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้ายี่ห้อโอเลย์ก่อนซ้ือ  

ด้านส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน มีความภกัดีต่อตราสินค้า ที่มีต่อผลิตภณัฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้า 
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โอเลยข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.01 ความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภค ในดา้นสาเหตุที่เร่ิมใชผ้ลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหน้าโอเลย ์แตกต่าง

กนั มีความภกัดีต่อผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้โอเลย ์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทศันคติที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัความ

ภกัดีต่อตราสินคา้มีต่อผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหน้าโอเลย ์ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหา

นคร ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ความ

ภัก ดี ต่ อ ต ร า สิ น ค้ า  ใ น ด้ า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ด้ า น ค ว า ม ช อ บ  แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม ผู ก พัน 

มีความสัมพนัธ์กบัแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือในอนาคต ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหา

นคร ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1  เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

 ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเก่ียวกับ การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

            ตอนที่ 3   เป็นคาํถามเก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถาม ไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี 

  1) ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 

เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง  และทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขคาํถามที่มี

ความไม่ถูกต้อง หรือไม่เก่ียวข้องกับวตัถุประสงค์ในการศึกษา ก่อนนําแบบสอบถามไปให้

ผูท้รงคุณวุฒิที่เป็นอาจารยใ์นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ

ทดสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามได ้รวม 3 ท่าน โดยใชเ้กณฑก์ารหาค่าความสอดคลอ้งของ

ข้อคาํถาม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ด้วยการให้คะแนนกับแต่ละคาํถามและ

ตวัเลือกหรือปัจจยัยอ่ย ซ่ึงมี 3 ระดบั ดงัน้ี 

  1      หมายถึง      คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

  0      หมายถึง      คาํถามอาจมีหรือไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

               วจิยั 

                        -1     หมายถึง      คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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            จึงนาํผลคะแนนจากผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่านมาคาํนวณ หาค่าเฉล่ียและทาํการยอมรับเฉพาะ

ค่าตั้งแต่ 0.50 ซ่ึงถือว่าคาํถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยผูว้ิจยัจะแก้ไข

ปรับปรุงคาํถามที่มีค่าความสอดคล้องที่ต ํ่ากว่า 0.60  (Hambleton, R. K. 1980) ซ่ึงผลการทดสอบ 

พบวา่ ไดค้่ามากกวา่ 0.60 ถือวา่มีเน้ือหาถูกตอ้งแลว้ สามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

            2) ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความ

ถูกตอ้งของเคร่ืองมือวดัแลว้ ไปทดสอบกบัสมาชิกแฟนเพจที่เป็นผูบ้ริโภคเพศหญิงของเคร่ืองสาํอาง

ลอรีอลั  เพื่อนาํขอ้มูลของแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ก่อนนาํแบบสอบถามไปใช้จริง  

โดยใช้แนวทางการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในครอนบาซ (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยทาํการยอมรับผลการทดสอบที่ได้ค่าตั้งแต่0.80 ขึ้นไป มิเช่นนั้น ผูว้ิจยัจะทาํการ

ปรับปรับแบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บขอ้มูลและประมวลผลใหม่ จนกว่าจะได้ค่ามาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ (Cronbach, 1951, pp. 297-334) ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า ได้ค่า.967 ถือว่าแบบสอบถาม

สามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลได ้

 

ผลการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูห้ญิงส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 27-32 ปี มีสถานภาพโสด ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 15,001 – 20,000 

บาท 

 2. รูปแบบการดาํเนินชีวิต ในการใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก พบว่า ส่วนใหญ่มีความถ่ี 

ที่เขา้ใช้อินเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊ก เฉล่ีย 10 คร้ังขึ้นไปต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ใช้อินเตอร์เน็ตและ 

เฟซบุ๊ก เฉล่ีย 15 - 30 นาที ให้ความสนใจเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินคา้ประเภทสุขภาพและความ

งาม เหตุผลที่เขา้เป็นสมาชิกเพือ่คน้หารายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้  

 3. ระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาดผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ

เคร่ือง   สาํอางลอรีอลั จากการศึกษาพบว่า ดา้นการโฆษณา มีระดบัการรับรู้มากที่สุด รองลงมาคือ 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ ด้านการให้การสนับสนุน ด้านการส่ือสารโดยใช้พนักงาน และด้านการ

ส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ีย 2.45 ตามลาํดบั 

 4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ จากการศึกษาพบว่า ด้านการมีความผูกพนัระยะยาวมีผลต่อ

ความภักดีต่อตราสินค้ามากที่สุด รองลงมา ด้านการตัดสินใจซ้ือซํ้ า และด้านการแนะนําต่อ 

ตามลาํดบั  

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

29 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

การทดสอบสมมติฐาน  

            สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคเพศหญิงที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั ที่มีปัจจยั

ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน ์

เฟซบุก๊ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลัแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได ้มีการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ที่มีการรับรู้

แตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางขา้งล่าง 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

                  เฟซบุก๊ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

 

            จากตารางที่ 1 พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงที่มีสถานภาพต่างกนั มีการรับรู้ต่อการส่ือสารทาง

การตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลัแตกต่างกัน 

เน่ืองจากค่า Sig เท่ากบั .029 นอ้ยกวา่ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัที่ต ั้งไว ้เม่ือพจิารณาเป็น

รายดา้น พบว่า ดา้นการให้การสนบัสนุน ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นการส่ือสารโดยใชพ้นกังาน  

มีผลต่อการส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั 

อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สาํหรับ ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีผลต่อ

การส่ือสารทางการตลาด ผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

การรับรู้การส่ือสารทางการตลาด

ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เฟซบุ๊กของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง

ลอรีอลั 

ค่าเฉล่ีย  ( X ) 
F Sig 

สถานภาพ 

โสด 

N=253 

สมรส 

N=59 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

N=37 

อยูด่ว้ยกนั 

N=51 

  

1. ดา้นการโฆษณา  3.96 3.79 3.82 3.87 2.335 .073 

2. ดา้นการให้การสนบัสนุน  2.75 3.05 3.16 2.58 4.407 .005* 

3. ดา้นการประชาสัมพนัธ์  3.60 3.61 3.43 3.76 1.248 .292 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย  2.42 2.67 2.70 2.15 3.858 .010* 

5. ดา้นการส่ือสารโดยใชพ้นกังาน  2.60 2.77 2.75 2.20 3.024 .030* 

เฉล่ียรวม 3.07 3.18 3.17 2.91 2.952 .029* 
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            สมมติฐานที่ 2 การส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มี

อิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

            ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ดา้นการโฆษณา Sig. เท่ากบั .001 และดา้นการส่ือสาร

โดยใชพ้นักงาน Sig. เท่ากบั .003 มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 สาํหรับดา้นการให้การสนบัสนุน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นการส่งเสริมการขาย 

ไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั ดงัแสดงในตารางขา้งล่าง 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยสหสมัพนัธ ์(Multiple Regression Analysis)  ค่าคงที่ และ   

                 ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในภาพรวม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ตามผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูห้ญิงที่มีสถานภาพต่างกนั 

มีการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของเคร่ืองสําอาง 

ลอรีอัล โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ไดก้ล่าวไวว้่า ตวัแปรสถานภาพ เป็นปัจจยัที่ทาํให้คนมีความ

แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของทศันคติ ความคิดหรือพฤติกรรมต่างๆ เน่ืองจากคนท่ีมีสถานภาพโสด 

สามารถตดัสินใจทาํส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มีขอ้จาํกดัขอ้ผูกมดั มีอิสระทางความคิดมากกว่าคน 

ที่มีสถานภาพสมรส หยา่ร้าง หรืออยูด่ว้ยกนั   

 รูปแบบการดาํเนินชีวติในการใชอิ้นเตอร์เน็ตและเฟซบุก๊ พบวา่ ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ

เขา้ใชอิ้นเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊กเฉล่ีย10 คร้ังขึ้นไปต่อ ระยะเวลาที่ใชอิ้นเตอร์เน็ตและเฟซบุ๊กเฉล่ีย  

การส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้าของ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

ในภาพรวม t Sig. 

B S.E. Beta 

ค่าคงท่ี (Constant) 2.598 .306  8.480 .000 

1. ดา้นการโฆษณา (X1) .206 .061 .165 3.362 .001* 

2. ดา้นการให้การสนบัสนุน (X2) .032 .037 .047 .852 .395 

3. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ (X3) -.062 .040 -.077 -1.544 .124 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย (X4) .017 .041 .024 .408 .683 

5. ดา้นการส่ือสารโดยใชพ้นกังาน (X5) .105 .035 .179 3.006 .003* 

R2 = .072, F = 6.103, p* < 0.05      
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15 - 30 นาที ให้ความสนใจเฟซบุ๊กแฟนเพจของตราสินคา้ ประเภทสุขภาพและความงาม เหตุผลที่

เขา้เป็นสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อคน้หารายละเอียดเก่ียวกับสินคา้และบริการ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ไดศึ้กษาวิจยัพฤติกรรมการใชแ้ละความคิดเห็นเก่ียวกับผล 

ที่ไดจ้ากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์ในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปีขึ้นไป

มากที่สุด ประชาชนใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กบ่อยที่สุด ช่องทางที่ประชาชน 

ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ Smartphone ประชาชนส่วนใหญ่เปิดบริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ไวต้ลอดทั้งวนั ช่วงเวลาที่ประชาชนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ 18.00- 

06.00 น. ประชาชนมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ชั่วโมงต่อวนัมากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพูดคุยกบัเพือ่นมากที่สุด และคุณสมบติัของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่

ประชาชนชอบมากที่สุดคือ ทาํให้ทราบข่าวสารรวดเร็ว โดยเว็บไซต์เป็นแหล่งหรือส่ือที่ทาํให้

ประชาชนสนใจใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด 

 ระดบัการรับรู้ต่อการส่ือสารทางการตลาด ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของ

เคร่ืองสําอางลอรีอัล พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญด้านการโฆษณา คือ มีการโฆษณาอย่าง

สมํ่ าเสมอมากที่ สุด รองลงมา ด้านการประชาสัมพันธ์ คือ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัแฟนเพจอยา่งต่อเน่ือง  ดา้นการให้การสนับสนุน คือ สนับสนุนกิจกรรมดา้น

การกุศลอยา่งสมํ่าเสมอ  ดา้นการส่ือสารโดยใชพ้นกังาน คือ พนกังานผูใ้หข้อ้มูลในเพจเคร่ืองสาํอาง

ลอรีอลั หรือที่เรียกว่า “แอดมิน” มีความรู้ ความเขา้ใจในตวัสินคา้เป็นอยา่งดี และดา้นการส่งเสริม

การขาย คือ  มีการมอบของสมนาคุณแก่แฟนเพจ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปกรณ์ โตธนายานนท ์

( 2556) ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  ก า ร ส่ื อ ส า ร ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร ลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ ใ น เ ฟ ซ บุ๊ ก

(www.facebook.com)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษารูปแบบการส่ือสารแนวทางการนาํเสนอ และการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ขององค์กรผ่านสังคมออนไลน์ พบว่า ด้านรูปแบบการส่ือสาร ได้มีการใช้

วตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร ให้เกิดการซ้ือสินคา้หรือเขา้ร่วมกิจกรรมที่จดัขึ้น โดยเป็นการส่ือสาร

เพื่อทาํให้เกิดการกระตุน้ตวัลูกคา้  ให้เกิดความสนใจและอยากซ้ือ อยากเขา้ร่วม วตัถุประสงคข์อง

การส่ือสารในดา้นของความบนัเทิง จะเป็นการพูดคุย เพื่อสร้างความสนุกสนานเรียกความบนัเทิง

ให้แก่ลูกคา้ โดยแฟนเพจจะใชก้ารประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และเพื่อกระตุน้

ยอดขายให้ลูกคา้เกิดความสนใจ โดยใชก้ารจดักิจกรรมต่างๆ หรือนาํเสนอชุดสินคา้ราคาประหยดั  

การเขา้ร่วมนั้น จะเป็นการเขา้ร่วมเพือ่แข่งขนัชิงรางวลัหรือกิจกรรมพเิศษ เพือ่ใหลู้กคา้ไดมี้ส่วนร่วม
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ในการเขา้ร่วมทุกคร้ังที่มีกิจกรรม โดยการนาํเสนอของแฟนเพจ จะเป็นการนาํเสนอเพือ่การบริหาร

ลูกคา้สมัพนัธ ์5 รูปแบบคือ 1) เพือ่แจง้ใหท้ราบ เป็นช่องทางส่ือสารลูกคา้/ผูรั้บสารเก่ียวกบัข่าวของ

องคก์รหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งทัว่ถึง  2) เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ที่มาขององคก์รและ

ขอ้แนะนําเก่ียวกับสินคา้ 3) เพื่อเชิญชวนให้ลูกคา้เขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทั 4) เพื่อติดตามผล

สะทอ้นกลบั (feedback) เหตุเพราะแฟนเพจเป็นช่องทางการส่ือสารสองทาง ที่มีประสิทธิภาพ ที่ใช้

ติดต่อระหว่างกันขององค์กรและลูกค้า ทั้ งน้ี เพื่อรับทราบความคิดเห็นของลูกคา้ เพื่อพฒันา

ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่อไป 5) เพื่อให้ความบนัเทิง เป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการสร้างทศันคติที่ดีต่อ

ลูกคา้ โดยการนาํเสนอสถานการณ์หรือเร่ืองขบขนั 

 ความภกัดีต่อตราสินคา้ พบว่า ให้ความสําคญัด้านการมีความผูกพนัระยะยาว คือ ท่าน

ยนืยนัที่จะซ้ือเคร่ืองสาํอางลอรีอลั แมจ้ะมีเคร่ืองสาํอางยีห่้ออ่ืนที่จดัการส่งเสริมการขายในลกัษณะ

เดียวกนัหรือดีกว่ามากที่สุด รองลงมา ดา้นการตดัสินใจซ้ือซํ้ า คือ ท่านคิดว่าจะซ้ือเคร่ืองสาํอางลอ

รีอลัซํ้ าอีกอยา่งแน่นอน และดา้นการแนะนาํต่อ คือ ท่านจะชกัจูงให้เพื่อนหรือคนใกลชิ้ด เลือกซ้ือ

เคร่ืองสําอางลอรีอัล สอดคล้องกับงานวิจยัของมนวดี บูรณะทองเจริญ และณักษ์ กุลิสร์ (2554) 

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหน้าโอเลย ์ของผูบ้ริโภค

เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคด้านผลิตภณัฑ์ ในด้าน

ความคิดเห็นและดา้นความรู้สึก มีความสัมพนัธ์กบัความภกัดีต่อตราสินคา้ ที่มีต่อผลิตภณัฑ์ครีม

บาํรุงผวิหนา้โอเลยข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นปริมาณ 

การซ้ือสินคา้ในช่วงที่มีการส่งเสริมการขาย ดา้นความรู้ของผูบ้ริโภค เก่ียวกบัผลิตภณัฑค์รีมบาํรุง

ผิวหน้ายี่ห้อโอเลยก่์อนซ้ือ ด้านส่งเสริมการขาย แตกต่างกัน มีความภักดีต่อตราสินค้า ท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผวิหนา้โอเลยข์องผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ความเก่ียวพนัของผูบ้ริโภค ในดา้นสาเหตุที่เร่ิมใช้ผลิตภณัฑ์ครีม

บาํรุงผิวหน้าโอเลย ์แตกต่างกนั มีความภกัดีต่อผลิตภณัฑค์รีมบาํรุงผิวหนา้โอเลย ์ของผูบ้ริโภคเพศ

หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทศันคติที่มีต่อ 

ส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพนัธ์กับความภักดีต่อตราสินค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ครีมบาํรุงผิวหน้าโอเลย์  

ของผูบ้ริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ความภกัดีต่อตราสินคา้ ในดา้นความพงึพอใจ ดา้นความชอบ 

และดา้นความผกูพนัมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือในอนาคต ของผูบ้ริโภคเพศหญิง
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.01 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ 

            จากผลการศึกษาการวิจัยเร่ือง การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ที่มีผลต่อความภกัดีของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลั มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

            ดา้นการโฆษณา ควรจดัทาํการโฆษณาเคร่ืองสาํอางลอรีอลั ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟซบุก๊อยา่งสมํ่าเสมอ และควรใชโ้ฆษณาท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ มีความทนัสมยัมีรูปแบบ

แปลกใหม่  ควรอัพเดตขอ้มูลอยู่เสมอ เพื่อทาํให้เกิดน่าความสนใจในโฆษณา ซ่ึงการโฆษณา 

เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดอีกเคร่ืองมือหน่ึง ที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

โดยอาจจะใชบุ้คคลที่มีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ เพือ่สร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว                        

            ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเน้นให้มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อสร้าง

ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัแฟนเพจอยา่งต่อเน่ือง  ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆของเคร่ืองสาํอางลอรีอลั 

ที่จะจดัขึ้น เพือ่ทาํใหต้ราสินคา้เป็นที่รู้จกัมากขึ้นในกลุ่มผูบ้ริโภค ยิง่ในช่วงที่จะมีการออกผลิตภณัฑ์

ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มขอ้มูลข่าวสารให้ผูบ้ริโภค ได้รับรู้และเขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์และเป็นการ

กระตุน้ ใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือง่ายขึ้นอีกดว้ย  

            ด้านการให้การสนับสนุน ควรให้การสนับสนุนในทุกๆด้านอย่างครบถ้วน ทั้ งด้าน

การศึกษา สาธารณประโยชน์และการกุศลอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่สังคม  

ใหโ้อกาสเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ใหมี้คุณภาพชีวติที่ดี อีกทั้งยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่

องคก์รอีกดว้ย ในส่วนของดา้นการใหก้ารสนบัสนุน  

            ด้านการส่ือสารโดยใช้พนักงาน ควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสําอางลอรีอัลให้กับพนักงานเพิ่มมากขึ้ น เพื่อให้พนักงานผูใ้ห้ข้อมูลในเพจ

เคร่ืองสาํอางลอรีอลั มีการส่ือสารท่ีชดัเจน สามารถช้ีแจงปัญหาและขอ้สงสัยของแฟนเพจไดอ้ยา่ง

ครบถว้น ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

            ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรมีการจดักิจกรรมร่วมสนุก มอบของสมนาคุณใหแ้ก่แฟนเพจ

อยา่งสมํ่าเสมอ  เล่นเกมชิงรางวลัต่างๆ เช่น การบอกเล่าความประทบัใจในผลิตภณัฑข์องลอรีอลั 

ที่คุณช่ือชอบ เพื่อรับของรางวลัที่แจก เช่น  คูปองส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑล์อรีอลั หรืออาจจะ

แจกผลิตภณัฑท์ี่เปิดตวัใหม่ ยงัไม่ไดว้างจาํหน่ายที่ไหน (Tester) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ซ้ือผลิตภณัฑล์อรีอลัในคร้ังต่อไป 
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            จากการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ี เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดที่ได้ศึกษานั้น ล้วน

แล้วแต่มีความสําคญัแตกต่างกันไป ช่วยให้เจา้ของธุรกิจ นักการตลาด ตวัแทนจดัจาํหน่ายหรือ

บุคคลทัว่ไป ที่มีความสนใจในธุรกิจเคร่ืองสาํอาง หรือสนใจทาํเฟซบุก๊แฟนเพจเพือ่ใชเ้ป็นช่องทาง

ในการโปรโมทธุรกิจหรือสินคา้ สามารถนาํผลการวิจยั สถิติต่างๆ ไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบื้องตน้ ในการ

สร้างความไดเ้ปรียบต่อคู่แข่งขนั และวางแผนการทาํการตลาด ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และนาํไป

พฒันาต่อได ้

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

           1. ควรมีการศึกษาความคาดหวงัท่ีมีต่อการส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลัของผูบ้ริโภคเพศหญิง    

 2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอางลอรีอลัผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคเพศหญิง 

 3. ควรศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลัผ่านเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคเพศหญิงวยัรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. การรับรู้การส่ือสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ที่มีผลต่อความ

ภกัดีของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอางลอรีอลัของกลุ่มผูบ้ริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจเคร่ืองสําอางลอรีอัล ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เฟซบุก๊ 

 6. ปัจจยัที่ส่งผลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสาํอางลอรีอลัผ่านเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุก๊ของผูบ้ริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การพฒันาตัวแบบคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผู้ซ้ือและซัพพลายเออร์ของวสิาหกจิ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบัในประเทศไทย 

วราภรณ์  ผลวฒิุ4

1 

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

บทคดัย่อ 

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นรากฐานและกลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ แต่ที่ผ่านมานั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคใน

เร่ืองของความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม จากรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัที่ 12 (สิงหาคม 2560) 

ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็พบว่าหมวดสินคา้ส่งออกสูงสุด คือ

หมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบั ซ่ึงมีสดัส่วนมูลค่าส่งออกถึงร้อยละ 11.2 โดยมีมูลค่าถึง 16,496 ลา้น

บาท  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู ้วิจัยหลายท่านที่ให้ความสําคัญในเร่ืองคุณภาพ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ ผูว้จิยัจึงเน้นการศึกษาเร่ืองการพฒันาตวัแบบคุณภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ซ้ือและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย เพื่อศึกษาว่าปัจจยัในเร่ือง คุณภาพการ

บริการ การส่ือสาร และการจดัการความขดัแยง้ มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ

และซัพพลายเออร์อยา่งไร มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร และส่งผลอยา่งไรต่อผลการดาํเนินงานของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย การ

วจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ซ่ึงทาํการสาํรวจความคิดเห็นของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย เพื่อ

พฒันาตวัแบบคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย และอิทธิพลของตวัแปร

ทางดา้นต่าง ๆ สรุปผลการวิจยั มีหัวขอ้ดงัน้ี (1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม (2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจของผูต้อบ

แบบสอบถาม (3) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาตวัแบบคุณภาพ

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ คุณภาพการบริการ การส่ือสาร การจดัการความ

                                                             
1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาการตลาด วิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
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ขดัแยง้ ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ (4) ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์

โมเดลสมการโครงสร้าง (5) ผลการวเิคราะห์เสน้ทาง (6) สรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพ การสมัภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) 

 

คําสําคัญ: ความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาค,   

                 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสภาวะแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของโลกยุคไร้พรมแดน 

(Globalization) รวมทั้งการเปิดเสรีการคา้อาเซียน (AFTA) ทาํให้มีการไหลเขา้และออกของกระแส

ทุนจากต่างชาติอยา่งเสรี ตวัอยา่งเช่นขอ้ผูกพนัที่เกิดขึ้นจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  

ที่ผ่านมา ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญัและตอ้งประสบกบัความทา้ทายใหม่ๆ อยา่งมากมาย 

และมีปัจจยัแวดลอ้มหลายๆ ดา้นที่ตอ้งคอยจบัตา เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ

ของประเทศที่พฒันาแล้ว และปัญหาความมั่นคงในด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคงด้านอาหารและ

พลงังาน ขณะเดียวกนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศก็เขา้มามีบทบาทสาํคญัในภาคธุรกิจ

และภาคสงัคม ดงันั้นบทบาทของภาคเอกชนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้เป็นบทบาทนาํใน

การระดมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (สุทศัน ์เศรษฐบ์ุญสร้าง 2559)  อีกทั้งตวัเลขเศรษฐกิจ จากการ

คาดการณ์ของธนาคารเพือ่การพฒันาเอเซีย (Asian Development Bank) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เศรษฐกิจ

ของไทยในปี 2559 มีการขยายตวัเพยีงร้อยละ 3.2  และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2560 และ 2561 จะมี

การขยายตวัเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 3.5 และ 3.6 เท่านั้น ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยของสาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่คาดการณ์การขยายตัวของ

เศรษฐกิจในปี 2560 ไวท้ี่ ร้อยละ 3.6 โดยสาเหตุของการขยายตัวท่ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็มาจากการ

ส่งออกสินคา้และบริการที่มีการหดตวัลง ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศไทย 

ซ่ึงเป็นประเด็นสาํคญัและเป็นอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ซ่ึงไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากสภาพการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั้นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงตอ้งมี

การปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจในปัจจุบนัที่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อคงสถานการณ์การประกอบการและให้สามารถทาํธุรกิจได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนการมีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิม่ขึ้น (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559) 

 

ตารางที่ 1 อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในจีนและอาเซียนระหวา่งปี 2557-2560 และการคาดการณ์  

                  ปี 2561 (หน่วย : %) 

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 2561 

จีน 7.3 6.9 6.7 6.5 6.2 

บรูไน -2.5 -0.4 -2.5 1.0 2.5 

ฟิลิปปินส์ 6.2 5.9 6.8 6.4 6.6 

เวยีดนาม 6.0 6.7 6.2 6.5 6.7 

กมัพชูา 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 

อินโดนีเซีย 5.0 4.9 5.0 5.1 5.3 

ลาว 7.5 6.7 6.8 6.9 7.0 

มาเลเซีย 6.0 5.0 4.2 4.4 4.6 

เมียนมา 8.0 7.3 6.4 7.7 8.0 

สิงคโปร์ 3.6 1.9 2.0 2.2 2.3 

ไทย 0.9 2.9 3.2 3.5 3.6 

ที่มา: Asian development outlook, 2017 

 

 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกลไกท่ีมีความสาํคญัท่ีมีผลต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และถือไดว้่าเป็นกลไกหลกัในการเสริมสร้างความกา้วหน้าทาง

เศรษฐกิจ สร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศและเป็นแหล่งการจา้งงานท่ีสาํคญั อีกทั้งยงัเป็นกลไกในการ

แกปั้ญหาความยากจนของประเทศ (แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัที่ 3 

พ.ศ. 2555 - 2559) และรัฐบาลก็ยงัคงให้ความสําคญัต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย

กาํหนดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นแรงขบัเคล่ือนประเทศไทยกา้วพน้กบัดกัประเทศ

รายไดป้านกลางให้ไดภ้ายใน 10 ปี (แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัที่ 4 

พ.ศ. 2560 - 2564) จึงถือไดว้า่วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นกลไกท่ีมีความสาํคญัท่ีมีผลต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นเศรษฐกิจ

ที่สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ให้กับประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ไปจนถึงร้อยละ 50 ของ
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ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศและมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมทั้งประเทศ ณ ส้ินปี 2558 มี จาํนวน 2,765,986 ราย โดยมี

อัตราการขยายตวัร้อยละ 1.07 เม่ือเทียบกับปี 2557 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.72 ของจาํนวน

วิสาหกิจทั้งประเทศ และมีการจา้งงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จาํนวน 10,749,735 

คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.44 ของการจา้งงานทั้งหมด และสามารถสร้างรายได้จากการ

ส่งออก 1,980,434.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.40 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงเป็นธุรกิจที่สาํคญัมากที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

เติบโตขึ้น และยงัก่อใหเ้กิดการจา้งงานที่กระจายตวัอยูท่ ัว่ประเทศซ่ึงเป็นส่วนช่วยใหป้ระชาชนที่ยงั

ว่างงานไดมี้งานทาํเพื่อลดปัญหาการว่างงาน อีกทั้งยงัสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรให้กบัระบบ

เศรษฐกิจ โดยผ่านการผลิตหรือแปรรูปสินคา้และบริการ รวมทั้งสร้างรายได้จากการส่งออก 

สามารถผลิตสินคา้เพื่อทดแทนการนาํเขา้ทาํให้ประหยดัเงินตราต่างประเทศไดจ้าํนวนมาก และยงั

เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์แก่ผูป้ระกอบการ 

 จากความสาํคญัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสะทอ้นให้เห็นว่า วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มเป็นรากฐานและกลไกสาํคญัของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ท่ีผา่นมานั้น 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัคงมีปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองของความสามารถในการ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุน ความสามารถในดา้นการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม การรับบริการจาก

หน่วยงานของภาครัฐ ตลอดจนช่องทางการตลาด อีกทั้ งยงัมีจุดอ่อนด้านบริหารจัดการธุรกิจ 

ความสามารถในการพฒันาสินคา้และบริการ ตลอดจนการขาดการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจและการ

ขาดการรวมกลุ่มที่เขม้แข็ง ซ่ึงทั้งหมดน้ีส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพ การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขนั รวมถึงการปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป (สาํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2559)  

 จากขอ้มูลดังกล่าวเบื้องตน้จะเห็นว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ในประเทศไทย ที่มีการพฒันาการที่น่าสนใจ โดยเป็นการพฒันามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

ผลิตเพือ่จาํหน่ายในประเทศ จนปัจจุบนัเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกท่ีทาํรายไดเ้ขา้ประเทศในลาํดบั

ตน้ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาํคญัใน 10 อนัดบัแรกของสินคา้ส่งออกของประเทศไทย

อยา่งไรก็ตามจากรายงานสถานการณ์วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 12 (สิงหาคม 2560) 

ของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก็พบว่าหมวดสินค้าส่งออกสูงสุด  

คือหมวดอญัมณีและเคร่ืองประดบั ซ่ึงมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกถึงร้อยละ 11.2 โดยมีมูลค่าถึง 16,496 
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ลา้นบาท แต่ก็มีการส่งออกที่หดตวัร้อยละ 58.6 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของศูนยข์อ้มูลอญัมณีและ

เคร่ืองประดับ สถาบนัวิจยัและพฒันาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ท่ีได้

รายงานเม่ือวนัที่ 30 มกราคม 2561 วา่ เพชรซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญัในอนัดบัท่ี 3 ของหมวดอญั

มณีและเคร่ืองประดบั ซ่ึงมีสดัส่วนร้อยละ 12.19 มีการปรับตวัลดลงมากถึงร้อยละ 6.39 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อนหนา้ ส่วนหน่ึงมาจากอุปสงคใ์นตลาดท่ีชะลอตวัตามภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลใหไ้ทยส่งออก

ไปยงัตลาดสาํคญัไดล้ดลง ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง เบลเยยีม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหรัฐอเมริกา 

โดยมีมูลค่าหดตัวลงร้อยละ 8.41 ร้อยละ 0.55 ร้อยละ 20.67 และร้อยละ 17.88  ตามลําดับ 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME ซ่ึงเป็นกิจการขนาดยอ่มท่ีมีขนาด

การจา้งงานไม่เกิน 50 คน โดยจะมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 70 และเป็นกิจการขนาดกลางท่ีมีการจา้ง

งาน 51 – 200 คน อีกประมาณร้อยละ 25 ของกิจการทั้งหมด ทั้งน้ียงัไม่รวมครัวเรือนขนาดเล็กมากที่

ไม่รวมอยู่ทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมีอยู่อีกเป็นจาํนวนมาก ท่ีกระจายอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ  

และจงัหวดัต่างๆในภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกและภาคเหนืออุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั ซ่ึงนอกจากจะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละการจา้งงานแก่คนจาํนวนมาก

ในอุตสาหกรรมโดยตรงแล้ว อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับยงัมีส่วนเช่ือมโยงกับภาค

เศรษฐกิจอ่ืน โดยเฉพาะภาคเหมืองแร่ ภาคการค้าและบริการท่องเที่ยว นอกจากนั้ น ยงัมี

อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัโดยตรงเช่น การผลิตและการสกดัโลหะมีค่าการผลิตแม่พิมพแ์ละการผลิตช้ินส่วน

เคร่ืองประดับ เป็นตน้ โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รายงานว่า  

ในปี 2557 มี SME ที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับทั้งส้ิน 200,014 ราย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 99.82 ของผูป้ระกอบการทั้งหมดในกลุ่ม และมีการจา้งงานของ SME ทั้งส้ิน 

707,636 ค น  ห รื อ คิ ด เ ป็ น ร้ อ ยล ะ  81.56 ข อ ง ก า ร จ้า ง ง า นทั้ ง ห ม ดใน ก ลุ่มที่ เ ก่ี ยว ข้องกับ

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั (จุลสาร ฉบบัที่ 1 ประจาํเดือนสิงหาคม 2558) 
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ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธนัวาคม ปี 2559  

                 และ 2560 

รายการ มลูค่า (ลา้น

เหรียญสหรัฐ) 

 สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

 เปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ) 

 ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-ธ.ค. 

60 

ม.ค.-ธ.ค. 59 ม.ค.-

ธ.ค. 60 

 

1. ทองคาํท่ียงัมิไดข้ึ้นรูปหรือ

ทองคาํก่ึงสาํเร็จรูป 

7,278.72 5,715.38 51.09 44.54 -21.48 

2. เคร่ืองประดบัแท ้ 3,565.51 3,670.99 25.03 28.61 2.96 

   2.1 เคร่ืองประดบัเงิน 1,559.56 1,789.71 10.95 13.95 14.76 

   2.2 เคร่ืองประดบัทอง 1,769.64 1,703.91 12.42 13.28 -3.71 

   2.3 เคร่ืองประดบัแพลทินัม 100.73 78.21 0.71 0.61 -22.36 

   2.4 อ่ืนๆ 135.58 99.16 0.95 0.77 -26.86 

3. เพชร 1,671.60 1,564.73 11.73 12.19 -6.39 

   3.1 เพชรกอ้น 100.85 92.80 0.71 0.72 -7.98 

ที่มา: สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

 

 อยา่งไรก็ตามยงัมีอีกหน่ึงปัจจยัซ่ึงมีความสาํคญัไม่แพปั้จจยัอ่ืนๆ ก็คือการสร้างและรักษา

คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ ซ่ึงการสร้างความสัมพนัธ์ทางการคา้จะมี

ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาตร์ที่ 2 ที่ตอ้งการส่งเสริมให ้SME มีการรวมกลุ่มและมีการสร้างเครือข่าย

ทางธุรกิจของ SME โดยพื้นฐานแล้ววิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่เกิดมาจาก

ครอบครัวและทาํธุรกิจโดยลาํพงั ทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดความรู้ดา้นการตลาด การจดัการ และการ

บริหารงานที่เป็นระบบ เม่ือผูป้ระกอบการขาดความรู้ความสามารถทางดา้นน้ีก็อาจจะทาํให้อาํนาจ

ในการต่อรองกบัคู่คา้ลดลงไปดว้ย ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจดา้นการตลาดที่เก่ียวกบัการสร้างและ

รักษาคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์จึงมีความสําคญัและมีความจําเป็น 

อย่างมากต่อผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้ งย ัง เป็นการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพือ่ให้ธุรกิจสามารถดาํรงอยู่

ได ้ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อผูป้ระกอบการเองไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของรายได ้ตน้ทุน และความสามารถ

ในการทาํกาํไร อีกทั้งยงัก้าวไปสู่การเป็นผูน้ําทางการคา้ และท่ีสําคญัยงัมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ ทาํใหเ้ศรษฐกิจมีความมัน่คง เจริญเติบโต และขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  
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 จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจัยเน้นการศึกษาในมุมมองที่แตกต่าง

ออกไป คือ การศึกษาเร่ือง การพฒันาตวัแบบคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศ

ไทย เพื่อศึกษาว่าปัจจัยในเร่ือง คุณภาพการบริการ การส่ือสาร และการจัดการความขัดแย ้ง  

มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์อย่างไร มีความสัมพนัธ์กัน

อย่างไร และส่งผลอย่างไรต่อผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ

ผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย เพื่อให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครืองประดับสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาคุณภาพความสมัพนัธใ์หแ้ข็งแกร่ง เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั และนาํไปสู่ความ

ความสําเร็จธุรกิจ และสร้างผลการดําเนินงานท่ีดีให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาตวัแบบคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและซพัพลายเออร์ของ

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย ผูว้ิจยั

มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

  1) เพื่อศึกษาปัจจยัเหตุที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและ 

ซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัใน

ประเทศไทย 

  2) เพื่อพฒันาแบบจาํลองคุณภาพความสัมพนัธร์ะหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์

ที่ส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัในประเทศไทย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้สมมติฐานการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

กรอบแนวคิดขา้งตน้ ดงัน้ี   

 สมมติฐานขอ้ที่ 1  คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ

และซพัพลายเออร์ 
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 สมมติฐานข้อที่ 2  การส่ือสารมีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผู ้ซ้ือและ 

ซพัพลายเออร์ 

 สมมติฐานขอ้ที่ 3  การจดัการความขดัแยง้มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อ

และซพัพลายเออร์ 

 สมมติฐานขอ้ที่ 4  คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์มีอิทธิพลต่อผล

การดาํเนินงานของธุรกิจ 

 สมมติฐานขอ้ที่ 5  คุณภาพการบริการมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 สมมติฐานขอ้ที่ 6  การส่ือสารมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 สมมติฐานขอ้ที่ 7  การจดัการความขดัแยง้มีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

 

รูปแบบการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ซ่ึงทาํการสํารวจ

ความคิดเห็นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัใน

ประเทศไทย เพื่อพฒันาตวัแบบคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย และอิทธิพล

ของตวัแปรทางด้านต่าง ๆ  ดังที่ได้มีการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้การสร้างแบบจาํลองสมการ

โครงสร้าง ( Structural Equation Modeling : SEM ) ซ่ึงเป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหน่ึงที่ใชใ้นการ

ทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationships) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้

โปรแกรม LISREL เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้และเพื่อให้สามารถตอบ

คาํถามในการวิจยัไดค้รบถว้น ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบการวิจยัเป็นทั้งการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการนาํขอ้มูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจ้ากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาทดสอบกบัตวัแบบเชิงทฤษฎี 

ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ได้ขอ้คน้พบและประเด็นที่สําคญั ในการพฒันาตวัแบบ

คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างตัวแบบ

คุณภาพความสัมพนัธ์ให้กบัผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับใน

ประเทศไทย 
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สรุปผลการวิจัย 

 การสรุปผลการวิจัย ผูว้ิจัยแบ่งหัวข้อการนําเสนอออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการ

วเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

ของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม (3) ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดบัความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาตวัแบบคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ คุณภาพการ

บริการ การส่ือสาร การจดัการความขดัแยง้ ผลการดาํเนินงานของธุรกิจ (4) ผลการวิเคราะห์การ

ตรวจสอบขอ้มูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (5) ผลการวิเคราะห์เส้นทาง (6) สรุป

ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายละเอียด ดงัน้ี  

 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.2) และเป็นเพศชาย (ร้อยละ 36.8) ส่วนใหญ่

มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 27.1) รอลงมาเป็นช่วงอายุ 30 – 40 ปี (ร้อยละ 26.8) ส่วนใหญ ่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 48.4) รองลงมาเป็นระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า (ร้อยละ 

34.3) ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นเจา้ของ/หุน้ส่วน (ร้อยละ 87.7) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ มากกวา่ 

15 ปี (ร้อยละ 53.4) 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามขายอญัมณีเก่ียวกบัเพชรเป็นหลกั (ร้อยละ 100) และขายปลีกให้กบัผูบ้ริโภค 

(ร้อยละ 100) ส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบบุคคลธรรมดา (ร้อยละ 41.3) รองลงมา เป็นบริษทั

จาํกดั (ร้อยละ 29.3) ส่วนใหญ่บริษทัประกอบธุรกิจมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 49.5) รองลงมา

เป็น 15 – 20 ปี (ร้อยละ 21.8) ส่วนใหญ่มีสินทรัพยถ์าวรของบริษทัฯ น้อยกว่า 30 ลา้นบาท (ร้อยละ 

57.5) ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีสินทรัพยถ์าวรของบริษทัฯ 30 – 60 ลา้นบาท (ร้อยละ 42.5) ส่วนใหญ่

มีจาํนวนพนักงานของบริษทั น้อยกว่า 15 คน (ร้อยละ 88.2) และส่วนที่เหลือเป็นจาํนวนพนักงาน

ของบริษัท 16 – 30 คน (ร้อยละ 11.8) และระยะเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามรู้จักกับผูผ้ลิตหรือ 

ผูจ้ดัหาอญัมณี (เพชร) ส่วนใหญ่มากกวา่ 10 ปี (ร้อยละ 63.8) รองลงมาเป็น 6 – 10 ปี (ร้อยละ 23.8) 

 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบคุณภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและซัพพลายเออร์ คุณภาพการบริการ การส่ือสาร การจัดการความ

ขัดแย้ง ผลการดําเนินงานของธุรกิจ 

 ผลการวเิคราะห์คุณภาพความสมัพนัธ ์เม่ือพจิารณาในภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพความสมัพนัธ ์อยูใ่นระดบัมากที่สุด และเม่ือพจิารณาค่าเฉล่ียใน

รายดา้นพบว่า ดา้นความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ เร่ืองผูผ้ลิต
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หรือผูจ้ดัหาอญัมณี มีความน่าเช่ือถือที่จะทาํธุรกิจดว้ย รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีมี

ความซ่ือสตัยสุ์จริต ดา้นคาํมัน่สญัญา อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูซ้ื้อรักษา

ความสมัพนัธก์บัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีใหน้านท่ีสุด รองลงมาเป็นเร่ืองผูซ้ื้อมีความผูกพนัธ์

กับผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาอัญมณีรายน้ี ส่วนเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาอัญมณี

เปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจผูซ้ื้อ  ดา้นความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้ที่มีค่าเฉล่ีย

สูงที่สุด คือ ผูซ้ื้อรู้สึกดีเม่ือไดติ้ดต่อกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิตหรือ

ผูจ้ดัหาอัญรายน้ีเป็นบริษทัที่ผูซ้ื้อตอ้งการจะทาํธุรกิจด้วย ส่วนเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ื้อ 

พึงพอใจในความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี และดา้นความร่วมมือ อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูซ้ื้อเต็มใจให้ความร่วมมือกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี

เพื่อให้การทาํงานมีความราบร่ืน รองลงมาเป็นเร่ืองผูซ้ื้อมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับผูผ้ลิตหรือ 

ผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีเพื่อหาทางออกและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั และเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ื้อ

สนใจช่วยผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีใหบ้รรลุเป้าหมายในการทาํงาน   

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียใน

รายด้านพบว่า ด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับมากที่สุด โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือ 

ผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ีส่งสินค้าตรงตามกาํหนดเวลาที่ได้สัญญาไว ้รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิตหรือ 

ผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีส่งสินคา้ตรงตามจาํนวนที่ไดต้กลงกนัไว ้และผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี 

ส่งสินคา้มีคุณลกัษณะตามที่ไดต้กลงกนัไว ้ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณี

รายน้ีส่งสินคา้อยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีตาํหนิ ด้านการตอบสนองต่อลูกคา้ อยู่ในระดับมากที่สุด  

โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีไม่เคยปฏิเสธเม่ือผูซ้ื้อตอ้งการความ

ช่วยเหลือ รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีเต็มใจให้ความช่วยเหลือหรือบริการ

อยา่งทนัทีมีค่าเฉล่ีย ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีสนใจรับฟังความ

คิดเห็น (Feedback) เพื่อนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานให้ดีขึ้น ด้านการให้ความมั่นใจ 

แก่ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมากที่สุดโดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีมีความรู้

ความสามารถในตวัสินคา้และรองลงมาเป็นเร่ืองผูซ้ื้อเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการจากผูผ้ลิตหรือ 

ผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีให้บริการด้วย

กิริยาท่าทางที่สุภาพ นอบนอ้ม และเขา้ใจในความตอ้งการของผูซ้ื้อ ดา้นความมีประสิทธิภาพ อยูใ่น

ระดบัมากที่สุด ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีจดัให้มีช่องทางที่สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลของสินคา้หรือบริการที่ผูซ้ื้อตอ้งการไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็ว รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิต
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หรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีง่ายต่อการติดต่อและขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ื้อสามารถติดต่อผูผ้ลิต

หรือผูจ้ ัดหาอัญมณีรายน้ีผ่านได้หลายช่องทาง โดยมีความสะดวก และรวดเร็ว ด้านความเป็น

ส่วนตวั/ความปลอดภยั อยู่ในระดับมากที่สุด และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหา 

อญัมณีรายน้ีรักษาขอ้มูลการซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อ รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี 

ไม่นําเอาข้อมูลธุรกิจของผูซ้ื้อไปเปิดเผยกับผูอ่ื้น ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผู ้

จดัหาอญัมณีรายน้ีมีระบบป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลท่ีดี ดา้นการปฏิบติัตาม อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ขอ้เสนอต่างๆ เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีราย

น้ีสามารถไวว้างใจได ้รองลงมาเป็นเร่ืองผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีส่งสินคา้ตามสญัญาท่ีได้ให้

ไว ้ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ คาํมัน่สัญญาเก่ียวกบัระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้หรือบริการ

ของผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีมีความเท่ียงตรง 

 ผลการวิเคราะห์การส่ือสาร เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียในรายดา้นพบว่า 

ด้านทนัเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ี

สามารถใหข้อ้มูลที่ทนัเวลา รองลงมาเป็นขอ้ที่ว่าเม่ือผูซ้ื้อตอ้งการขอ้มูลจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญั

มณีรายน้ี ผูซ้ื้อสามารถเขา้ถึงขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งสะดวก ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือ 

ผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีสามารถให้ขอ้มูลที่ทนัต่อเหตุการณ์ ดา้นความเช่ือถือได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีใหข้อ้มูลหรือข่าวสารท่ีเช่ือถือได ้รองลงมา 

คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาอัญมณีรายน้ีมีความจริงใจในการให้ขอ้มูล ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่ สุด  

คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีใหข้อ้มูลต่างๆ เม่ือเกิดปัญหาขึ้น ดา้นสญัญา อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาอัญมณีรายน้ีปฎิบัติตามสัญญาที่ให้ไว ้รองลงมา  

คือ สัญญาที่ให้โดยผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ีมีความน่าเช่ือถือ ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด  

คือ เม่ือเกิดปัญหาที่อาจจะทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาที่ตกลงกนัไว ้ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณี

รายน้ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือและพยายามเพื่อทาํตามสัญญา ดา้นการแบ่งปันขอ้มูล อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ีให้ขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา 

รองลงมา คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีใหข้อ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 

คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีใหข้อ้มูลที่ทนัสมยั ดา้นความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมากที่สุด ขอ้ที่มี

ค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีให้ขอ้มูลที่มีความถูกตอ้ง รองลงมา คือ ผูผ้ลิต

หรือผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ีให้ขอ้มูลที่น่าเช่ือถือ และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหา 

อญัมณีรายน้ีใหข้อ้มูลที่เที่ยงตรง 
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 ผลการวิเคราะห์การจัดการความขัดแย ้ง เ ม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือ

พจิารณาค่าเฉล่ียในรายดา้นพบวา่ ดา้นการหลีกเล่ียง อยูใ่นระดบัมากที่สุด โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 

คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ีเปิดเผยขอ้มูลอย่างจริงใจและต่อเน่ือง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด 

ข้อขัดแย ้งหรือปัญหาขึ้ น และผู ้ผลิตหรือผู ้จัดหาอัญมณีรายน้ี เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสม  

เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดขอ้ขดัแยง้ รองลงมา คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอัญมณีรายน้ีมีการพูดคุยเพื่อ

หลีกเล่ียงไม่ให้เกิดขอ้ขดัแยง้ ด้านการแก้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 

ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีมีวิธีการและแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนัมี รองลงมา คือ ผูผ้ลิต

หรือผูจ้ ัดหาอัญมณีรายน้ีช่วยแก้ไขข้อขัดแยง้ก่อนท่ีจะเกิดปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด  

คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีช่วยแกไ้ขขอ้ขดัแยง้หลงัจากที่เกิดปัญหา ดา้นการสนทนา อยูใ่น

ระดบัมากที่สุด โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีมีความสามารถพูดคุย

เพื่อหาทางออกเก่ียวกบัปัญหาที่เกิดขึ้นอยา่งเปิดเผย รองลงมา คือ ในการแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นผูผ้ลิต

หรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีมีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อหาทางออกทุกคร้ัง และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 

คือ ทุกคร้ังที่เกิดปัญหาผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีสามารถหาทางออกหรือแนวทางการแกปั้ญหา

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและน่าพงึพอใจ   

 ผลการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของธุรกิจ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของธุรกิจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียในรายดา้น พบว่า ดา้นผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน อยูใ่นระดบัมากที่สุด 

โดยขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ความสมัพนัธก์บัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีมีส่วนช่วยใหผ้ลกาํไร

ของผูซ้ื้อเพิม่ขึ้น รองลงมา คือ ความสมัพนัธก์บัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ี มีส่วนช่วยให้ตน้ทุน

ของผูซ้ื้อลดลง ส่วนเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณี รายน้ีมี

ส่วนช่วยให้ผลตอบแทนในการลงทุนเพิ่มขึ้น ดา้นผลการดาํเนินงานทางดา้นไม่ใช่การเงิน อยูใ่น

ระดบัมากที่สุด ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือเม่ือผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ ผูซ้ื้อจะพิจารณา

เลือกซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณีรายน้ีเป็นอนัดบัแรก รองลงมา เป็นผูซ้ื้อ 

มีความตั้ งใจที่จะซ้ือสินค้าหรือใช้บริการกับผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดหาอัญมณีรายน้ีอย่างต่อเน่ืองและ 

ไม่เปล่ียนแปลง ส่วนเร่ืองที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ ผูซ้ื้อจะสนบัสนุนให้เพือ่นหรือบุคคลอ่ืนซ้ือสินคา้

หรือใชบ้ริการกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาอญัมณี  
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 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

 ผลการวเิคราะห์โมเดลคร้ังแรก พบวา่ ค่าดชันีและค่าสถิติท่ีสาํคญัผา่นเกณฑต์ามท่ีกาํหนด

ไว ้แต่ค่า P – value ยงันอ้ยกวา่ 0.05 เพือ่ใหเ้กิดความกลมกลืนระหวา่งขอ้มูลเชิงประจกัษก์บัรูปแบบ

ผูว้ิจยัจึงได้ดาํเนินการปรับโมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากคาํแนะนําในการปรับ

พารามิเตอร์ในโมเดลดว้ยค่าดชันีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารารา

มิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อนคลายขอ้ตกลงเบื้องตน้ให้ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพนัธ์กันได้ ผลการ

วิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดลรวมหลังจากที่ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการปรับโมเดล พบว่า 

โมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 6 ดชันีท่ีผ่านเกณฑ์

การยอมรับ คือ ค่าดชันี 2 /df = 1.205, CFI = 1.000, GFI = 0.970, AGFI = 0.960, RMSEA = 0.019 

และ SRMR = 0.021 ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า โมเดลแบบจาํลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม

กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง  

  1) คุณภาพการบริการ (Quality) มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพความสัมพันธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ (Relation) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.28 ซ่ึงเป็นค่า

อิทธิพลที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  2) การส่ือสาร (Communic) มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพความสมัพนัธ์ระหว่าง

ผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ (Relation) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.47 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  3) การจดัการความขดัแยง้ (Conflic) มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ (Relation) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.26 ซ่ึงเป็นค่า

อิทธิพลที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  4) คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ (Relation) มีอิทธิพล

ทางตรงต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ (Finance)โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.15 ซ่ึงเป็นค่า

อิทธิพลที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  5) คุณภาพการบริการ (Quality) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจ (Finance) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.46 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 
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  6) การส่ือสาร (Communic) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

(Finance) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.08 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 

  7) การจดัการความขดัแยง้ (Conflic) มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจ (Finance) โดยมีขนาดอิทธิพลทางตรง เท่ากบั 0.34 ซ่ึงเป็นค่าอิทธิพลที่มีนยัสาํคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 

 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการที่เป็นซพัพลายเออร์ จาํนวน 5 ท่าน ในประเด็น

คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย ใน 5 ประเด็น คือ คุณภาพการบริการ 

การส่ือสาร การจดัการความขดัแยง้ คุณภาพความสัมพนัธ์ และผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงจาก

ก า ร สัม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึก  (In-depth Interview) พ บ ว่ า  Model Buyer-Supplier Relationship Quality 

(BSRQ) เป็น New Model ที่สมบูรณ์แบบครบทุกอยา่ง ซ่ึงบางองคก์รหรือธุรกิจ อาจเลือกใช ้Model 

Buyer-Supplier Relationship Quality (BSRQ) บางส่วน เช่น ธุรกิจจิวเวอร์ร่ี อาจเลือกคุณภาพการ

บริการควบคู่กบัการส่ือสาร หรือการส่ือสารควบคู่กบัการจดัการความขดัแยง้ เป็นตน้ ในปัจจุบนั

สภาวะทางเศรษฐกิจมีการหดตวัลงและมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึ้น ทุกธุรกิจไม่เพียงแค่วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มต่างตอ้งมีการปรับตวัและตอ้งเผชิญกบัสภาวะที่เป็นอยู ่ประสบกบัลูกคา้มี

ตวัเลือกมากขึ้นมีการเปล่ียนแปลงความตอ้งการ ส่ิงสาํคญัที่สุดในตอนน้ีคือทาํอยา่งไรเพือ่รักษาฐาน

ลูกคา้ที่มีอยู ่ดงันั้น การรักษาความสมัพนัธจึ์งเป็นส่ิงที่ทาํง่ายที่สุดที่จะรักษาลูกคา้ไว ้ ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็น

ตวัที่สามารถทาํใหธุ้รกิจสามารถอยูร่อดได ้และนาํมาสู่ผลการดาํเนินงานท่ีดีและต่อเน่ืองได ้

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาตวัแบบคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและซพัพลายเออร์ของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศไทย 

สามารถอภิปรายสมมติฐานการวจิยัได ้ดงัน้ี 

  1) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์

ระหวา่งผูซ้ื้อและซพัพลายเออร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัขอ้ที่ 1 และพบวา่ตรงกบังานวจิยั

ของ Antonio Carrizo Moreira & Pedro Miguel Silva (2015) ที่กล่าววา่ คุณภาพการบริการมีบทบาท

สาํคญัหากผูใ้ห้บริการสามารถทาํให้ลูกคา้มีความพึงพอใจ แมว้่าคุณภาพการให้บริการนั้นจะเป็น
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โครงสร้างที่ไม่มีตวัตน คุณภาพการบริการก็เป็นส่ิงที่สาํคญัในการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดี Ahmed 

Hussein et al. (2015) กล่าวว่า คุณภาพการบริการไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสร้างความพงึ

พอใจให้กบัลูกคา้ และความพงึพอใจในระดบัที่สูงจะนาํไปสู่คุณภาพความสัมพนัธ์ที่สูงเช่นกนั ซ่ึง

องคป์ระกอบของคุณภาพความสัมพนัธ์จะเป็นตวัช่วยในการรักษาความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Apostolos Giovanis et al. (2015) ที่พบว่า คุณภาพการ

บริการมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ซ่ึงคุณภาพความสัมพนัธ์ที่ประกอบดว้ยความ

พึงพอใจ ความไวว้างใจ และคาํมั่นสัญญาเป็นโครงสร้างในการวดัถึงการซ้ือที่สูงขึ้น และเป็น

ตวักาํหนดที่สาํคญัของความจงรักภกัดีของลูกคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chaang-Iuan Ho & Pie-

Chun Lee (2015) พบว่า การรับรู้ของลูกคา้ในคุณภาพการบริการมีบทบาทสําคญัที่มีอิทธิพลต่อ

คุณภาพความสัมพนัธ์ในดา้นความพึงพอใจ และความไวว้างใจ และสอดคลอ้งกบั Chien-Hsiang 

Liao et al. (2011) ศึกษาผลกระทบของคุณภาพช่องทางการติดต่อที่ไม่เสถียรที่สัมพนัธ์ระหว่าง

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และความสัมพนัธ์ของลูกคา้ พบว่าคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวกบัช่องทางการติดต่อส่งผลกระทบทางตรงต่อความสัมพนัธ์ของลูกคา้ (ความ

ไวว้างใจและคาํมัน่สญัญา) ดงันั้นช่องทางการบริการที่ดีจึงเป็นการสร้างโอกาสให้กบับริษทัในการ

ปรับปรุงการบริการและเพิ่มความแข็งแกร่งของความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ประสบความสาํเร็จและ 

มีประสิทธิภาพ  

  2) การส่ือสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ

และซัพพลายเออร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยัขอ้ที่ 2 พบว่าตรงกับงานวิจยัของ Neeru 

Sharma & Paul G. Patterson (1999) กล่าวว่า ประสิทธิภาพการส่ือสารมีความสําคญัในการพฒันา

ความไวว้างใจ และยงัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการสานต่อความสมัพนัธ ์ประสิทธิภาพของการส่ือสาร

มีผลกระทบโดยตรงต่อความไวว้างใจ และคาํมัน่สัญญาในความสัมพนัธ ์การส่ือสารเป็นประจาํ

สามารถช่วยพฒันาความรู้สึกเก่ียวกับความใกล้ชิดและความไร้กังวลในความสัมพนัธ์และเป็น

เคร่ืองช่วยในการสร้างความรู้สึกและความเป็นกนัเองระหวา่งผูซ้ื้อและซพัพลายเออร์ สอดคลอ้งกบั 

Ruben Chumpitaz Caceres & Nicholas G. Paparoidamis (2007) ไดก้ล่าววา่ คุณภาพของการส่ือสาร

มีบทบาทสาํคญัต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ ซ่ึงจากการศึกษาเก่ียวกบั

คุณภาพการส่ือสารที่มีต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ในกลุ่มของผูซ้ื้อที่อยูใ่นหน่วยงานโฆษณา พบว่า

คุณภาพการส่ือสารกบัซัพพลายเออร์มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพนัธ ์Ho Jung Choo  

et al. (2009) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นส่ิงที่สําคญัสําหรับคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและ 

ซัพพลายเออร์ การส่ือสารที่บ่อยขึ้นระหว่างคู่คา้จะช่วยเพิ่มความเขา้ใจและความไวว้างใจต่อกนั 
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สอดคลอ้งกบั Feten Ben Naoui & Imed Zaiem (2010) ที่กล่าวว่า การส่ือสารมีความสาํคญัอย่างยิ่ง

ในการสร้างคุณค่าและความสัมพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง การส่ือสารจะเป็นตัวกําหนดในการรับรู้ของ

ผูบ้ริโภคที่มีต่อผูข้าย ซ่ึงการที่ผูข้ายมีการปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยูเ่ป็นประจาํในลกัษณะท่ีให้ความ

อบอุ่นและเป็นส่วนตวัแก่ผูบ้ริโภคนั้น จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกที่คุน้เคย และมีมิตรภาพ  

การส่ือสารจึงเป็นแรงกระตุน้ที่สาํคญัในการสร้างคุณภาพของความสมัพนัธ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Celine 

Marie Capel & Nelson Oly Ndubisi (2011) คน้พบวา่การส่ือสารเป็นปัจจยัที่สาํคญัที่มีผลกระทบต่อ

คุณภาพความสัมพนัธ์ และเป็นส่ิงที่สาํคญัในการบริหารจดัการที่เก่ียวขอ้งกบัการตลาด การส่ือสาร

เป็นการสร้างการรับรู้และสร้างความตอ้งการให้กบัผูบ้ริโภค โดยการส่งเสริมคุณภาพ ความคุณค่า 

ประสิทธิภาพการทาํงานและคุณสมบติัอ่ืนๆ ในการโน้มน้าวใจและกระตุน้ให้ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือ

ตลอดจนการรักษาคุณภาพความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การส่ือสารยงับอกถึงส่ิงท่ีลูกคา้ไม่พอใจและส่ิง

ใดบา้งที่องคก์รควรจะทาํเพือ่ปรับปรุงแกไ้ขเพือ่ใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจ ซ่ึงการส่ือสารกนับ่อยจะ

ช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของความสัมพนัธ์และรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ Rakshit Negi 

and Eyob Ketema (2013) กล่าวว่าประสิทธิภาพของการส่ือสารในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการ  

การปฏิบติัตามสัญญาที่ให้ไว ้และให้ขอ้มูลที่น่าเช่ือถือเม่ือเกิดปัญหาการส่งมอบเกิดขึ้นกบัลูกคา้ 

เป็นส่ิงที่สําคัญกับองค์กรในการปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ Leonidas C. 

Leonidou et al. (2014) คน้พบว่าปัจจยัทางดา้นการส่ือสารส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อคุณภาพ

ความสัมพนัธ์ที่ประกอบดว้ยความร่วมมือ ความไวว้างใจ และคาํมัน่สัญญา ซ่ึงความสาํคญัของการ

ส่ือสารในการเปิดเผยขอ้มูลที่ชดัเจน และการแลกเปล่ียนขอ้มูลที่ทนัเวลาเป็นตวัควบคุมคุณภาพของ

ความสมัพนัธ ์ดงันั้นการส่ือสารที่ไม่เพยีงพอและไม่ชดัเจนจึงเป็นสาเหตุที่ร้ายแรงของความลม้เหลว

ในความสมัพนัธ ์ไม่เพยีงเท่านั้นบทบาทของการส่ือสารยงัมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการปรับการรับรู้ 

ความคาดหวงั แกไ้ขขอ้พพิาท และทาํงานร่วมกนัเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกนั 

  3) การจดัการความขดัแยง้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 พบว่า ตรงกบังานวิจยั

ของ Kevin D. Bradford & Barton A. Weitz (2009) โดยกล่าวว่า  การจัดการความขัดแย ้ง เ ป็น

เคร่ืองมือที่สาํคญัในการจดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ ซ่ึงการพฒันาความสมัพนัธน์ั้นเป็นประโยชน์

อยา่งมากสาํหรับผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ ผลการศึกษาพบว่าการจดัการความขดัแยง้มีผลกระทบใน

เชิงบวกต่อคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ สอดคลอ้งกบั Feten Ben Naoui & 

Imed Zaiem (2010) ที่กล่าวว่า การที่บริษทัพยายามที่จะแกปั้ญหาความขดัแยง้และเต็มใจที่จะพูดคุย

เก่ียวกับปัญหาอย่างเปิดเผย ซ่ึงการแก้ปัญหาความขัดแยง้ในจุดน้ีเป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
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ความสามารถในการให้บริการของบริษทั และการแกปั้ญหาความขดัแยง้จะช่วยให้ลูกคา้เกิดความ

พึงพอใจ จงรักภักดี  และมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับบริษัท Rakshit Negi & Eyob Ketema  (2013)  

กล่าววา่ การจดัการความขดัแยง้เป็นความสามารถของผูผ้ลิตในการลดผลกระทบในเชิงลบของความ

ขดัแยง้ที่อาจจะเกิดขึ้น ซ่ึงในบริบทของการซ้ือขายการจดัการความขดัแยง้จะตอ้งอาศยัพฤติกรรม

ความร่วมมือจากการแลกเปล่ียนของหุน้ส่วน ที่เช่ือมโยงกบัการรับรู้ของความไวว้างใจและความพึง

พอใจ ดงันั้นการจดัการความขดัแยง้จึงมีส่วนช่วยสร้างคุณภาพความสมัพนัธ์ในเชิงบวก Cheng-Tao 

Yu et al. (2014) กล่าวว่า ความขดัแยง้เป็นความตึงเครียดระหว่างการแลกเปล่ียนของสองบริษัทที่

เป็นผลมาจากการไม่ลงรอยกันของผลตอบแทนตามความเป็นจริงหรือเป็นที่ต้องการ เช่น 

วตัถุประสงคท์ี่หลากหลาย ความคาดหวงัและการรับรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นความขดัแยง้ที่เกิดขึ้น

ระหวา่งสองบริษทัจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพความสมัพนัธ ์สอดคลอ้งกบั Adanech Gedefaw (2014) 

ไดก้ล่าววา่ ปัญหาที่สาํคญัของลูกคา้หากไดรั้บการแกไ้ขและเป็นท่ีน่าพอใจจะทาํใหลู้กคา้มีความสุข

และเกิดความจงรักภกัดี แต่ถา้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ไดรั้บการแกไ้ขซ่ึงจะนาํมาสู่ความสัมพนัธ์ที่ไม่ดี 

การจดัการความขดัแยง้จึงมีความสาํคญัต่อการสร้างคุณภาพความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคา้  

  4) คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์มีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 พบว่า ตรงกับ

งานวิจัยของ Ruben Chumpitaz Caceres & Nicholas G. Paparoidamis (2007) ก ล่าวว่า  คุณภา พ

ความสัมพนัธ์เป็นผลของความสัมพนัธ์และเป็นเคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเมินผลโดยรวมของความ

แข็งแกร่งของความสัมพนัธ์ระหว่างสองบริษทั คุณภาพความสัมพนัธ์จะแบ่งออกเป็น 3 มิติไดแ้ก่ 

ความพึงพอใจ  ความไวว้างใจ และคาํมัน่สัญญา ซ่ึงทั้งสามมิติน้ีมีบทบาทสาํคญัในการสร้างความ

จงรักภกัดีให้กับธุรกิจ และคุณภาพความสัมพนัธ์ท่ีเพิ่มขึ้ นไม่เพียงแต่สร้างความจงรักภกัดี แต่

ขณะเดียวกันก็ยงัเป็นตัวที่สร้างผลการดําเนินงานที่ดีให้กับธุรกิจ Ki-Han Chung & Jae-Ik Shin 

(2010) กล่าววา่ เป้าหมายสูงสุดของคุณภาพความสมัพนัธค์ือการเสริมสร้างความสมัพนัธท์ี่แขง็แกร่ง

และการเปล่ียนลูกคา้ที่ไม่สนใจใหก้ลายเป็นคนที่จงรักภกัดี ซ่ึงความจงรักภกัดีของลูกคา้จะนาํมาซ่ึง

ผลการดาํเนินงานที่ดีของธุรกิจ สอดคลอ้งกบั Yongtao Song et al. (2012) ที่กล่าวว่า ในการจดัการ

ความสัมพนัธ์กบัผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์นั้น คุณภาพความสัมพนัธ์ถือว่าเป็นโครงสร้างที่สาํคญัใน

การประเมินความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ และคุณภาพเป็นส่ิงที่สาํคญัและจาํเป็น

สาํหรับความสาํเร็จของการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ในระยะยาว ซ่ึงคุณภาพของความสัมพนัธท์ี่ดี

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์จะนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานที่ดีให้กบัธุรกิจที่เก่ียวกบัส่วนแบ่งทาง

การตลาด การเจริญเติบโตของยอดขาย การเจริญเติบโตในส่วนแบ่งการตลาด ผลตอบแทนจาก
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สินทรัพยห์ลงัหกัภาษี และผลตอบแทนจากการลงทุนหลงัหกัภาษี Ali Sukru Cetinkaya et al. (2014) 

กล่าววา่ คุณภาพความสมัพนัธมี์บทบาทสาํคญัในการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและซพัพลาย

เออร์ และยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงคุณภาพความสัมพนัธ์เป็น

ปัญหาสําคญัอันดับแรกที่ซัพพลายเออร์ควรให้ความสนใจในความสัมพนัธ์กับผูซ้ื้ออย่างจริงจงั 

เพราะความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ื้อและผูซ้พัพลายเออร์ไม่ไดเ้ป็นความสมัพนัธเ์พียงแค่คร้ังเดียวแต่มนั

เป็นความสัมพนัธ์ในระยะยาวที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จของธุรกิจ สอดคล้องกับ Apostolos 

Giovanis et al. (2015) ที่กล่าวว่า คุณภาพความสัมพนัธ์เป็นโครงสร้างที่ใช้ในการวดัถึงการซ้ือที่

สูงขึ้น และเป็นตวักาํหนดที่สาํคญัในการนาํไปสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดงันั้นการรักษาคุณภาพ

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้ย ัง่ยนืถือว่าเป็นหัวใจสาํคญัที่เป็นตวัขบัเคล่ือนให้บริษทัไดเ้ปรียบในการ

แข่งขันและมีประสิทธิภาพที่ เหนือกว่า คู่แข่ง Jessica J. Hoppner et al. (2015) พบว่า  คุณภาพ

ความสัมพนัธ์เป็นส่ือกลางที่สําคญัของความสัมพนัธ์ในการขบัเคล่ือนที่มีประสิทธิภาพและมี

อิทธิพลต่อผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง ซ่ึงวตัถุประสงค์ของผลการดําเนินงานและคุณภาพ

ความสัมพนัธ์ยงัมีอิทธิพลต่อการประเมินทศันคติของประสิทธิภาพการทาํงานของความสัมพนัธ์

เพราะความสมัพนัธข์องคู่คา้จะเป็นตวัท่ีสนบัสนุนใหป้ระสบความสาํเร็จทางดา้นการเงิน สอดคลอ้ง

กบั Bradley R. Barnes et al. (2015) ที่ยอมรับว่าการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รให้ประสบ

ความสําเร็จเป็นส่ิงที่สําคัญที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้ น ซ่ึงระดับคุณภาพ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์รที่ดีจะนาํมาซ่ึงผลการดาํเนินงานทางการเงินที่ดีเช่นกนั และสอดคลอ้ง

กับ Tsu-Wei Yu & Lu-Ming Tseng (2016) ที่พบว่า คุณภาพความสัมพนัธ์มีบทบาทสําคญัในการ

เป็นส่ือกลางของการขายที่มีต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงคุณภาพความสัมพนัธ์ที่ดีจะส่งผลให้

ลูกคา้เกิดความจงรักภกัดีซ่ึงนาํมาสู่ความตั้งใจที่จะซ้ือซํ้ าและเต็มใจที่จะแนะนาํกบับุคคลอ่ืน และ

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ยงัมีช่วยให้ลดค่าใชจ่้ายและมีผลกาํไรที่เพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ตอ้งหาลูกคา้

ใหม่ ดงันั้น การรักษาคุณภาพความสมัพนัธ์จึงมีช่วยเพิม่ความตั้งใจของลูกคา้ท่ีจะแนะนาํผลิตภณัฑ์

และมีความสมัพนัธท์ี่ยนืยาว 

  5) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยขอ้ที่ 5 พบว่า ตรงกับงานวิจัยของ Apostolos Giovanis et al. 

(2015) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นส่ิงที่มองไม่เห็น ลูกคา้จะตดัสินคุณภาพการบริการจาก

การประเมินผลในตอนสุดทา้ยเท่านั้น ซ่ึงการมีปฏิสมัพนัธข์องลูกคา้กบัผูใ้ห้บริการจึงมีความสาํคญั

มากสาํหรับการรับรู้ในคุณภาพบริการและยงัเป็นการสร้างความไวว้างใจและความพึงพอใจให้กบั

ลูกคา้ คุณภาพการบริการจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความจงรักภกัดี ซ่ึงความจงรักภกัดีของลูกคา้มี
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ความสาํคญัอยา่งมากสาํหรับการอยูร่อด และความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจ สอดคลอ้งกบั Wei-Ming 

Ou et al. (2011) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นปัจจัยหน่ึงที่สําคัญสําหรับทุกธุรกิจที่ เป็น

แรงผลกัดนัให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขนั เพื่อความอยูร่อดในการแข่งขนัทางการตลาด 

บริษทัควรที่จะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ซ่ึงประสิทธิภาพการให้บริการที่สูงนั้น

จะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ ความไวว้างใจให้กบัลูกคา้ และนาํมาสู่ความจงรักภกัดีของลูกคา้และ

ส่วนแบ่งทางการตลาด สอดคลอ้งกบั Rama Koteswara et al. (2015) กล่าววา่ คุณภาพการให้บริการ

ไดก้ลายเป็นเร่ืองที่สาํคญัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ที่มีต่อกาํไร การลดค่าใชจ่้ายและส่วนแบ่งการตลาด 

ซ่ึงคุณภาพการบริการจะเช่ือมโยงกบัความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือของลูกคา้ การรับรู้คุณภาพ

การบริการของลูกคา้เป็นปัจจยัที่สาํคญัในความสาํเร็จขององคก์รเน่ืองจากมนัเป็นบทบาทอนัดบัแรก

ในการทาํให้บรรลุความพึงพอใจของลูกคา้และเป็นการสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กบัองค์กร จาก

การศึกษาถึงการรับรู้คุณภาพการใหบ้ริการและความพงึพอใจของลูกคา้ที่นาํไปสู่ความจงรักภกัดีที่มี

ต่อการให้บริการดา้นการดูแลสุขภาพ พบว่าความสัมพนัธ์ของผูใ้ห้บริการ คุณภาพของส่ิงอาํนวย

ความสะดวกและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้หน้าท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการรับรู้ของลูกคา้ และ

การรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกคา้มีผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดี

ของลูกคา้ Ilias Santouridis et al. (2012) พบว่า ความจงรักภกัดีของลูกคา้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง

อย่างมีนัยสําคัญจากส่ีปัจจัยที่ เป็นโครงสร้างของคุณภาพการบริการที่ประกอบด้วย ความมี

ประสิทธิภาพ ความพร้อมของระบบ การปฏิบติัตาม และความเป็นส่วนตวั ซ่ึงความจงรักภกัดีของ

ลูกคา้จะนาํมาสู่การซ้ือซํ้ า และเกิดผลการดาํเนินงานที่ดีให้แก่บริษทั และสอดคลอ้งกบั Jyh-Shen 

Chiou et al. (2009) ซ่ึงพบวา่ คุณภาพการบริการมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความพงึพอใจและมี

ผลกระทบโดยตรงต่อความจงรักภกัดีของผูซ้ื้อ ดังนั้นคุณภาพการบริการจึงเป็นส่ิงที่สําคญัมาก

สาํหรับการรักษาความพงึพอใจและความจงรักภกัดีของผูซ้ื้อ ซ่ึงผูข้ายควรให้ความสนใจ และใส่ใจ

ในด้านต่างๆ ของการบริการโดยที่มีการปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลาซ่ึงความ 

พงึพอใจของลูกคา้จะนาํมาสู่ความจงรักภกัดีและผลการดาํเนินงานท่ีดีของบริษทั  

  6) การส่ือสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ  

ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 6 พบว่า ตรงกับงานวิจัยของ Jing Zeng et al. (2013)  

โดยกล่าวว่า การส่ือสารเป็นส่ิงที่สําคัญในการทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ การส่ือสารถูก

กาํหนดให้เป็นกระบวนการในการสร้างและการแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนักบัคนอ่ืนเพื่อให้บรรลุความ

เขา้ใจร่วมกนั การส่ือสารไม่เพียงแค่มีประโยชน์ในการช่วยปรับทศันคติของคน แต่ยงัมีประโยชน์

ต่อการสร้างขีดความสามารถให้กบัธุรกิจ การส่ือสารจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดาํเนินงาน
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ของธุรกิจ สอดคล้องกับ Melody J. Hsiao et al. (2002) กล่าวว่า การส่ือสารมีบทบาทสําคัญใน

ความสัมพนัธ์ทางสังคมและธุรกิจ การได้รับรู้ถึงความสําคญัของขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้จากผูข้าย

สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัผูซ้ื้อ ประสิทธิภาพการส่ือสารในความสมัพนัธ์จึง

เป็นตวัช่วยเพิม่ระดบัในการประสานงาน ความพงึพอใจ คาํมัน่สญัญา และประสิทธิภาพการทาํงาน

ของกลุ่มลูกคา้ การส่ือสารที่บ่อยระหว่างลูกคา้และผูข้ายช่วยในการตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วและ

ถูกตอ้งในตลาดที่มีความผนัผวนและการส่ือสารช่วยในการลดค่าใช้จ่ายและผลกระทบของการ

คาดการณ์ที่ไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นประสิทธิภาพการส่ือสารจะมีส่วนช่วยใหก้ารจดัการความตอ้งการไดดี้

ขึ้นและเพิ่มผลกาํไรให้กับกลุ่มลูกคา้ Amelia S. Carr & Hale Kaynak (2007) กล่าวว่า การส่ือสาร

เป็นการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างผูซ้ื้อและผูข้ายซ่ึงเป็นปัจจยัที่สาํคญัในการพฒันากิจกรรมของผูข้าย

ใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงการพฒันากิจกรรมจะมีส่วนช่วยใหผู้ข้ายไดน้าํไปปรับปรุงคุณภาพของสินคา้

และลดค่าใชจ่้ายตลอดจนช่วยทาํให้ผลการดาํเนินงานดีขึ้น และการปรับปรุงเหล่าน้ีมีส่วนช่วยใหผู้ ้

ซ้ือมีความสามารถในการแข่งขนัในการเพิ่มผลผลิตหรือบริการทางการขาย จากการศึกษาเก่ียวกบั

การพฒันาซัพพลายเออร์โดยการตรวจสอบความสัมพนัธ์ในกลุ่มของวิธีการส่ือสาร การแบ่งปัน

ข้อมูลกันภายในบริษัท การแบ่งปันข้อมูลระหว่างบริษัท และการสนับสนุนการพัฒนาและ

ผลกระทบของความสัมพนัธ์ที่มีผลต่อการดาํเนินงานของธุรกิจ พบว่า การส่ือสาร การใช้ขอ้มูล

ร่วมกนัภายในบริษทั การใชข้อ้มูลร่วมกนัระหว่างบริษทั และการพฒันาผูจ้ดัจาํหน่ายเป็นปัจจัยที่

สาํคญัสาํหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของผูซ้ื้อ และมีผลกระทบทางตรงและทางออ้ม

ในการปฏิบติังานของบริษทัแตกต่างกัน สอดคล้องกับ Nelson Oly Ndubisi  (2007) กล่าวว่า การ

ส่ือสารเป็นส่ิงที่จูงใจใหลู้กคา้อยูก่บัผูใ้หบ้ริการ การทาํใหลู้กคา้เกิดความจงรักภกัดีสามารถทาํให้ได้

โดยการเอาใจใส่ต่อลูกคา้โดยการใหข้อ้มูลที่ทนัเวลาและมีความน่าเช่ือถือ เช่น การใหข้อ้มูลเก่ียวกบั

การใชแ้ละประโยชน์ของการบริการใหม่หรือการให้ขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาในส่ิงที่ผูใ้ห้บริการ

กาํลงัจะทาํเก่ียวกบัปัญหาที่มีอยูแ่ละส่ิงที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นไปได ้การส่ือสารจึงมีผลกระทบ

โดยต่อความจงรักภกัดีของลูกคา้ สอดคลอ้งกบั Marian Oosterhuis et al. (2011) ที่พบว่า ความถ่ีใน

การส่ือสารมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของผูจ้ดัจาํหน่ายเม่ือทั้งผูจ้ดัจาํหน่ายและผู ้

ซ้ือรับรู้ในระดับสูงของความไม่แน่นอนเทคโนโลยี และเม่ือผูซ้ื้อรับรู้ถึงความไม่แน่นอนทาง

เทคโนโลยมีากกวา่ผูจ้ดัจาํหน่ายความถ่ีของการส่ือสารจึงมีผลกระทบในเชิงลบต่อผลการดาํเนินงาน

ของซัพพลายเออร์ ดงันั้นการรับรู้ที่แตกต่างกนัของผูซ้ื้อและผูจ้ดัจาํหน่ายในความไม่แน่นอนทาง

เทคโนโลยจึีงเป็นส่ิงที่สาํคญัต่อการประเมินความถ่ีของการส่ือสาร และผลการดาํเนินงานของผูจ้ดั

จาํหน่าย ซ่ึงการส่ือสารที่เพิม่ขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการเพิม่ผลการดาํเนินงานของผูจ้ดัจาํหน่าย 
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  7) การจดัการความขดัแยง้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของ

ธุรกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 7 พบว่า ตรงกบังานวิจยัของ Rakshit Negi & Eyob 

Ketema (2013) ที่กล่าววา่ การแกปั้ญหาความขดัแยง้หรือการหลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้นเป็น

เร่ืองยากที่จะประสบความสําเร็จ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแยง้คือการ 

ปิดกั้นแหล่งที่มาของความขัดแยง้และแก้ปัญหาความขัดแยง้ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาขึ้น ซ่ึงความ

พยายามในการแก้ปัญหาจะนํามาซ่ึงความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของลูกคา้ สอดคล้องกับ 

Nelson Oly Ndubisi (2007) กล่าววา่ ลูกคา้จะจงรักภกัดีถา้มีการจดัการกบัขอ้เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้

และมีการแกปั้ญหาความขดัแยง้เป็นที่น่าพอใจ การจดัการความขดัแยง้ที่มีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่มี

ความสําคญัที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นหน้าที่แต่ยงัเป็นในเชิงรุก ซ่ึงการแก้ปัญหาความขดัแยง้ก่อนที่จะ

เกิดขึ้น และการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสามารถทาํได้โดยการที่พูดคุยปัญหาอย่างเปิดเผยกบั

ลูกค้า สอดคล้องกับ Mohammad Taleghani et al. (2011) ที่กล่าวว่า การจัดการความขัดแย ้งมี

ความสาํคญัต่อการรักษาและพฒันาความจงรักภกัดี ดงันั้นธุรกิจควรใหค้วามสาํคญัในการแกปั้ญหา

ความขดัแยง้หรือหลีกเล่ียงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้ นก่อนที่จะสร้างปัญหาให้กับลูกค้า และพูดคุย

เก่ียวกับการแก้ปัญหาอย่างเปิดเผยเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้ น ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาที่ดีจะนําไปสู่ความ

จงรักภกัดีของลูกคา้ Amin Motamedifar et al. (2013) กล่าววา่ การจดัการความขดัแยง้เป็นตวัสะทอ้น

ให้เห็นถึงความสามารถของซัพพลายเออร์ในการหลีกเล่ียงหรือแกปั้ญหาความขดัแยง้ ถา้ซัพพลาย

เออร์มีวิธีการในการจัดการความขัดแยง้ที่ดีก็จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดี ในขณะที่ 

Phurituct Senasu & Phusit Wonglorsaichen (2012) กล่าววา่การที่บริษทัมีการจดัการความแยง้ที่ดีใน

การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าจนกระทั่งลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความจงรักภักดีซ่ึงจะนํามาสู่ 

ผลกาํไรที่เพิม่ขึ้นในอนาคตใหก้บับริษทั 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 การนําเสนอในส่วนน้ี ผู ้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการสาํหรับการนาํผลการศึกษาวิจยัไปใช ้และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยั

คร้ังต่อไป โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ข้อเสนอแนะด้านบริหารและการจัดการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ือง การพฒันาตวัแบบคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อ

และซพัพลายเออร์ พบวา่ ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบั การพฒันาตวัแบบคุณภาพความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและ
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เคร่ืองประดบัในประเทศไทย ส่วนใหญ่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาเก่ียวกบัวิธีในการสร้าง

และรักษาคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์จะอยู่ในลกัษณะของธุรกิจบริการ

ทางด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจส่งออก-นําเขา้ ธุรกิจ

ทางด้านการกีฬา  ธุรกิจทางด้านแฟชั่น ธุรกิจคา้ปลีกออนไลน์ ธุรกิจเก่ียวกับแฟรนไชส์ ธุรกิจ

ทางดา้นไอที และธุรกิจประกนัภยั โดยที่คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์จะ

เป็นตวักลางในการนาํไปสู่ผลการดาํเนินงานที่ดีให้กบัธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผลการดาํเนินงานทางดา้น

การเงินที่เก่ียวกับกาํไร ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือผลการดาํเนินงานที่ไม่ใช่ทางด้านการเงินที่

เก่ียวกบัความจงรักภกัดี หรือการบอกต่อในทางที่ดีของลูกคา้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะเป็นการสร้างความ

ได้เปรียบในการแข่งขนัให้กับธุรกิจ โดยผลจากการวิจยั พบว่า ปัจจยันําเขา้ ได้แก่ คุณภาพการ

บริการ การส่ือสาร และการจดัการความขดัแยง้ ส่งผลทางตรงต่อคุณภาพความสมัพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อ

และซัพพลายเออร์ และส่งผลทางตรงต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัในประเทศไทย ผลการวิจยัสามารถนาํไปใช้

ทางดา้นการบริหารและการจดัการ ดงัน้ี 

  1) คุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพันธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์และส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้

ผู ้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีคุณภาพความสัมพันธ์ที่ ดีขึ้ น 

ผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการที่ประกอบดว้ย 6 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ ความ

เช่ือมัน่ การตอบสนองต่อลูกคา้ การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นส่วนตวั/

ความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม มาใช้ในการบริหารและจัดการธุรกิจ ผู ้ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัควรให้ความสาํคญัในเร่ืองของคุณภาพการบริการ โดย

มุ่งเนน้ในการพฒันาทุกส่วนของการบริการไม่วา่จะเป็นการจดัส่งสินคา้  การมีช่องทางในการติดต่อ

ที่ง่ายและสะดวก การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ไดต้กลงกนัไว ้และการรักษาขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ 

เพราะในปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนัที่สูงขึ้นโดยลูกคา้จะมองถึงคุณภาพการบริการเป็นหลกั ซ่ึงทุก

เร่ืองของการบริการล้วนแต่ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ทั้ งนั้น เพื่อให้เกิดคุณภาพความสัมพนัธ์ที่ดี

ระหว่างคู่คา้และผลการดาํเนินงานที่ดีให้กบัธุรกิจผูป้ระกอบการจึงตอ้งให้ความสาํคญัในเร่ืองของ

คุณภาพการบริการน้ีเป็นอยา่งมาก  

  2) การส่ือสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อ

และซพัพลายเออร์และส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ 
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เพื่อให้ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีคุณภาพความสัมพนัธ์ที่ดีขึ้น

ระหว่างคู่คา้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํปัจจยัทางดา้นการส่ือสารที่ประกอบดว้ย 5 ส่วนดว้ยกนัมาใช้

ในการส่ือสารระหวา่งคู่คา้ ซ่ึงไดแ้ก่ ทนัเวลา ความเช่ือถือได ้สญัญา การแบ่งปันขอ้มูล และความถูก

ตอ้ง โดยผูป้ระกอบการซ่ึงมีหนา้ท่ีในการบริหารงานและการจดัการทางธุรกิจ จะตอ้งใหค้วามสาํคญั

กบัปัจจยันาํเขา้ทางดา้นการส่ือสารและใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างคุณภาพความสมัพนัธ์ระหว่างคู่

คา้ การส่ือสารเป็นการแลกเปล่ียนและการใชข้อ้มูลร่วมกนัระหวา่งคู่คา้โดยการใหข้อ้มูลนั้นจะตอ้ง

มีความเช่ือถือได ้ชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา มีความจริงใจในการให้ขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงมนัเป็นส่ิงท่ี

สําคญัสุดของการส่ือสาร เพราะการส่ือสารจะเป็นตวัช่วยให้เขา้ใจความรู้สึกของบุคคลอ่ืนและ 

ที่สาํคญัมนัยงัเป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือคู่คา้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์ด้วยกันทั้ ง ส้ิน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของคุณภาพ

ความสัมพนัธ์หรือผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ผูป้ระกอบการควรให้ความสาํคญัในเร่ืองของการ

ส่ือสารเป็นลาํดบัตน้ๆ เพราะการส่ือสารที่ดีสามารถนาํมาสู่ผลการดาํเนินที่ดีให้กบัธุรกิจอีกทั้ งยงั

เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ  

  3) การจดัการความขดัแยง้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์และส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้

ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีคุณภาพความสัมพนัธ์ที่ดีต่อคู่คา้  

ส่ิงสําคัญที่ผูป้ระกอบการต้องมี คือ การจัดการความขัดแยง้ เน่ืองจากปัญหาเป็นส่ิงที่ธุรกิจไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสาํคญัในการจดัการความขดัแยง้ โดยวิธีการ

จัดการความขัดแยง้ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ การหลีกเล่ียง การแก้ปัญหา และการสนทนา 

เน่ืองจากความขดัแยง้เป็นสถานการณ์ที่มกัเกิดขึ้นในทุกธุรกิจโดยเม่ือทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อหรือทาํ

ธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเก่ียวกบับริการหรือการซ้ือขายสินคา้ ซ่ึงเป็นไปไดว้่าทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่

สามารถตกลงกนัได ้ซ่ึงอาจจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ ดังนั้นหากผูป้ระกอบการมี

วธีิการพดูคุยและมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับคู่

คา้ ก็จะทาํใหส้ามารถจดัการกบัความขดัแยง้ได ้และหากคู่คา้ไดรั้บการจดัการความขดัแยง้ที่ดี ลูกคา้

ก็จะเกิดความพึงพอใจ และไวว้างใจในบริษทั และก่อให้เกิดเป็นความสัมพนัธ์ท่ีดี สุดทา้ยแล้ว

นําไปสู่ความจงรักภกัดี และส่งผลต่อการดาํเนินงานที่ดีขึ้นให้กับธุรกิจ ดังนั้น การจดัการความ

ขดัแยง้จึงเป็นส่ิงที่สาํคญัในการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างคู่คา้ ผูป้ระกอบการควร

ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมากเพือ่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ 
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  4) คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์มีอิทธิพลทางตรง 

เชิงบวกต่อผลการดาํเนินงานของธุรกิจ ส่ิงสาํคญัที่จะทาํให้ธุรกิจสามารถอยูร่อดไดใ้นปัจจุบนัก็คือ 

การที่ผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั ดงันั้นเพื่อให้ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมอญัมณี

และเคร่ืองประดบัมีผลการดาํเนินงานที่ดีขึ้น ผูป้ระกอบการซ่ึงมีหนา้ที่ในการบริหารและการจดัการ

ธุรกิจ ควรตระหนักและให้ความสําคัญในการนํา ปัจจัยทางด้านคุณภาพความสัมพันธ์   

ที่ประกอบดว้ย 4 ส่วนที่สาํคญั ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ คาํมัน่สัญญา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ 

มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างและการรักษาคุณภาพความสัมพนัธร์ะหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ 

อีกทั้งคุณภาพความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนัของคู่คา้ยงัสามารถช่วยให้แกไ้ขปัญหาระหว่างกันได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ เพราะการสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาวเป็นความสมัพนัธ์ที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกนั

กบัคู่คา้ เพราะเม่ือลูกคา้มีความสัมพนัธ์ที่ดีก็จะมีความเต็มใจที่จะซ้ือและจ่ายมากขึ้น และนาํไปสู่

ความจงรักภกัดีของลูกคา้ตลอดจนผลการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน รวมทั้งสามารถสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ ดังนั้ น คุณภาพความสัมพนัธ์จึงมีบทบาทสําคัญต่อการ

ตดัสินใจหรือเป็นกระบวนการหลกัในการซ้ือขายและยงัก่อใหเ้กิดประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ  

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1)  การวิจัยค ร้ั ง ต่อไ ปค วร นําแ บบ จําลอ งท่ี ใช้ในก าร ศึก ษา ใน ค ร้ั ง น้ี   

ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการ การส่ือสาร การจดัการความขดัแยง้ และผลการ

ดาํเนินงานของธุรกิจ ไปวิจยัซํ้ าในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือรวมทุกภาคอุตสาหกรรมในบริบท

ของในประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ เพื่อทาํการตรวจสอบโมเดลว่ามีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูล 

เชิงประจกัษต่์อไป 

  2) การวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิม่เติมดว้ยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการ

สนทนา (Focus Group) กับผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดับของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม เพื่อศึกษาและคน้หาการพฒันารูปแบบใหม่ๆ ที่ผูป้ระกอบการอญัมณีและเคร่ืองประดบั

ควรใหค้วามสาํคญัในการพฒันาเพิม่เติม และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัคุณภาพความสัมพนัธ์

ระหวา่งผูซ้ื้อและซพัพลายเออร์ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัในประเทศไทย 

  3) การวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงปัจจยัเหตุดา้นอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจยัเหตุที่

ส่งผลต่อ คุณภาพความสัมพนัธ์ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ เช่น ความเช่ียวชาญของฝ่ายขาย 

(Saleperson Expertise) ความรู้ความสามารถ (Competence) ความยดืหยุน่ (Flexibility) การปรับตวั 

(Adaptation) วฒันธรรมขององคก์ร (Organization Culture) และการฉวยโอกาส (Opportunism) 
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  4) การวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มจาํนวนตวัแปรท่ีน่าสนใจและทนัสมัยมากขึ้ น

เพือ่ใหเ้กิดการต่อยอดการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

  5) การวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณภาพความสัมพนัธ์

ระหว่างผูซ้ื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ละภาคอุตสาหกรรม  

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคอุตสาหกรรมและเพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งและความแตกต่างของ

ผลการศึกษาเพือ่นาํไปพฒันาความสมัพนัธท์ี่มีอยูใ่หแ้ขง็แกร่งมากขึ้น 
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การศึกษาห่วงโซ่อปุทานของมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

THE STUDY OF THE MODEL OF MANGO SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

IN SUPHAN BURI 

ปนดัดา พว่งเจริญ5

1  พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกุล6

2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการโซ่อุปทานของ

มะม่วงและศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกร  

ผูร้วบรวมผลผลิต ไปจนถึงพ่อคา้ปลีกมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ บทสัมภาษณ์ และทาํการรวบรวมขอ้มูลด้วย

การลงพื้นที่สาํรวจความคิดเห็นของเกษตรกรเจา้ของสวนมะม่วง ผูร้วบรวมผลผลิต ผูค้า้ส่งและผูค้า้

ปลีก จาํนวน 12 คน ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปบรรยาย 

 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกมะม่วงเฉล่ีย 27 ปี มีการใชแ้รงงานใน

การปลูกมะม่วงประมาร 2-5 คน มีตน้ทุนในการผลิตมะม่วงประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อไร่ และมี

รายได้จากการผลิตมะม่วงประมาณ  8,000-10,000 บาทต่อไร่ ซ่ึงเกษตรกรเลือกวิธีการจาํหน่าย

มะม่วงให้กบัพ่อคา้ผูร้วบรวมในทอ้งถ่ินมากที่สุด ในส่วนของรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานของ

มะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี เร่ิมตน้จากการผลิตของเกษตรกร โดยเกษตรกรไดมี้การส่งผลผลิตหรือ

มะม่วงให้กับผูร้วบรวมผลผลิต และกลุ่ม/สหกรณ์ภายในทอ้งถ่ิน รวมถึงมีการจาํหน่ายให้กับ

ผูบ้ริโภคเองดว้ย ในอีกดา้นหน่ึงเม่ือผูร้วบรวมผลผลิตไดรั้บมะม่วงจากเกษตรกรแลว้ ไดมี้การนาํส่ง

ต่อให้กับพ่อคา้ส่งและโรงงานคดับรรจุหรือโรงงานแปรรูป ซ่ึงพ่อคา้ส่งจะทาํการจดัจาํหน่ายให้

พ่อคา้ปลีกต่อไป จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคนั้น พบปัญหาดา้นขอ้จาํกดัของสินคา้ ในเร่ือง

ของขอ้จาํกดัดา้นอายขุองสินคา้ เน่ืองจากเป็นอาหารสดจึงมีอายุของสินคา้สั้น และพบปัญหาการ

ขาดความรู้ความสามารถในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงั

พบปัญหาการเกิดโรคระบาด การมีศัตรูพืชในระหว่างการผลิต และปัญหาการใช้สารเคมี 

ของเกษตรกรดว้ย ทั้งน้ี แนวทางในการจดัการห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี คือ  

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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การอบรม ส่งเสริม และเพิ่มเติมความรู้ให้กับผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้มี

ความสามารถ ทกัษะ และมีความรู้ในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพได ้

 

คาํสําคญั: การจดัการห่วงโซ่อุปทาน, มะม่วง 

 

Abstract 

 The purpose of the independent study was to study the model of mango supply chain 

management and to study the problems and difficulties of the supply chain operation of the farmers, 

the products' collectors, and mango retailers in Suphan Buri Province. This research is a qualitative 

study using questionnaire.  There were ten data sets of Questionnaire from mango farmers, products' 

collectors, and mango retailers in In-depth interview. The data were analyzed with Content Analysis 

and Analytic induction. 

 The results showed that the mango farming experience of farmers estimate an average  

27 years. There are 2-5 farmhands for mango growing. Cost of production is approximately  

3,000-4,000 baht per rai (unit of area equal to 1,600 square meters). The estimated gross earnings 

of mango farming are 8,000-10,000 baht per rai. In general, the farmers choose to sell their goods 

to the products' collectors in the area. In the model of mango supply chain management in Suphan 

Buri Province, the Supply Chain Mapping started from the Farmer's production. The farmers sell 

their goods to the products' collectors and the local cooperative, including directly vending. The 

products' collectors resell the goods to vending retailer, packing house or Food processing plant. To 

study the problems and difficulties, it showed that there were problems about the limitation and the 

expiration of goods. The fresh food products are not able to keep for long period. In addition, there 

was problem about lacking of efficacy in the management of supply chain and logistics. Moreover, 

there were the problem of plant disease plague, weed and pest; and the problem of using chemicals 

in farm also. Solutions in mango supply chain management in Suphan Buri Province are instructing, 

assisting, and providing guidance to those involved in the supply chain, to get information, skills; 

to gain more understanding efficiently about the management of supply chain and logistics. 

 

Keywords: Supply Chain Management, Mango 
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บทนํา 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีบทบาทสําคญัอย่างมากในการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นยคุสมยัของการคา้ทีมี่การแข่งขนัอยา่งรุนแรง ซ่ึงการ

จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานน้ีมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งรวดเร็ว  

อีกทั้งยงัสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภคได้ด้วยตน้ทุนท่ีเหมาะสมนั้น (Lambert et al., 2001) 

การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการดา้นการส่งมอบสินคา้

ขององคก์รที่มีการเช่ือมโยงตั้งแต่กิจกรรมตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า ไม่วา่จะเป็น การวางแผนกล

ยุทธ์ การจัดการกระบวนการผลิต การจัดการแรงงานการผลิตการจัดการวตัถุดิบ การจัดการ

การตลาด การจดัการกระบวนบริหารการภายใน เป็นตน้ (Bourlakis & Weightman, 2004) ซ่ึงการ

เช่ือมโยงเชิงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานตลอดสายตั้งแต่ตน้นํ้ าถึงปลายนํ้ าน้ี (Network) สามารถ

นาํไปสู่ความร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพในแง่ของการส่งมอบปัจจยัการผลิตระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งได ้

เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่แข่งขันกันเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานเท่านั้ น  

แต่จาํเป็นตอ้งพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับสินคา้ 

ตลอดจนเน้นในเร่ืองของการร่วมมือกันกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งในธุรกิจด้วย (Hugo et al., 2004) ทั้ งน้ี 

โซ่อุปทานเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจและเป็นพื้นฐานสาํคญัในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ และยงัเก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์ทางการตลาด ความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งกลยุทธ์การวาง

ตาํแหน่งของผลิตภณัฑใ์นตลาดอีกดว้ย (Cohen & Rousell, 2005) 

 ผลิตผลทางการเกษตรที่มีความตอ้งการการจดัการดา้นโลจิสติกส์สูงท่ีสุดคือผลผลิตสด

(Perishable Crops) เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีอายสุั้น เน่าเสียและบอบชํ้าง่าย หากสามารถจดัการไดดี้จะ

เป็นช่องทางสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล (ดาเรศร์ กิตติโยภาส และคณะ, 2555)  

ซ่ึงมะม่วงถือเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจที่สาํคญัประเภทหน่ึงของประเทศไทย เป็นผลไมท่ี้เป็นท่ีนิยมใน

การบริโภค สามารถปลูกไดท้ัว่ไปและปลูกกนัแพร่หลายในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งน้ีประเทศ

ไทยมีพื้นที่ปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิต 2.04 ล้านไร่ มีผลผลิตมากกว่า 1.7 ล้านตนัออกสู่ตลาด โดย

แหล่งผลิตที่สาํคญั ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี และอุทยัธานี จงัหวดั

สุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงที่มีการผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดค่อนขา้งสูง โดยมีพื้นท่ีการปลูกมะม่วง

ทั้งส้ิน 28,295 ไร่ มีเน้ือที่ให้ผลผลิต 23,077 ไร่ และมีผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ 41,354,782 กิโลกรัม 

(เกษมศกัด์ิ ผลากร และคณะ, 2554) ซ่ึงในปัจจุบนัคุณภาพของมะม่วงที่วางจาํหน่ายภายในประเทศ 

ส่วนใหญ่มีคุณภาพตํ่า ทาํให้ผูบ้ริโภคขาดความมัน่ใจในคุณภาพและความปลอดภยัในการบริโภค

มะม่วง (สุจิกา ฉิมอ่อง, 2557) 
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ส่วนหน่ึงของการที่มะม่วงที่วางจาํหน่ายในประเทศมีคุณภาพตํ่านั้น เน่ืองมากจากระบบการจดัการ

และการขนส่งไม่ไดคุ้ณภาพ ทาํให้มะม่วงที่ไปถึงผูบ้ริโภคไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงวิธีการเก็บเก่ียวและ

การนาํส่งมะม่วงหลงัการเก็บเก่ียว เป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่จะตอ้งให้ความสาํคญัอยา่งยิ่ง ดงันั้นผูว้ิจยั 

จึงเห็นถึงความสําคญัในการศึกษาการปฏิบติัการต่างๆ ภายในระบบห่วงโซ่อุปทานของการผลิต

มะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเทคนิคและการบริหารจดัการที่ดี และ

สามารถนําขอ้มูลดงักล่าวไปใช้เพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนงาน สนับสนุน ควบคุมการ

หารจดัการ การเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อ การเคล่ือนยา้ย การขนส่ง และการกระจายผลผลิตใหก้บั

ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัมะม่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเปล่าและลดตน้ทุนท่ีมีมูลค่า

สูง และนาํไปสู่โอกาสในการรักษาตลาดและขยายตลาดมะม่วงต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

 1. เพือ่ศึกษารูปแบบการจดัการโซ่อุปทานของมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต 

ไปจนถึงพอ่คา้ปลีกมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกร  

ผูร้วบรวมผลผลิต ไปจนถึงพอ่คา้ปลีกมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรเจา้ของสวนผูดู้แล

สวนมะม่วง ผูร้วบรวมผลผลิต ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีกมะม่วง ในจงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มละ 4 คน รวม

ทั้งส้ิน 16 คน (วจันา อานุ, 2557) 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลายนํ้ าของมะม่วง

ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงเน้ือหาที่เน้ือหาที่ทาํการศึกษาประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบั 

โซ่อุปทาน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ และความรู้เก่ียวกบัมะม่วง รวมถึงศึกษา

ความรู้และความคิดเห็นจากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจดัการโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวดั

สุพรรณบุรี เพือ่นาํผลการวจิยัมาปรับปรุงวิเคราะห์แกปั้ญหา และใชเ้ป็นแนวทางใหแ้ก่ผูส้นใจศึกษา

ต่อไป  
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 ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาที่ใชใ้นการวจิยัตั้งแต่ เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ทราบถึงรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานของมะม่วงของกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต 

ไปจนถึงพอ่คา้ปลีกมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 2. ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกร  

ผูร้วบรวมผลผลิต ไปจนถึงพอ่คา้ปลีกมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี 

 3. สามารถนาํผลการวิจยัที่ไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข และการจดัการโซ่อุปทาน

ของมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีนาํไปสู่การลดการ

สูญเปล่า และลดตน้ทนุที่มีมูลค่าสูง และเพิม่โอกาสในการรักษาและขยายตลาดมะม่วงได ้

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับโซ่อุปทาน 

 Stock and Lambert (2001) ไดใ้ห้คาํนิยามของโซ่อุปทานไวว้่า โซ่อุปทานเป็นการบูรณา

การดชันีการดาํเนินธุรกิจจากลูกคา้คนสุดทา้ยไปถึงผูผ้ลิตรายแรกที่เก่ียวกบัเร่ืองของจดัหาวตัถุดิบ 

สินคา้ บริการ และขอ้มูลทางการคา้ท่ีช่วยสร้างประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนได ้

ส่วนเสียในระบบการคา้นั้น   

 Supply-Chain Council (2004 อา้งถึงใน กิตติยา ปริญญาสุรเดช, 2558) ไดก้ล่าวถึงเคร่ืองมือ

ที่ใชว้ดัประสิทธิภาพและสมรรถนะของโซ่อุปทาน ว่าในการวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ 

โซ่อุปทานส่วนมากจะใชแ้บบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานในโซ่อุปทานหรือ SCOR Model (Supply 

Chain Operation Reference-Model) โดยแบบจาํลองโซ่อุปทานน้ีสามารถใช้ในการอธิบายความ

เช่ือมโยงและแสดงความสัมพนัธ์ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาปรับปรุงโซ่อุปทานได ้ดงัแสดง

ในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานในโซ่อุปทาน (SCOR Model) 

ที่มา: กิตติยา ปริญญาสุรเดช, 2558 

 

จากรูปที่ 1 จะเห็นวา่ SCOR model ประกอบไปดว้ย 5 กระบวนการจดัการหลกั ดงัน้ี 

 1) การวางแผน (Plan) จะเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนในดา้นอุปสงคแ์ละ

อุปทาน มีส่ิงที่ตอ้งจดัการ ประกอบดว้ยการประเมินความสามารถของแหล่งวตัถุดิบ การวางแผนใน

การผลิตดา้นต่าง  

 2) การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ (Source) เป็นส่วนที่ดาํเนินการจดัการดา้นการจดัหา

วตัถุดิบ และแหล่งป้อนวตัถุดิบเขา้สู่ระบบการผลิต ประกอบดว้ยการจดัหาแหล่งป้อนวตัถุดิบและ

วตัถุดิบ และการจดัการองคป์ระกอบพื้นฐานของการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ  

 3) การผลิต (Make) การผลิต เป็นส่วนที่จดัการในส่วนการปฏิบติังานของระบบ

การผลิต ประกอบดว้ยระบบการดาํเนินการผลิต และการจดัการองคป์ระกอบพื้นฐานของการผลิต 

 4) การจดัส่ง (Deliver) เป็นส่วนท่ีจดัการในการตอบสนองต่อคาํสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

และการจดัส่งมอบผลิตภณัฑสู่์ลูกคา้ ประกอบดว้ยการจดัการคาํสั่งซ้ือ การจดัการคลงัสินคา้ และ

การจดัการองคป์ระกอบพื้นฐานของการจดัส่ง 

 5) การส่ง - รับคืน (Return) เป็นส่วนที่จดัการในการส่ง-รับคืนผลิตภณัฑ์จาก

ลูกคา้  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ 

Stock and Lambert (2001) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การจดัการโลจิสติกส์หมายถึง กระบวน

การเคล่ื
ื
อนยา้ยสินคา้หรือบริการทั้งภาคการผลิตและภาคบริการในส่วนภาคบริการนั้น ไดแ้ก่ ส่วน

งานของภาครัฐ โรงพยาบาล ธนาคาร การคา้ส่งและการคา้ปลีกนอกจากน้ียงัตอ้งพจิารณาการจดัการ
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ขั้นสุดทา้ย การขจดั การแปรสภาพ เน่ื
ื
องจากโลจิสติกส์มีขอบข่ายความรับผิดชอบสูงขึ้นซ่ึงไม่ได้

เก่ี
ี
ยวขอ้งกบักระบวนการผลิตเท่านั้นแต่กิจกรรมโลจิสติกส์เก่ี

ี
ยวเน่ื

ื
องไปในทุกกิจกรรม 

Ballou (2004) ได้แบ่งกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน

เช่นเดียวกนั ซ่ึงกิจกรรมหลกัไดแ้ก่ งานดา้นบริการลูกคา้ การขนส่งสินคา้ การบริหารจดัการสินคา้

คงคลงั และการไหลของขอ้มูลและกระบวนการจดัการคาํสั่งซ้ือ ส่วนกิจกรรมสนับสนุนไดแ้ก่ งาน

บริหารคลงัสินคา้ การจดัการเคล่ือนยา้ยวสัดุและผลิตภณัฑ ์ (Material Handling) การจดัซ้ือ บรรจุ

ภณัฑ์ การร่วมมือกับฝ่ายผลิต การดูแลควบคุมระบบฐานขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยได้ให้

เหตุผลในการจดักลุ่มกิจกรรมหลกัและสนับสนุนดังน้ี กิจกรรมหลักนั้นจะเกิดขึ้นในทุกส่วนใน

งานโลจิสติกส์ ในขณะที่
ี
กิจกรรมสนบัสนุนนั้นจะเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของแต่ละบริษทั กิจกรรม

หลักจะมีผลต่อตน้ทุนโดยรวมและมีส่วนสาํคญัในการประสานงานให้เกิดความร่วมมือทางดา้น 

โลจิสติกส์ให้ประสิบความสาํเร็จ เช่น กิจกรรมการบริการลูกคา้ ยิง่มีการตั้งระดบัความสามารถใน

การให้บริการไวสู้งก็จาํเป็นที่
ี
จะตอ้งมีการลงทุนที่

ี
สูงขึ้นตามด้วย หรือในกิจกรรมการขนส่งซ่ึงมี

ส่วนสําคญัในการกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค หากเกิดการนัดหยุดงานกนัของบริษทัขนส่งก็จะ

ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมและกระทบการเส่ือมเสียหรือหมดอายุของผลิตภณัฑ์ และแม้ว่า

กิจกรรมสนบัสนุนอาจจะมีความสาํคญัเท่าๆกบักิจกรรมหลกั แต่ในบางบริษทับางกิจกรรมเป็นเพียง

กิจกรรมสนับสนุน เช่น ถ่านหิน แร่เหล็ก ซ่ึงไม่จาํเป็นต้องมีการดูแลหรือควบคุมสภาวะให้

เหมาะสมจึงไม่มีการดาํเนินงานที่เป็นกิจกรรมของคลงัสินคา้มากนกั แต่ยงัคงมีการบริหารในส่วน

สินคา้คงคลงัอยู ่

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

วิทยานิพนธ์ งานวิจยั หนังสือ และบทความ รวมถึงขอ้มูลจากเว็บไซด์ต่างๆที่เก่ียวขอ้งเพื่อศึกษา

ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา จากนั้นทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการลงพื้นที่สํารวจความ

คิดเห็นโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ เพื่อศึกษาโครงสร้าง 

โซ่อุปทานสาํหรับการส่งออกมะม่วงในประเทศไทย รวมไปถึงสาํรวจความคิดเห็นซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช ้

ในการศึกษาได้แก่ บทสัมภาษณ์สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั เม่ือรวบรวมขอ้มูลได้ครบตามความ

ต้องการแล้ว ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และการ

วเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปบรรยาย (Analytic induction) (สุภาพร สวนลาํใย, 2559) 
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ผลการวิจัย 

 สถานการณ์การผลิตมะม่วงในห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี

 เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกมะม่วงเฉล่ีย 27 ปี รูปแบบในการปลูกท่ีนิยม คือ การปลูก

มะม่วงเพื่อส่งในประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากสามารถนาํไปขายไดท้ั้งหมด ทั้งน้ีแรงงานในการผลิต

มะม่วงนั้นมีการจา้งแรงงานประมาณ 2-5 คน เกษตรกรมีตน้ทุนในการผลิตมะม่วงอยู่ที่ประมาณ 

3,000-4,000 บาทต่อไร่ และมีรายไดจ้ากการผลิตมะม่วงประมาณ  8,000-10,000 บาทต่อไร่ 

 การผลิตมะม่วงของเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง ส่วนใหญ่มีการใชว้สัดุปรับปรุงดิน และใชปุ้๋ ย

รองพื้นก่อนปลูก ใชร้ะยะปลูกที่ 6x6 เมตร นิยมใหน้ํ้ ามะม่วงโดยปล่อยเขา้ร่องสวน ใหปุ้๋ ยโดยหว่าน

รอบทรงพุม่ ใชส้ารเคมีในการกาํจดัวชัพืช และมีการตดัแต่งก่ิงมะม่วงทุกปี เกษตรกรไม่นิยมบงัคบั

การออกดอกของมะม่วง และห่อผลมะม่วง ทั้งน้ีเกษตรกรไม่นิยมขยายพนัธุ์มะม่วงเองโดยใชก้าร

ทาบก่ิง เน่ืองจากมองว่า ยุง่ยากไม่สะดวก และไม่มีเวลา โรคของมะม่วงที่เป็นปัญหาต่อเกษตรกร

ส่วนใหญ่ คือ แอนแทรกโนส และราดาํ ส่วนแมลงศตัรูพืชท่ีสําคญัได้แก่เพล้ียไฟ และแมลงวนั

ผลไม ้การเก็บเก่ียวผลผลิตและการปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว ส่วนแหล่งนํ้ าท่ีใชใ้นการผลิตมะม่วงใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถเฉล่ียไดเ้ป็น 2 แหล่ง ประกอบดว้ย บ่อนํ้ า/สระขุด และแม่นํ้ าลาํคลอง 

เกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง ส่วนใหญ่ใชว้ิธีสังเกตว่ามะม่วงเก็บเก่ียวไดแ้ลว้โดยวิธีดูนวล คดัขนาดใน

โรงเรือน บรรจุในลงัพลาสติกเพือ่จาํหน่าย โดยจาํหน่ายผา่นพอ่คา้คนกลาง  

 ทั้งน้ีเกษตรกรเลือกวธีิการจาํหน่ายมะม่วงใหก้บัพอ่คา้ผูร้วบรวมในทอ้งถ่ินมากที่สุด ส่วน

ที่เหลือจาํหน่ายให้กบัผูส่้งออก สหกรณ์การเกษตร พ่อคา้รับซ้ือจากกทม./ต่างจงัหวดั โรงงานแปร

รูป และผูบ้ริโภคโดยตรง เน่ืองจากในพื้นที่ที่เก็บขอ้มูลนั้น มีพอ่คา้ผูร้วบรวมในทอ้งถ่ินหลายรายอยู่

ในพื้นที่ และไม่ไกลกันนัก ประกอบกับมีสหกรณ์การเกษตรที่รับซ้ือผลผลิต ทาํให้เกษตรกรมี

ทางเลือกในการจาํหน่ายค่อนขา้งหลากหลาย เกษตรกรจึงเลือกวิธีการจาํหน่ายท่ีไดรั้บความสะดวก

มากที่สุด  

 การจัดการโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 จากผลการศึกษารูปแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Analysis) ของมะม่วงในจงัหวดั

สุพรรณบุรี สามารถการจาํแนกการดาํเนินงานของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานไดต้ามลาํดบัการ

ไหลของมะม่วงตามผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน ซ่ึงประกอบดว้ย เกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต 

พ่อคา้ส่ง และพ่อคา้ปลีก ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า Supply Chain Mapping เร่ิมตน้จากการผลิตของ

เกษตรกร โดยเกษตรกรไดมี้การส่งผลผลิตหรือมะม่วงใหก้บัผูร้วบรวมผลผลิต ผูป้ระกอบท่ีเก่ียวกบั

มะม่วงแปรรูป และกลุ่ม/สหกรณ์ภายในท้องถ่ิน รวมถึงมีการจาํหน่ายให้กับผูบ้ริโภคเองด้วย  



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

70 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ในอีกดา้นหน่ึงเม่ือผูร้วบรวมผลผลิตไดรั้บมะม่วงจากเกษตรกรแลว้ ไดมี้การนาํส่งต่อให้กบัพอ่คา้

ส่งและโรงงานคดับรรจุหรือโรงงานแปรรูป ซ่ึงพ่อคา้ส่งจะทาํการจดัจาํหน่ายให้พ่อคา้ปลีกต่อไป 

ส่วนผูป้ระกอบที่เก่ียวกบัมะม่วงแปรรูปจะมีการรับมะม่วงเพื่อเขา้สู่โรงงานแปรรูป และกระจาย

สินคา้ไปยงัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้แปรรูป เพื่อขายให้กบัผูบ้ริโภคต่อไป ในขณะที่กลุ่ม/สหกรณ์ที่มี

การรวมตวักนัก็ไดมี้การนาํผลผลิตไปจดัจาํหน่ายใหก้บัพอ่คา้ปลีก และโรงงานคดับรรจุหรือโรงงาน

แปรรูปเช่นกนั ทั้งน้ีเม่ือโรงงานคดับรรจุจะทาํการส่งไปยงัผูป้ระกอบการส่งออกมะม่วงต่อไป โดย

ส่วนของโรงงานแปรรูปจะมีการนาํเอามะม่วงมาแปรรูป เพือ่จดัาํหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคต่อไป 

 ทั้งน้ีจาก Supply Chain Mapping  นั้นจะแสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนรวมของผูท้ี่อยูใ่นแต่ละ

ภาคส่วนของโซ่อุปทานของมะม่วงที่มีความสาํคญัต่อกนั และสามารถอธิบายถึงการเช่ือมโยงของ

โซ่อุปทานของการผลิตและจาํหน่ายมะม่วงในภาพรวมของจงัหวดัสุพรรณบุรีได ้โดยแสดงให้เห็น

ถึงลกัษณะการกระจายสินคา้ตั้งแต่เกษตรกรผูผ้ลิต ไปจนถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

ส่งผลต่อระดบัของประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะไดรั้บ จากการสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่

อุปทานมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถนาํขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์ถึงกิจกรรมในการจดัการโซ่

คุณค่าของอุตสาหกรรมตน้นํ้ า ตามแนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) ดงัน้ี 

  1) กิจกรรมหลกั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   1.1) โลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbound Logistics) แหล่งที่มาของวตัถุดิบที่ใช้

ในการปลูกมะม่วงนั้น เกษตรกรจะใช้เงินตนเอง และเงินท่ีไดจ้ากการกู้ยืมสหกรณ์/ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในการลงทุนซ้ือวตัถุดิบและเพื่อการเพาะปลูกต่าง ๆ โดยมีการซ้ือ

วตัถุดิบจากร้านจาํหน่ายสินคา้เกษตรทัว่ไป และซ้ือผา่นสหกรณ์/ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ 

(ธกส.) ซ่ึงส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือจากสหกรณ์ เน่ืองจากซ้ือไดใ้นราคาที่ถูกกวา่ 

   1.2) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ในการกระจายสินคา้มี

ผูท้าํหนา้ท่ีในการจดัเก็บ รวบรวม จาํหน่ายสินคา้ และบริการไปยงัลูกคา้หลายภาคส่วน ไม่วา่จะเป็น 

  (1)  ผู ้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร โดยทั่วไปแล้ว 

ผูร้วบรวมผลผลิตจะมีหนา้ที่ในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง หรืออาจมีนายหนา้ในแต่

ละหมู่บา้นติดต่อกบัเกษตรกรโดยตรง  ทั้งน้ีผูร้วบรวมผลผลิตจะทาํการกระจายสินคา้ไปยงัผูค้า้ส่ง

ในตลาดกรุงเทพมหานคร ผูค้า้ต่างจงัหวดั โรงงานคดัแยกและโรงงานแปรรูป โดยผูร้วบรวมผลผลิต

จะดาํเนินการคดัแยก คดัเกรดมะม่วงในเบื้องตน้ เพื่อจดัจาํหน่ายตามวตัถุประสงคข์องการจาํหน่าย 

เช่น มะม่วงสําหรับบริโภคในประเทศ มะม่วงสําหรับแปรรูป หรือมะม่วงสําหรับส่งออก

ต่างประเทศ ทั้งน้ีในการขนส่งมะม่วงของผูร้วบรวมผลผลิตจะใชร้ถกระบะและรถบรรทุกเล็กใน
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การขนส่งผลผลิต ทั้งน้ีเม่ือผูร้วบรวมผลผลิตรับมะม่วงมาจากเกษตรกรแล้วจะไม่มีการส่งคืน

เกษตรกรแต่อยา่งใด 

  (2) นายหน้า (Broker/Supplier) ปัจจุบนัการรับซ้ือมะม่วงมี

นายหน้าประเภทหลกั ๆ คือ นายที่เป็นคนทอ้งถ่ิน ตวัแทนจากบริษทั และผูรั้บซ้ือเพื่อส่งออก ซ่ึง

นายหน้าส่วยใหญ่จะใช้วิธีการทาํสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยเป็นรูปแบบการทาํสัญญากับสวน 

(Contract Farming)  

  (3)  กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ จากการศึกษา พบว่า 

สหกรณ์การเกษตรได้เขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้น ทั้งในดา้นการจดัการโซ่

อุปทาน และการตลาดเพือ่การจาํหน่ายมะม่วง โดยส่วนใหญ่จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการส่งเสริม

การตลาดมากกว่าการเขา้มามีส่วนช่วยดา้นการจดัการโซ่อุปทานการผลิตและจาํหน่ายมะม่วง ทั้งน้ี

ในส่วนของการช่วยเหลือดา้นการจดัการโซ่อุปทานของกลุ่มสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือให้เกษตรกร

ในการดาํเนินงานร่วมมือกบัหา้งสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์มาร์เกตในการจาํหน่ายสินคา้ รวมถึงช่วย

ในการดาํเนินการติดต่อโรงงานคดัแยกและโรงงานแปรรูปมะม่วง เพื่อให้เกษตรกรส่งมะม่วงไปยงั

โรงงานโดยตรง และไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง 

  1.3) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) มะม่วงเป็นหน่ึงใน

ผลิตผลสดที่เป็นสินคา้ที่มีอายสุั้น เน่าเสียและบอบช้้ าง่าย และเป็นสินคา้ตามฤดูกาล ดงันั้นการทาํ

การตลาดใหก้บัการขายมะม่วงจึงเป็นเร่ืองยาก ซ่ึงการขายมะม่วงในปัจจุบนัเป็นการขายตามฤดูกาล 

และขายตามสถานที่จดัจาํหน่ายทัว่ไป   

  1.4) การบริการหลงัการขาย (After-Sales Services) เน่ืองจากมะม่วง

เป็นผลไม้สดและไม่ได้มีการให้ความสําคญัในการจดัจาํหน่ายมากเท่าที่ควรนัก จึงไม่ได้มีการ

บริการหลงัการขายใดๆ ทั้งในส่วนของเกษตรกรผูผ้ลิต ผูร้วบรวมผลผลิต พอ่คา้คนกลาง และพอ่คา้

ปลีก 

  2) กิจกรรมสนบัสนุน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

   2.1) การจดัซ้ือจดัหา (Procurement) เกษตรกรจะจดัซ้ือวตัถุดิบและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเพาะปลูกจากเกษตรกรดว้ยกนั หรือจากร้านคา้ และร้านสหกรณ์ ในขณะที่ 

ผูร้วบรวมผลผลิตมีการจดัซ้ือจดัหามะม่วงจากเกษตรกรผูผ้ลิต ส่วนพอ่คา้คนกลางมีการจดัซ้ือจดัหา

มะม่วงจากเกษตรกร และผูร้วบรวมผลผลิต ในขณะท่ีพอ่คา้ปลีกมีการจดัซ้ือจดัหามะม่วงจากพ่อคา้

คนกลางเท่านั้น  
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   2.2)  การพัฒนา เทคโนโลยี (Technology Development)  มี เพียง

เกษตรกรบางกลุ่มที่มีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการเพาะปลูกและดูแลผลผลิต เช่น เทคนิคการ

ตดัแต่งดอก เทคนิคในการเร่ง/กระตุน้ผลผลิต เป็นตน้ เกษตรกรบางกลุ่มไดรั้บขอ้มูลความรู้จาก

สหกรณ์ หรือสาํนกังานเกษตรจงัหวดัท่ีใหค้าํแนะนาํในการเพาะปลูก การดูแลระหวา่งปลูก และการ

เก็บเก่ียวผลผลิต รวมทั้งวิธีการลดตน้ทุนการผลิตด้วย ในส่วนของพ่อคา้คนกลางและพ่อคา้ปลีก 

มีการนาํเอาเทคโนโลยมีาใช้ในการควบคุมคุณภาพของมะม่วงในระหว่างการส่งต่อ และการขาย 

เพือ่ใหม้ะม่วงคงไวซ่ึ้งสภาพความสด และน่ารับประทานจนถึงมือผูบ้ริโภค 

   2.3) การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Management) 

แรงงานในการดูแลสวนและเก็บเก่ียวค่อนขา้งหายาก ด้านผูร้วบรวมผลผลิตไม่ได้มีการจดัการ

ทรัพยากรมนุษยแ์ต่อยา่งใด เน่ืองจากผูร้วบรวมผลผลิตส่วนใหญ่มีการดาํเนินงานแบบครอบครัว 

และไม่ไดมี้พนกังานในการรวบรวมผลผลิตมากนัก ในส่วนของพ่อคา้ส่งมีการจดัการดา้นแรงงาน

โดยแบ่งหน้าที่ให้กบัพนักงานภายในการควบคุม โดยมีแรงงานภายในการควบคุมอยูท่ี่ประมาณ  

5-10 คน ในส่วนของพ่อคา้ส่งจะมีการจดัการทรัพยากรมนุษยท์ี่ดีในระดบัหน่ึง เน่ืองจากมีแรงงาน 

ที่ตอ้งควบคุม โดยเน้นในเร่ืองของคุณภาพของแรงงานที่จะตอ้งมีความรู้และความสามารถในเร่ือง

ของมะม่วง ดา้นพอ่คา้ปลีก ไม่ไดมี้การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ต่อยา่งใด เป้นเพยีงการซ้ือมาขายไป

เท่านั้น  

   2.4) โครงสร้างพื้นฐานองค์กร (Firm Infrastructure) ด้านการเงิน 

เกษตรกรส่วนใหญ่จะกูเ้งินจากสหกรณ์/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในการซ้ือตน้

กลา้ และวตัถุดิบในการเพาะปลูกต่าง เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารเคมีท่ีจาํเป็น เป็นตน้ โดยเกษตรกรจะ

มีการจ่ายเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยทุกคร้ัง เม่ือนาํผลผลิตจาํหน่ายใหก้บัผูร้วบรวมผลผลิต และพอ่คา้คน

กลาง ในขณะที่ผูร้วบรวมผลผลิตมีการวางแผนในการรวบรวมผลผลิตเพือ่ส่งต่อใหก้บัพอ่คา้ส่ง และ

โรงงานคดัแยกและโรงงานแปรรูป เน่ืองจากตอ้งการใหส้ามารถขายมะม่วงที่รับมาไดก้าํไรสูงสุด จึง

ตอ้งมีการคดัแยกมะม่วงก่อนนําส่งทุกคร้ัง ในส่วนของพ่อคา้ส่งไม่ได้มีการวางแผนโครงสร้าง

องคก์รแต่อยา่งใด เน่ืองจากมีการดาํเนินธุรกิจมายาวนาน การดาํเนินงานจึงเป็นเพียงการดาํเนินงาน

ตามความคุน้เคยเท่านั้น ในส่วนของพ่อคา้ปลีกไม่ไดมี้การจดัการโครงสร้างองคก์รใด ๆ  เน่ืองจาก

ส่วนใหญ่ทาํคนเดียวหรือทาํกนัในครอบครัวเท่านั้น  
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 ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี 

  1) ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม 

   1.1) ปัญหาดา้นขอ้จาํกดัของสินคา้ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาสาํคญั

ของการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของการส่งออกมะม่วง คือ เร่ืองของขอ้จาํกดัดา้นอายขุองสินคา้ 

เน่ืองจากสินคา้อยู่ในกลุ่มของอาหารสด ทาํให้มีอายุของสินคา้สั้นกว่าอาหารแปรรูป ดังนั้นหาก

ผลผลิตมาถึงผูร้วบรวมผลผลิต หรือพ่อคา้ส่งแลว้ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งรีบทาํการคดัเกรด และ

บรรจุผลผลิตภายในเวลาที่กาํหนด และในระยะเวลาที่จาํกัด เน่ืองจากหากใช้เวลานานเกินไป 

ผลผลิตอาจเกิดความเสียหายได้ ในการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานมะม่วงของช่วงผูร้วบรวม

ผลผลิตและพ่อคา้ส่งจึงตอ้งมีการวางแผน มีกระบวนการผลิต คดัแยก และบรรจุสินคา้ด้วยความ

รวดเร็ว และมีคุณภาพ สามารถจดัส่งไดท้นัต่อเวลาของอายสิุนคา้ 

   1.2) ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได ้การเกิดโรคระบาดและ

การมีศตัรูพืชในระหว่างการผลิต ทาํให้เกิดความเสียหายกบัผลผลิตของเกษตรกร ซ่ึงยากแก่การ

ควบคุมและบาํรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามที่บริษทักาํหนด และยงัเป็นสาเหตุทาํให้กลุ่ม

เกษตรกรจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีบางชนิดในการป้องกนัโรคต่าง ๆ  และป้องกนัการแพร่กระจายของ

โรค ซ่ึงเกษตรกรบางกลุ่มมีการใชส้ารเคมีเกินขนาด จนนาํไปสู่การสะสมสารเคมีในมะม่วง ทาํให้

มะม่วงไม่มีคุณภาพ และเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 

   1.3) ปัจจยัภายในเป็นปัญหาและอุปสรรคที่มาจากคนและส่ิงที่อยู่

ภายในองคก์ร ไม่ว่าจะเป็นการมีจิตสาํนึกในการผลิตมะม่วงให้ไดต้ามมาตรฐาน และความซ่ือสตัย์

ของเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเร่ืองของจาํนวนผลผลิตมากกว่าคุณภาพของ

ผลผลิต ดังนั้น เกษตรกรจะค่อนขา้งเน้นไปทางการใช้สารเคมี เพื่อเร่งดอก เร่งผล และทาํให้ได้

จาํนวนเยอะ ๆ และหากเกิดโรคระบาดในพืชก็จะแกปั้ญหาโดยการฉีดยาเพือ่ทาํลายหรือหยดุย ั้งการ

เกิดโรค โดยไม่คาํนึงว่าสารเคมีหรือยาที่ใชน้ั้นมีผลอยา่งไร และนาํไปสู่ผลผลิตที่ไม่ไดม้าตรฐาน

และไม่มีคุณภาพ ความซ่ือสตัยข์องเกษตรกร  

  2) ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละระดบั 

   2.1) ปัญหาและอุปสรรคระดบัตน้นํ้ า พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้

รับข่าวสารเก่ียวกับการเกษตรอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในเร่ืองพฤติกรรมและความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ทาํให้เกษตรกรไม่สามารถผลิตสินคา้ที่ตรงกบัความตอ้งการสูงสุดของผูบ้ริโภคได ้อีกทั้ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีพื้นที่ทางการเกษตรของผลไม้บางชนิดมีจาํนวนลดลงในทุกปี อีกทั้ง
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เกษตรกรไม่ไดมี้การพฒันาความรู้ และความสามารถในการผลิต และไม่ไดมี้การวางแผนการผลิต

อย่างเป็นระบบ รวมถึงไม่ได้มีการนําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิตด้วย ส่งผลให้จาํนวน

ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

   2.2) ปัญหาและอุปสรรคระดบักลางนํ้ า พบว่าพ่อคา้คนกลางยงัขาด

ความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมการเลือกซ้ือและทัศนคติของผูบ้ริโภค และขาดความรู้

ความสามารถในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีรัฐบาลไม่มี

การกาํหนดราคากลางของมะม่วง และไม่มีการควบคุมปริมาณหรือพื้นที่การผลิตทาํให้มะม่วง 

ลน้ตลาดหรือขาดตลาดในบางปี อีกทั้งการขนส่งทางบกโดยรถบรรทุกนั้นมีค่าใชจ่้ายที่สูง 

   2.3) ปัญหาและอุปสรรคระดับปลายนํ้ า พบว่ามะม่วงท่ีมาถึงพ่อคา้

ปลีกไม่ได้มีคุณภาพเท่าที่ควร เน่ืองจากการการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของมะม่วงใน

จงัหวดัสุพรรณบุรียงัไม่มีแระสิทธิภาพมากเพียงพอ อีกทั้งพ่อคา้ปลีกไม่ไดมี้ความรู้เก่ียวกบัมะม่วง

เท่าที่ควร จึงไม่สามารถคดัเลือกมะม่วงที่มีคุณภาพไปขายใหก้บัผูบ้ริโภคได ้

 แนวทางในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกทาํให้พบปัญหาและอุปสรรคในการ

จดัการห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจงัหวกัสุพรรณบุรี และสามารถสรุปแนวทางในการจดัการห่วง

โซ่อุปทานของมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรีที่มีประสิทธิภาพไดเ้ป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  1) Supply Side  เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยมี

หนา้ที่ผลิตมะม่วงที่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการอบรมความรู้ในการผลิตมะม่วงที่ไดม้าตรฐานจาก

หน่วยงานภาครัฐ และมีการอบรมความรู้กนัเองทั้งในระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอ และระดบัจงัหวดั 

ซ่ึงจาํเป้นตอ้งใชน้กัวชิาการที่มีความรู้เฉพาะดา้นในการอบรม เพือ่ใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรู้ดา้นการ

บริหารจดัการตน้ทุนการผลิต ขั้นตอนการผลิต การเก็บเก่ียวและขอ้ควรปฏิบติัต่างๆ ในขั้นตอนน้ีจะ

ขึ้นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเป็นหลกั เน่ืองจากการเพาะปลูกมีอุปสรรคในเร่ืองของโรคและ

แมลงค่อนข้างสูง ซ่ึงหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรจะตอ้งมีการตรวจสอบ

คุณภาพของมะม่วงที่เก็บเก่ียวมาดว้ย จากนั้นนาํส่งผูร้วบรวมผลผลิตต่อไป 

  2) Distribution เป็นกระบวนการในการส่งสินคา้จนถึงมือผูบ้ริโภค ซ่ึงบุคคลที่

อยูใ่นส่วนน้ี ประกอบดว้ย ผูร้วบรวมผลผลิต พ่อคา้คนกลาง และพ่อคา้ปลีก โดยเร่ิมจากผูร้วบรวม

ผลผลิตรับมะม่วงที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตน้จากเกษตรกรแล้ว มาทาํการตรวจสอบ

คุณภาพให้ละเอียดมากขึ้น และทาํการคดัแยกมะม่วงในขั้นตน้ ซ่ึงคดัตามตามขนาด และคุณภาพ  

เพื่อนาํส่งให้กบัพ่อคา้คนกลาง โดยพ่อคา้คนกลางจะทาํการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดทา้ย 
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เพือ่ใหไ้ดม้ะม่วงที่มีคุณภาพที่สุด จากนั้นทาํการคดัแยกมะม่วงตามขนาด คุณภาพ และความสวยงาม 

จากนั้นส่งต่อใหก้บัพอ่คา้ปลีกและตวัแทนจาํหน่ายต่อไป เพือ่ใหพ้อ่คา้ปลีกและตวัแทนจาํหน่ายจดั

จาํหน่ายมะม่วงใหมี้ราคาเหมาะสมกบัขนาด คุณภาพ และความสวยงาม 

  3) Consumer เป็นส่วนของผูบ้ริโภคมะม่วงจากจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมะม่วง

จากจงัหวดัสุพรรณบุรีร้อยละ 90 เป็นมีการจดัจาํหน่ายอยู่ในประเทศ ส่วนผูบ้ริโภคในจังหวดั

สุพรรณบุรีส่วนใหญ่มกัซ้ือมะม่วงจากตลาดสดมากท่ีสุด และมีความตอ้งการท่ีจะคดัเลือกมะม่วง 

ที่จะซ้ือดว้ยตนเอง  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

เกษตรกรมีประสบการณ์ปลูกมะม่วงเฉล่ีย 27 ปี มีการใชแ้รงงานในการปลูกมะม่วงประ

มาร 2-5 คน มีตน้ทุนในการผลิตมะม่วงประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อไร่ และมีรายไดจ้ากการผลิต

มะม่วงประมาณ  8,000-10,000 บาทต่อไร่ ซ่ึงเกษตรกรเลือกวิธีการจาํหน่ายมะม่วงให้กับพ่อค้า 

ผูร้วบรวมในทอ้งถ่ินมากที่สุด ในส่วนของรูปแบบการจดัการโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวดั

สุพรรณบุรี Supply Chain Mapping เร่ิมตน้จากการผลิตของเกษตรกร โดยเกษตรกรไดมี้การส่งผล

ผลิตหรือมะม่วงให้กับผูร้วบรวมผลผลิต และกลุ่ม/สหกรณ์ภายในทอ้งถ่ิน รวมถึงมีการจาํหน่าย

ใหก้บัผูบ้ริโภคเองดว้ย ในอีกดา้นหน่ึงเม่ือผูร้วบรวมผลผลิตไดรั้บมะม่วงจากเกษตรกรแลว้ ไดมี้การ

นาํส่งต่อให้กบัพ่อคา้ส่งและโรงงานคดับรรจุหรือโรงงานแปรรูป ซ่ึงพ่อคา้ส่งจะทาํการจดัจาํหน่าย

ให้พ่อคา้ปลีกต่อไป ทั้งน้ีการจดัการห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นไปตาม

แนวคิดโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) คือมีทั้งกิจกรรมหลกั และกิจกรรมสนับสนุน โดยมีทั้ง

กิจกรรมหลกั ประกอบดว้ยโลจิสติกส์ขาเขา้ (Inbound Logistics) คือเกษตรกรและแหล่งที่มาของ

วัตถุดิบที่ใช้ในการปลูกมะม่วงนั้ น  ส่วนโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ซ่ึงได้แก่   

ผูร้วบรวมผลผลิตจากเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรไดเ้ขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร

มากขึ้น และกิจกรรมสนับสนุน ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Ballou (2004) ที่ได้แบ่งกิจกรรม 

โลจิสติกส์เป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุนจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคนั้น พบปัญหา

ดา้นขอ้จาํกดัของสินคา้ ในเร่ืองของขอ้จาํกดัดา้นอายขุองสินคา้ เน่ืองจากเป็นอาหารสดจึงมีอายขุอง

สินคา้สั้น และพบปัญหาการขาดความรู้ความสามารถในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพบปัญหาการเกิดโรคระบาด การมีศตัรูพืชในระหว่างการผลิต และ

ปัญหาการใชส้ารเคมีของเกษตรกรดว้ย ทั้งน้ี แนวทางในการจดัการห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงใน

จงัหวดัสุพรรณบุรี สามารถแบ่งกิจกรรมไดเ้ป็น 1) Supply Side เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงใน
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จงัหวดัสุพรรณบุรี  2) Distribution เป็นกลุ่มผูร้วบรวมผลผลิต พ่อคา้คนกลาง และพ่อคา้ปลีก และ  

3) Consumer เป็นส่วนของผูบ้ริโภคมะม่วง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภาพร สวนลาํไย (2559) 

ที่ทาํการศึกษาการประยุกต์ใช้กิจกรรมในการจดัการโซ่อุปทานสําหรับข้าวหอมมะลิอินทรีย ์

กรณีศึกษา จงัหวดัพจิิตร และพบวา่ โครงสร้างโซ่อุปทานขา้วหอมมะลิอินทรียท์ี่ประสบความสาํเร็จ 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) Supply Side เป็นกลุ่มเกษตรผูผ้ลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย ์  

2) Corporation เป็นกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ ์3) Distribution ในเป็นการส่งสินคา้ใหแ้ก่ตวัแทน

จาํหน่าย และ 4) Consumer เป็นส่วนของผูบ้ริโภค 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี สามารแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

 1) ขอ้เสนอแนะในระดับตน้นํ้ า คือ หน่วยงายภาครัฐควรมีการอบรมความรู้

เก่ียวกบัการผลิตมะม่วงที่ไดม้าตรฐานใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตมะม่วง และเกษตรกรควรรวมกลุ่ม

เครือข่าย ทั้งกลุ่มผูป้ลูกและกลุ่มผูรั้บซ้ือ เพื่อต่อรองราคา และมีประโยชน์ร่วมกัน นอกจากน้ี

เกษตรกรควรหาความรู้ในการพฒันาคุณภาพของผลผลิตให้ไดม้าตรฐาน มากขึ้น ควรพฒันาและ

ปรับปรุงพนัธุ์ในการเพาะปลูก เพื่อลดความเสียหายระหว่างการผลิต และเกษตรกรมีการ 

วางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาด 

 2) ขอ้เสนอแนะในระดบักลางนํ้ า คือ หน่วยงายภาครัฐควรมีการอบรมความรู้

เก่ียวกับการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ให้กับผูร้วบรวมผลผลิตและพ่อคา้คนกลาง โดยผู ้

รวบรวมผลผลิตและพ่อคา้คนกลางควรให้ความสําคญักับมาตรฐานความปลอดภยั รวมถึงการ

ตรวจสอบยอ้นกลบั อีกทั้งควรทาํการสาํรวจพฤติกรรมของตลาดและผูบ้ริโภค และเขา้ไปมีบทบาท

หรือมีส่วนร่วมในการคา้สมยัใหม่ (หา้งสรรพสินคา้) นอกจาน้ีผูร้วบรวมผลผลิตและพอ่คา้คนกลาง

ควรให้ความร่วมมือระหว่างโซ่อุปทาน และนําเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์มาใช้และเร่งพฒันา

ศกัยภาพระบบขนส่งสินคา้เกษตรกรแบบครบวงจร 

 3) ขอ้เสนอแนะในระดบัปลายนํ้ า คือ หน่วยงายภาครัฐควรมีการอบรมความรู้

เก่ียวกบัมะม่วงให้กบัพ่อคา้ปลีก เพื่อให้มีความรุ้เก่ียวกบัมะม่วงมากขึ้น อีกทั้งพ่อคา้ปลีกควรใส่ใจ

ในคุณภาพของมะม่วงที่รับมาขายให้มากขึ้น อีกทั้งควรมีการนาํเอาเทคโนโลยกีารดูแลมะม่วงให้ 

สดใหม่เสมอมาใช ้
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การเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลงั บริษัท ABC 

INCREASE EFFICIENCY OF INVENTORY MANAGEMENT  

OF ABC COMPANY 

ฐิติพร ทัง่จนัทร์แดง7

1  ธนวรรณ อศัวไพบูลย์8 2 

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

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและวางแผนพื้นที่ ในการจัดเก็บเพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงั บริษทักรณีศึกษา  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต

และจาํหน่ายกระดาษทิชชู จากการศึกษาพบว่า สภาพปัจจุบนัของการจดัเก็บกล่องที่ไม่มีการวางแผน 

และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจดัเก็บกล่องที่ชดัเจน ทาํใหเ้กิดปัญหาในขั้นตอนของการจดัเตรียมกล่อง 

พนักงานใช้เวลานานในการหากล่อง ส่งผลต่อเน่ืองทาํให้เคร่ืองจกัรหยุดการผลิต การศึกษาน้ีได้

ดาํเนินการโดยเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ขอ้มูลของการศึกษาวตัถุดิบ ปริมาณ

การจดัเก็บกล่องในคลังวตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการรับ และขั้นตอนการจดัเตรียมกล่อง 

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุขั้นตอนการทาํงานของพนักงานด้วยแผนภูมิกระบวนการไหลและนํา

หลกัการบริหารสินคา้คงคลงัทฤษฏี ABC Analysis มาประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองของการแบ่งประเภทกล่อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางผงัคลังวตัถุดิบในการจดัเก็บกล่อง ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการ

ทาํงาน ลดเวลาสูญเปล่าจากการเคล่ือนที่ ๆ เกินจาํเป็น และลดเวลาในการจดัเตรียมกล่อง นาํมาซ่ึงการ

เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั  ผลจากการศึกษาสรุปไดว้่าเวลาของการ

จดัเตรียมกล่องหลงัปรับปรุงมีเวลารวมทั้งหมดลดลงจาก 69.5 นาที เหลือเพียง 59.1 นาที ลดลงจาก

เดิมก่อนการปรับปรุงถึง 10.4 นาทีต่อคร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 15  และซ่ึงลดลงถึง 83.2 นาทีต่อวนั 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการสินคา้คงคลัง, การดาํเนินงานในคลังสินคา้, ธุรกิจผลิต และจาํหน่าย  

                 กระดาษทิชชู 
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Abstract 

Objective of the research is for developing and planning the management of space inside 

the packaging storage location for increase efficiency of inventory management from the selected 

company’s case study. The company has operated the business of manufacturing and selling tissues 

product.  According to the observation, it found that the management of packaging products inside 

the storage location are unplanned. This includes disarrangement categories of packaging products. 

It caused the problem directly to product preparation. Employees have spent a lot of time to find the 

true packaging products. The delayed working process leads to discontinue of running machine. The 

study has been conducted by gathering data.  This includes study of raw material at the beginning, 

quantity of storing raw material packages, production process, production distribution, product 

preparation, problem analysis, and processing flow chart. The ABC analysis has been applied in this 

study.  This help in categorizing packages.  So, the efficiency of management has been improved. 

Conveniences in working is resulted as consequence.  It also helps in time reduction.  The result 

shows that the duration time in the stage of packages preparation can be reduced from 69.5 minutes 

to 59. 1 minutes.  It is saving 10. 4 minutes per round.  This can be estimated as 15 percent and can 

reduce up to 83.2 minutes per day. 

 

Keywords: Inventory Management, Warehouse Operation, Business of Manufacturing and Selling  

                   Tissues Product 

 

บทนํา 

การบริหารจดัการสินคา้คงคลังเป็นกลยุทธ์ที่ทาํให้เกิดผลดีต่อองค์กรในหลาย ๆ ด้าน  

โดยมีเป้าหมายเพือ่การวางแผนลดตน้ทุนของสินคา้คงคลงัใหต้ ํ่าท่ีสุด  แต่สามารถมีสินคา้เพือ่บริการ

ลูกคา้ไดใ้นปริมาณที่เพียงพอและทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้

และรักษาระดบัการให้บริการท่ีดีที่สุด ช่วยในการดาํเนินงานและกาํไรให้กบักิจการ การดาํเนินงาน

ในลักษณะน้ี จะเกิดจากการบริหารทรัพยากรทั้งหมดภายในคลังสินคา้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

(ชนะเกียรติ สมานบุตร, 2560)  ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดท้าํการศึกษาเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การจดัการสินคา้คงคลงั 
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บริษทักรณีศึกษาเร่ิมก่อตั้งในประเทศไทยเม่ือปีพ.ศ. 2509  ผลิตและจาํหน่ายในธุรกิจหลกั 

3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ของใช้ส่วนตวั (Personal Care) ผลิตภณัฑ์กระดาษทิชชู (Consumer 

Tissue) และสินคา้เพื่อธุรกิจสถาบนั ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษา ได้ก้าวมาเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่าย

กระดาษทิชชูอันดับหน่ึงของเมืองไทย โดยมีพนักงานมากกว่า 1,200 คน  และมียอดขายเฉล่ีย

มากกว่าสามพนัลา้นบาทต่อปี  บริษทักรณีศึกษาจะมีคลงัที่ใช้สาํหรับเก็บวตัถุดิบเพื่อการผลิตคือ 

คลงัวตัถุดิบ Raw material (RM) ทาํหนา้ที่ในการรับวตัถุดิบจากผูจ้ดัหา และจดัเตรียมวตัถุดิบเพื่อส่ง

ต่อใหก้บัแผนกแปรรูปกระดาษเม่ือมีการเดินเคร่ืองจกัร คลงัวตัถุดิบจดัเก็บวตัถุดิบหลายประเภทเช่น 

ถุง ฟิล์ม กล่อง (Carton) สารเคมี และกล่อง (Outer Carton) ซ่ึงงานวิจยัเล่มน้ีจะศึกษาในส่วนของ

กล่อง (Outer Carton) ที่เป็นปัญหาทาํใหเ้คร่ืองจกัรหยดุการผลิต 

จากการศึกษาบริษทักรณีศึกษาพบว่า ปัจจุบนัการจดัเก็บกล่อง (Outer Carton) ที่ไม่มีการ

วางแผน  และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจดัเก็บกล่องที่ชัดเจน ทาํให้เกิดปัญหาในขั้นตอนของการ

จดัเตรียมกล่อง พนกังานหากล่องไม่พบและใชเ้วลานานในการจดัเตรียมกล่อง  ส่งผลต่อเน่ืองทาํให้

เคร่ืองจกัรหยดุการผลิตเพือ่รอกล่อง ดงันั้นหากทาํการปรับปรุงและวางแผนพื้นท่ีในการจดัเก็บเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลงัจะสามารถช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมกล่องลงได ้ดว้ย

เหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความสาํคญัจึงไดท้าํการศึกษาการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการสินคา้

คงคลงั เพือ่ช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมกล่อง และแกไ้ขปัญหาเคร่ืองจกัรหยดุการผลิต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ทาํการศึกษาการปรับปรุงและวางแผนพื้นที่ในการจดัเก็บเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

จดัการสินคา้คงคลงั 

 2. เพื่อลดเวลาในการจดัเตรียมกล่อง (Outer Carton) ของพนักงานลง และแก้ไขปัญหา

เคร่ืองจกัรหยดุการผลิต 

 

ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจยัน้ีทาํการศึกษาในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้คงคลังของบริษทั

กรณีศึกษาแผนกคลังวตัถุดิบ โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล การศึกษาขั้นตอนการทาํงานของ

พนกังานรับกล่อง และพนกังานจดัเตรียมกล่อง  
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สมมติฐานการวิจัย 

  การปรับปรุงและวางแผนพื้นที่ในการจัดเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้ 

คงคลังจะสามารถช่วยลดเวลาในการจัดเตรียมกล่อง (Outer Carton) ลง และช่วยแก้ไขปัญหา

เคร่ืองจกัรหยดุการผลิตได ้

 

ข้ันตอนการดําเนินวิจัย 

 1. ศึกษาสภาพการทาํงานปัจจุบนั 

 2. วิเคราะห์ปัญหาดา้นการจดัเตรียมกล่องใหก้บัแผนกแปรรูปกระดาษ 

 3. ทาํความเขา้ใจปัญหาและศึกษาปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุเพือ่กาํหนดเป้าหมาย 

 4. หาแนวทางในการแกไ้ข 

 5. ดาํเนินการปรับปรุง 

 6. เปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน (ดา้นเวลา) 

 7. สรุปผลการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แผนกคลังวัตถุดิบ หมายถึง แผนกที่ทาํหน้าที่ในการรับกล่องที่สั่งซ้ือมาจากผูจ้ดัหา และ

จะตอ้งมีการจดัเก็บ ดูแลกล่องที่อยู่ในคลังวตัถุดิบให้สะอาดอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์เพื่อจดัเตรียม

ใหก้บัแผนกแปรรูปกระดาษเม่ือมีแผนการผลิต 

แผนกแปรรูปกระดาษ หมายถึง แผนกที่ทาํหน้าที่ในการรับกล่องจากแผนกคลงัวตัถุดิบ

เพือ่นาํไปผา่นกระบวนการผลิตตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามแผนการผลิตท่ีกาํหนดไว ้

พื้นที่สํารองจ่าย หมายถึง พื้นที่ ๆ ใชส้าํหรับการจดัเตรียมกล่องในแต่ละวนัที่มีแผนการ

ผลิต ใหก้บัแผนกแปรรูปกระดาษ 

กล่อง (Outer Carton) หมายถึง ช่ือเรียกของกล่องกระดาษลูกฟูกสีนํ้ าตาลที่ใช้สําหรับ

บรรจุกระดาษทิชชูสําเร็จรูปเขา้ไวด้้วยกนัหลาย ๆ ช้ิน  เพื่อประหยดัพื้นที่ในการจดัเก็บและเพิ่ม

ความสะดวกในการขนส่ง 

ประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง  หมายถึง การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัที่มีอยูใ่ห้

เป็นระเบียบจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างเหมาะสม สามารถค้นหาสินค้าได้ง่าย 

เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัเวลา ถูกตอ้ง ครบถว้นตามจาํนวนท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาํวิจัย 

 1. การปรับปรุงและวางแผนพื้นที่ในการจดัเก็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้ 

คงคลังจะสามารถช่วยลดเวลาในการจดัเตรียมกล่อง (Outer Carton) และแก้ไขปัญหาเคร่ืองจกัร 

หยดุการผลิต พนักงานหากล่องไดง่้ายขึ้น ใชเ้วลาน้อยลง ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการทาํงาน 

และลดเวลาสูญเปล่าจากการเคล่ือนยา้ยที่เกินจาํเป็น นาํมาซ่ึงการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการสินคา้คงคลงั 

 2. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางให้ธุรกิจ หรือผูท้ี่สนใจอ่ืน ๆ สามารถนาํผลการวิจยัน้ีไปใชใ้นการ

พฒันา การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของธุรกิจตนเองได ้

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคดิ ทฤษฎี การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 

 การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง การจดัระเบียบในดา้นการเคล่ือนยา้ย การรับ การจดัเก็บ 

การวางและการรักษาสินคา้อยา่งเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพือ่ป้องกนัและรักษาสินคา้ใหอ้ยูใ่น

สภาพที่ ดี  ด้วยต้นทุนการดําเนินงานท่ีตํ่ า เพื่อช่วยในการดําเนินงานและกําไรให้กับกิจการ 

 การดําเนินงานในลักษณะน้ี จะเกิดจากการบริหารทรัพยากรทั้ งหมดภายในคลังสินค้าให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด (ชนะเกียรติ สมานบุตร, 2560) 

 กล่าวโดยสรุป การจดัการคลงัสินคา้ หมายถึง การจดัการในการรับ การจดัเก็บ หรือการ

จดัส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ดว้ยความรวดเร็วเพือ่รักษาระดบัความพงึพอใจสูงสุด เป้าหมายหลกัเพื่อให้

เกิดการดาํเนินการที่เป็นระบบให้คุม้กบัการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ ลดการสูญเสีย

จากการดาํเนินงานเพือ่ใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุด และการใชป้ระโยชน์เตม็ที่จากพื้นที่ 

 วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการคลงัสินคา้ มีสินคา้ให้เก็บน้อยที่สุดหรือ ไม่มีสินคา้ให้

เก็บ (Zero Stock Management) อยา่งไรก็ตาม วตัถุประสงคข์องการจดัการคลงัสินคา้ คอื  

  1) เพือ่ลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหม้ากที่สุด 

 2) เพือ่ใหก้ารใชพ้ื้นที่และปริมาตรในการจดัเก็บเกิดประโยชน์สูงสุด 

 3) เพื่อสร้างความสะดวกในการทาํงานแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ทั้งการรับเขา้และการจ่ายออก โดยใชป้ริมาณจากการจดัซ้ือ และความตอ้งการในการจดัส่งให้แก่

ลูกคา้เป็นเกณฑ ์
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 การจัดการสินค้าคงคลัง หมายถึง การเก็บทรัพยากรไวใ้ช้ในปัจจุบนัหรือในอนาคต 

เพื่อให้การดาํเนินการของกิจการดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน ผ่านการวางแผน กาํหนดปริมาณสินคา้คง

คลังที่เหมาะสม สินคา้คงคลังแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ วตัถุดิบ งานระหว่างผลิตหรืองาน

ระหวา่งปฏิบติัการ วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาและผลิต และสินคา้สาํเร็จรูป  

 การควบคุมสินคา้คงคลงั คือ การลดตน้ทุนของการเก็บรักษาให้ต ํ่าท่ีสุด การควบคุมสินคา้

คงคลงัของบริษทันั้นขึ้นอยูก่บัระดบัความตอ้งการของลูกคา้ วตัถุประสงคห์ลกัของการควบคุมสินคา้

คงคลังคือการที่ผูผ้ลิตสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าทั้ ง

ทางดา้นสินคา้และบริการ โดยเสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้น้อยท่ีสุด (วุธพงศ ์ลาภเจริญ, ศิวพร 

คุณภาพดีเลิศ, พฒัน์ พสิิษฐเกษม, และชนะเกียรติ สมานบุตร, 2551) 

 กล่าวโดยสรุปการจดัการสินคา้คงคลัง คือ  การที่ธุรกิจสามารถมีสินคา้คงคลังไวเ้พื่อ

บริการลูกคา้ในปริมาณที่เพยีงพอและทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่รักษาระดบัการใหบ้ริการที่

ดีที่สุด  โดยเสียค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้นอ้ยที่สุด 

 วตัถุประสงคข์องการจดัการสินคา้คงคลงั 

  1) เพื่อให้องค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ มีวตัถุดิบ, สินคา้ระหว่างผลิต, และสินคา้

สาํเร็จรูป เพยีงพอกบัความตอ้งการในกระบวนการ การผลิตขั้นต่อไปหรือความตอ้งการของลูกคา้ใน

เวลานั้น ๆ ได ้

  2) เพื่อรักษาอตัราการผลิตให้คงที่ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอตัราการว่าจา้งหรือ 

อัตราการเดินของเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีผลทาํให้กระบวนการผลิตสามารถดาํเนินไปอย่างราบร่ืนและ

ต่อเน่ือง โดยไม่ทาํใหเ้กิดการหยดุชะงกัในระหวา่งการผลิต  

  3) เพือ่ที่จะลดค่าใชจ่้ายและตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้คงคลงัใหน้อ้ยที่สุด 

 การดําเนินกิจกรรมของคลังสินค้า 

   1) กระบวนการรับสินคา้ (Receiving) เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วยการขนถ่าย

สินคา้ลงจากพาหนะ มีการตรวจสอบสินคา้อย่างละเอียด โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบจาํนวนสินคา้ 

ขนาดสินคา้ นํ้ าหนัก ราคา ความสมบูรณ์ของสินคา้ ตลอดจนไปถึงการคาํนวณยอดสินคา้ท่ีคงคา้งอยู่

ในสต๊อก เพื่อนาํสินคา้ไปจดัเก็บยงัชั้นวางหรือตาํแหน่งท่ีถูกกาํหนดไว ้(วุธพงศ ์ลาภเจริญ และคณะ, 

2551) 

   2) การแยกบรรจุล่วงหน้า (Prepackaging) ในกรณีที่คลงัสินคา้ไดรั้บสินคา้จาก

ผูผ้ลิตในปริมาณมาก ๆ  การแยกบรรจุสินคา้ล่วงหน้าตามชนิดของสินคา้ หรือ นําไปจดัรวมเป็น 

ชุดเดียวกบัสินคา้อ่ืน ๆ ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัก็ได ้เพื่อให้สามารถจดัส่งไปใชง้านไดส้ะดวกตรง
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กับความตอ้งการ อีกทั้งยงัมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการไม่แยกประเภทสินคา้มาก่อน (Frazelle, 

2002) 

   3) ระบบการจดัการสินคา้เขา้ที่ (Put-Away) ระบบตรวจสอบขนาดของพื้นท่ี

และชั้นเก็บต่าง ๆ วา่มีขนาดและนํ้ าหนกัเท่าไหร่ เพยีงพอต่อสินคา้ท่ีจะนาํเขา้มาเก็บหรือไม่ อีกทั้งยงั

สามารถจาํแนกประเภทของสินคา้ที่จะจดัเก็บได ้เพือ่การใชพ้ื้นที่คลงัสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

   4) กระบวนการแปลงหน่วย (Let-Down) ถือเป็นส่วนสาํคญัในระบบคลงัสินคา้ 

โดยจะเป็นการแปลงหน่วยสินคา้ เพือ่ใหก้ารจ่ายหรือการจดัการเก่ียวกบัคลงัทาํงานไดส้ะดวก  

   5) การจ่ายสินคา้ (Order Picking) เม่ือมีการสั่งสินค้า เพื่อนําสินคา้ออกนอก

คลงัสินคา้ จะมีการจดัการเก่ียวกบัการจ่ายสินคา้ เพื่อนาํสินคา้ที่จดัเก็บไวม้าดาํเนินการจ่ายออกไป 

โดยจะมีการจดัการวา่ส่วนของสินคา้ใดถูกจ่ายออกไปบา้ง มีจาํนวนเท่าใด  

   6) การบรรจุหีบห่อหรือติดป้ายราคา (Packaging or Pricing) เป็นภาระงานที่

อาจจะมีหรือไม่มีก็ได ้เน่ืองจากสินคา้ที่นาํเขา้มาเก็บในคลงัสินคา้อาจจะมีการดาํเนินการบรรจุหีบ

ห่อหรือติดป้ายราคาเรียบร้อยแลว้ แต่การคดัแยกหรือบรรจุสินคา้ให้เรียบร้อยอีกคร้ัง ก็เพื่อให้มี

ความสะดวกต่อการขนส่งหรือการนาํสินคา้ออกจากคลงัสินคา้เป็นสาํคญั   

   7) การตรวจนบัสินคา้ (Counting) การตรวจนบัสินคา้เป็นการตรวจสอบจาํนวน

สินคา้ที่มีอยูจ่ริงในคลงัสินคา้ โดยปกติจะมีการตรวจนบัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพือ่ปรับยอดคงเหลือ

ใหต้รงตามระบบ  

   8) การส่งของ (Shipping) เป็นกระบวนการดาํเนินงานท่ีปะกอบไปดว้ยขั้นตอน 

ดังต่อไปน้ี (1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ตรงตามใบงาน (2) บรรจุหีบห่อสินคา้ในบรรจุภณัฑ์ที่

เหมาะสมต่อการขนส่ง (3) จดัเตรียมเอกสารการขนส่งโดยมีรายการสินคา้ที่บรรจุ ท่ีอยู ่และใบตรา

ส่งสินคา้ (4) ชัง่นํ้ าหนักเพื่อคิดค่าขนส่ง (5) รวบรวมรายการสั่งสินคา้แยกตามผูข้นส่ง (6) การจดั

กลุ่มและการจดัส่งใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 การแบ่งประเภทสินค้าคงคลังตามฐานกิจกรรม ABC Analysis  (ตามความเคลื่อนไหว

ของสินค้า) 

 การบริหารจดัการสินค้าแบบ ABC  จาํแนกสินคา้ตามความเคล่ือนไหว โดยการแบ่ง

สินคา้ออกเป็น Fast Moving (A), Medium Moving (B), Slow Moving (C)  เพื่อใชใ้นการออกแบบ

พื้นที่ในการจดัวางสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัการเคล่ือนที่ของสินคา้เพื่อลดเวลา ลดระยะทางในการ

หยบิสินคา้ที่มีการเบิกจ่ายบ่อย ๆ   แนวคิดน้ีนาํไปสู่การควบคุมสินคา้คงคลงัโดยใชก้ารเคล่ือนไหว

เป็นเกณฑใ์นการแบ่งหรือบริหารจดัการพื้นท่ีการจดัเก็บสินคา้ (Heizer & Render, 2006) 
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  1) สินคา้คงคลงัประเภท Fast Moving (A) จะเป็นสินคา้ที่มีการเคล่ือนไหวบ่อย ๆ 

โดยจะตอ้งมีการจดัเก็บสินคา้ให้อยูใ่กลก้บัพื้นท่ีจ่ายสินคา้ให้มากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก เพื่อลดเวลา

และระยะทางในการหยบิสินคา้ที่มีการเคล่ือนไหวบ่อย ๆ  

  2) สินคา้คงคลังประเภท Medium Moving (B) จะเป็นสินคา้ที่มีการเคล่ือนไหว

บ่อยปานกลาง โดยจะตอ้งมีการจดัเก็บสินคา้ใหอ้ยูใ่กลก้บัพื้นท่ีจ่ายสินคา้รองเป็นอนัดบัสอง  

  3) สินคา้คงคลังประเภท Slow Moving (C) จะเป็นสินคา้ที่มีการเคล่ือนไหวไม่

บ่อย หรือนาน ๆ คร้ัง ซ่ึงจะมีการจดัเก็บสินคา้ในพื้นที่ ๆ ไม่จาํเป็นตอ้งใกล้กับพื้นที่จ่ายสินค้า 

มากนกั  

 แผนภูมิวิเคราะห์กระบวนการทํางาน 

 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)  แผนภูมิที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในระหว่างการทาํงาน ไดแ้ก่ การทาํงาน การขนถ่าย การตรวจสอบ การรอ และการเก็บคง

คลงั โดยจะแสดงเวลาและระยะทางที่เก่ียวขอ้งกบัแต่ละกิจกรรม  

 ชนิดของแผนภูมิกระบวนการไหล 

  1) แผนภูมิกระบวนการไหลของผลิตภณัฑ์ (Product Flow Process Chart) จะ

แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนที่ของวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑ ์

  2) แผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทาํงาน (Operative Flow Process 

Chart) เป็นแผนภูมิกระบวนการไหลท่ีบนัทึกการทาํงานและลาํดบัขั้นตอนการทาํงานของคนงานใน

การทาํงานต่าง ๆ  

สัญลักษณ์ของแผนภูมิกระบวนการดาํเนินงานมี 5 ชนิด ได้แก่ วงกลม ส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

ลูกศร สญัลกัษณ์ “D” และสามเหล่ียมกลบัหวั  ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี  
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รูปที่ 1 สญัลกัษณ์มาตรฐานท่ีใชแ้สดงในแผนภาพกระบวนการไหล 

 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

อมรรัตน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา (2556) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพ

คลังสินคา้ด้วยการจดัแผนผงัคลังสินคา้ใหม่ กรณีศึกษาบริษทั ABC บริษทั ดาํเนินธุรกิจทั้งการ

ประกอบสินคา้ช้ินส่วนรถยนตแ์ละสินคา้ประเภท Trading  ผูศึ้กษาพบวา่ ทางบริษทักรณีศึกษา ยงัมี

ปัญหาในเร่ืองการจดัเก็บและการหยบิจ่ายช้ินงานอยูค่่อนขา้งมากทาํให้เกิดผลกระทบอ่ืนๆตามมา

มากมาย งานวจิยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่ีจะหา วธีิการและพื้นที่การจดัเก็บและหยบิจ่ายที่เหมาะสม

เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในคลงัสินคา้ และช่วยให้ พนักงานปฏิบติังานไดส้ะดวกมากขึ้น  

ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้ชท้ฤษฎี ABC Classification และ ทฤษฎีการจดั Layout จากผลการศึกษา

สรุปได้ว่า ถ้าหากบริษทักรณีศึกษาใชว้ิธีการจดั Layout ตามการแบ่งโซน (Zoning) จะช่วยให้ใช้

เวลาและระยะทางในการจดังานนอ้ยลง และลดปัญหาการจดัเก็บสินคา้กระจดักระจาย ทาํใหสิ้นคา้

หาไดง่้าย อีกทั้งยงัสะดวกในการควบคุม FIFO  
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 อชิระ เมธารัชตกุล (2557) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้กรณีศึกษาบริษทั

ผลิต ช้ินส่วนรถยนต ์การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการจดัการคลงัสินคา้ 

โดยศึกษาขอ้มูลการตรวจนับสินคา้คงคลงั รวมถึงขอ้มูลการหยบิสินคา้ ปรับปรุงระบบการจดัเก็บ

สินคา้คงคลังตามหลัก ABC รวมถึงทาํการกาํหนดรหัสระบบตาํแหน่งการจดัเก็บและป้ายช้ีบ่ง 

ปรับปรุงขั้นตอนการทาํงานเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระบบที่ทาํการปรับปรุง จากผลการศึกษา พบวา่การ

แบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัตามลาํดบัความสาํคญั ทาํใหข้อ้มูลสินคา้คงคลงัมีความแม่นยาํมากขึ้นจากเดิม 

67.75% เพิม่เป็น 90.76% เพิม่ขึ้น 23% และเวลาเฉล่ียของขั้นตอนการเบิกจ่ายต่อ 1 ใบเบิกลดลงจาก 

25 นาที เป็น 19 นาที ลดลง 6 นาทีต่อ 1 ใบเบิก 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 

ในองค์กรมีกระบวนการประชากรท่ีเก่ียวข้องกับกล่อง (Outer Carton) แบ่งออกเป็น  

7 กระบวนการ ประกอบด้วย  1) กระบวนการจัดซ้ือ  2) กระบวนการรับกล่องจากผู ้จัดหา   

3)กระบวนการจัดเก็บ  4) กระบวนการจัดเตรียมกล่องให้แผนกแปรรูป  5) กระบวนการผลิต   

6) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  7) กระบวนการจดัส่งกล่องใหก้บัลูกคา้ 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งกระบวนการท่ีเลือกใชใ้นการวิจยัจากประชากร คือ กระบวนการรับกล่องจาก  

ผูจ้ดัหา และกระบวนการจดัเตรียมกล่องใหก้บัแผนกแปรรูป 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงานของกระบวนการรับ และ

กระบวนการจดัเตรียมกล่อง โดยผูว้ิจยัได้ใช้เคร่ืองมือช่วยในการวิจยั คือ การใช้ทฤษฏีการแบ่ง

ประเภทกล่องตามหลกั ABC Analysis, การใชแ้ผนภูมิกระบวนการไหลโดยใชน้าฬิกาจบัเวลาเพื่อ

ศึกษาเวลาในแต่ละขั้นตอนการทาํงานพนกังาน 

  

การศึกษาวัตถุดิบ 

 วตัถุดิบที่ตอ้งการศึกษาในงานวิจยัเล่มน้ี คือ กล่อง (Outer Carton) มีไวเ้พือ่เป็นบรรจุภณัฑ์

ในการรวบรวมสินคา้หลาย ๆ ช้ินเขา้ด้วยกัน ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อรองรับ ป้องกัน รักษา บ่งช้ี 
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สะดวก ลดตน้ทุน ลดเวลาในการขนส่ง และที่สําคญัเพื่อประหยดัพื้นที่ในการจดัเก็บ แสดงดังรูป

ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 กล่อง (Outer Carton) 

 

ข้ันตอนการผลิตกระดาษทิชชู   

จากปัญหาเคร่ืองจกัรหยดุการผลิตเพือ่รอกล่องเกิดขึ้นกบัเคร่ืองจกัรที่ทาํการผลิตกระดาษ

ทิชชู ในกลุ่มของ (กระดาษมว้นหอ้งนํ้ า) งานวจิยัเล่มน้ีจึงตอ้งศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตกระดาษ

ทิชชู (กระดาษมว้นห้องนํ้ า)  เพื่อหาสาเหตุที่ทาํให้เกิดการรอคอยกล่อง  โดยสามารถเขียนแบ่งเป็น

งานยอ่ยไดท้ั้งหมด 7 งาน แสดงดงัรูปต่อไปน้ี 
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รูปที่ 3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู (กระดาษมว้นหอ้งนํ้ า) 

 

จากรูปที่ 3 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตกระดาษทิชชู (กระดาษม้วนห้องนํ้ า)  

จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนที่ 4 พบปัญหา “กระดาษทิชชูรอคอยกล่องเพือ่บรรจุ” เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

ส่งผลให้การผลิตไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงทาํให้เราตอ้งมองยอ้นกลับไปถึงขั้นตอนหรือวิธีการ

ทาํงานของพนักงานแผนกคลงัวตัถุดิบ เพื่อหาสาเหตุที่ทาํให้พนกังานส่งกล่องให้กบัแผนกแปรรูปไม่

ทนัตามเวลาที่กาํหนด 

 

การศึกษาข้ันตอนการจัดเก็บ และข้ันตอนการจัดเตรียมกล่องของพนักงาน 

ข้ันตอนการจัดเก็บกล่อง 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการจดัเก็บกล่อง การศึกษากระบวนการไหลการเคล่ือนท่ีของ

พนกังาน โดยแบ่งเป็นงานยอ่ยเร่ิมตั้งแต่การรับเอกสารใบรับกล่องจนถึงการส่งคืนเอกสารใบรับกล่อง 

โดยมีงานยอ่ยทั้งหมด 8 งานยอ่ย แสดงไดด้งัรูปต่อไปน้ี 
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ลดลง

ปฏิบัตงิาน

เคลื�อนย้าย

ลา่ชา้

ตรวจสอบ

บันทกึโดย :   ฐิตพิร   ทั �งจนัทร์แดง            วันที� : 10/06/60 จดัเกบ็

อนุมตัโิดย :                                       วันที� :

พนักงานรับเอกสาร "ใบรับกลอ่ง" จาก Office 2.0

พนักงานขบัรถฟอร์คลฟิทห์าพื�นที�ว่างเพื�อจดัเกบ็กลอ่ง 7.0

ตกักลอ่งลงจากรถของผูจ้ดัหา (Supplier) 15.0

ขบัรถฟอร์คลฟิทเ์พื�อนํากลอ่งมาวางพื�นที�จดัเกบ็ 15.0

วางกลอ่ง 8.0

ตรวจสอบยอดกลอ่งที�รับเขา้ 10.0

ขบัรถฟอร์คลฟิทเ์พื�อนําเอกสารใบรับกลอ่งมาส่งคนืที� Office 2.0

ส่งคนืเอกสาร "ใบรับกลอ่ง" 0.5

รวม 59.5 4 3 0 1 0

หมายเหตุ

กจิกรรม :   การจดัเกบ็กลอ่ง

วิธกีารทาํงาน :   ปจัจุบัน / ปรับปรุง

เวลา

คาํอธบิาย ปริมาณ
ระยะทาง 

(เมตร)

เวลา  

(นาท)ี

สัญลกัษณ์

                                                          แผนภมิูการไหลของกระบวนการ                                                          

Flow Process Chart

แผนภมูหิมายเลข                              แผน่ที�                           ของ สรุปผล

ผลติภณัฑ์ :   วัตถุดบิ / พนักงาน Activity ปจัจุบัน ปรับปรุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แผนภูมิการไหลของกระบวนการจดัเก็บกล่อง 

รูปที่ 5 แผนภาพการไหลของกระบวนการจดัเก็บกล่อง 
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ข้ันตอนการจัดเตรียมกล่อง 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการจดัเตรียมกล่องให้กบัแผนกแปรรูปกระดาษ การศึกษา 

การไหลการเคล่ือนที่ของพนกังานโดยแบ่งเป็นงานยอ่ยเร่ิมตั้งแต่การรับเอกสารใบเบิกเพื่อหาพื้นที่

จดัเก็บกล่องจนถึงการส่งคืนใบเบิกที่จดัเตรียมกล่องครบเรียบร้อยตามจาํนวนเบิก โดยมีงานย่อย

ทั้งหมด 8 งานยอ่ย แสดงใหเ้ห็นไดใ้นรูปดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แผนภูมิการไหลของกระบวนการจดัเตรียมกล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลดลง

ปฏิบัตงิาน

เคลื�อนย้าย

ลา่ชา้

ตรวจสอบ

บันทกึโดย :   ฐิตพิร   ทั �งจนัทร์แดง            วันที� : 10/06/60 จดัเกบ็

อนุมตัโิดย :                                       วันที� :

พนักงานรับใบเบิกกลอ่ง (ด ูLocation ที�จดัเกบ็กลอ่ง) 3.0

ขบัรถฟอร์คลฟิทห์ากลอ่ง 25.0

ตกักลอ่ง 8.0

ตรวจสอบจาํนวนกลอ่งคงเหลอื 7.0

ขบัรถฟอร์คลฟิทเ์พื�อนํากลอ่งมาวางพื�นที�สํารองจา่ย 15.0

วางกลอ่ง 9.0

ขบัรถฟอร์คลฟิทเ์พื�อนําใบเบิกส่งคนื Office 2.0

ส่งคนืใบเบิกที�จดัเตรียมกลอ่งครบเรียบร้อยตามจาํนวนเบิก 0.5

รวม 69.5 4 3 0 1 0

หมายเหตุ

กจิกรรม :   การจดัเตรียมกลอ่งใหแ้ผนกแปรรูปกระดาษ

วิธกีารทาํงาน :   ปจัจุบัน / ปรับปรุง

เวลา

คาํอธบิาย ปริมาณ
ระยะทาง 

(เมตร)

เวลา  

(นาท)ี

สัญลกัษณ์

                                                          แผนภมิูการไหลของกระบวนการ                                                          

Flow Process Chart

แผนภมูหิมายเลข                              แผน่ที�                           ของ สรุปผล

ผลติภณัฑ์ :   วัตถุดบิ / พนักงาน Activity ปจัจุบัน ปรับปรุง
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รูปที่ 7 แผนภาพการไหลของกระบวนการจดัเตรียมกล่อง 

 

สรุปแนวทางการปรับปรุง   

  เม่ือศึกษาวิธีการทาํงานของพนักงานพบว่า ขั้นตอนของการจัดเก็บกล่องท่ีไม่มีการ

วางแผน และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจดัเก็บกล่องที่ชัดเจน   เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาใน

ขั้นตอนของการจดัเตรียมกล่องที่ตอ้งการศึกษาเพือ่ปรับปรุง คือ  

  1) การหากล่องที่ตอ้งการเบิกจ่ายไม่พบ พนกังานใชเ้วลานานในการหากล่อง 

  2) ในใบเบิกกล่องไม่มีการระบุพื้นที่ในการจดัเก็บกล่องที่ชดัเจน  

 3) พนักงานใชเ้วลามากในการตกักล่องที่เบิกจ่ายบ่อย ๆ แต่กระจายอยู่คนละ

พื้นที่ 

 4) จาํนวนกล่องคงเหลือไม่ตรงตามในระบบ 

 

ผลการวิจัย 

 การปรับผังพื้นที่การจัดเก็บกล่อง แบ่งตามฐานกิจกรรม ABC Analysis (ตามความ

เคลื่อนไหว) 

 วางแผนวธีิการจดัเก็บกล่อง (Outer Carton) โดยศึกษาจากแผนการผลิตล่วงหนา้ทีไ่ดรั้บจาก

แผนกวางแผน (Planner) เพื่อจดัเตรียมพื้นที่ ๆ ใชใ้นการจดัเก็บกล่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาลาํดบั

ความสาํคญัตามฐานกิจกรรม ABC Analysis (ตามความเคล่ือนไหว) แสดงดงัรูปต่อไปน้ี 
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รูปที่ 8 การแบ่งกล่องตามฐานกิจกรรม ABC Analysis (ตามความเคล่ือนไหว) 

 

 จากตาราง สามารถกาํหนดตาํแหน่งของการจดัเก็บกล่อง (Outer Carton) ออกได้เป็น  

3 กลุ่ม คือ 

        ก ลุ่ม A กล่องที่ มีการเคล่ือนไหวบ่อยมากที่ สุด (70-80% ของมูลค่าทั้ งหมด)  

มี 17 รายการ จะจดัเก็บไวใ้นพื้นที่คลงัวตัถุดิบโซนดา้นหนา้ที่ใกลก้บัพื้นที่สาํรองจ่าย ทาํใหพ้นกังาน

ใชเ้วลานอ้ยลงในการหาและจดัเตรียมกล่อง  

        กลุ่ม B กล่องที่มีการเคล่ือนไหวปานกลาง (15% ของมูลค่าทั้งหมด) มี 8 รายการ  

จะจดัเก็บไวใ้นพื้นที่ตรงกลาง   

        กลุ่ม C กล่องที่มีการเคล่ือนไหวน้อยที่สุด (5- 10% ของมูลค่าทั้งหมด) มี 7 รายการ 

จะถูกจดัเก็บไวใ้นพื้นที่คลงัวตัถุดิบโซนดา้นหลงั ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี 

 

 

ลําดบั Material Quantity

1 10144450 28,800

CORRSHIP BROWN KLX SOFBOX 100S 8039500 28,800

2 10138851 24,000

CASE SCOTT TOWEL 2375403 Y15 24,000

3 10137945 21,040

CASE KIMSOFT JRT 2PLY 300M 0371902 21,040

4 10140391 15,240

CASE KIMSOFT JRT COMPACT 1PLY 9371700 15,240

5 10139226 13,680

CASE KIMSOFT JRT 0371503 Y2015 13,680

6 10137941 13,500

CASE SCOTT JRT 2PLY 0371203 13,500

7 10137997 12,760

CASE KIMSOFT PU 3376402 12,760

8 10143519 12,740

CORRSHIP BROWN KLX MIC SB 120S 8039302 12,740

9 10141708 11,140

CORRSHIP BROWN K/SOFT JRT 2 PLY  0371800 11,140

10 10139158 9,000

CASE SCOTT SELECT 24R - 2032557 9,000

11 10139616 8,000

CASE SCOTT EXTRA POP UP 86S P6 6020714 8,000

12 10142780 7,580

CORRSHIP BROWN SCOTT EXTRA XL SR 2042001 7,580

13 10140136 7,370

CASE SCOTT EXTRA BR COMPACT 6RX6-2042100 7,370

14 10141024 7,200

CORRSHIP BROWN SCT SB 130S 7501602 7,200

15 10143724 6,770

CORRSHIP BROWN SCT XTRA BR4RX6X4 2019100 6,770

16 10145483 6,600

CORRSHIP BROWN SCT CCARE 6RX16 2043201 6,600

17 10139171 6,550

CASE SCOTT SELECT 6R - 2039657 6,550

A

ลําดบั Material Quantity

18 10143217 6,350

CORRSHIP BROWN SCT XTR BR SR7-11 2019582 6,350

19 10143222 6,170

CORRSHIP BROWN SCT PAS VF 2X3X8 1214201 6,170

20 10139157 6,000

CASE SCOTT SELECT BR 32R - 2036302 6,000

21 10137318 5,980

CASE KLX FRL 7-11 150SX1X12 7111502 5,980

22 10141308 5,800

CORRSHIP BROWN SCOTT E/SJR 6+2 -20406B00 5,800

23 10139901 5,580

CASE SCOTT EXTRA BR 24+6RX5 - 20595O00 5,580

24 10146210 5,500

CORRSHIP BROWN KIMSOFT IHT 250S 2382103 5,500

25 10143879 5,400

CORRSHIP BROWN SCT CCARE SRX120 2043000 5,400

26 10139160 5,400

CASE SCOTT EXTRA SJR 12R - 2040702 5,400

27 10139159 4,960

CASE SCOTT EXTRA SJR 24R - 2041401 4,960

28 10139141 4,910

CASE SCOTT EXTRA DR 6R - 2040104 4,910

29 10141554 4,450

CORRSHIP BROWN BEU 150S P3 7191311 4,450

30 10144835 4,400

CORRSHIP BROWN KLX TSUM SB NW 1525500 4,400

31 10138666 4,400

CASE SCOTT SELECT POPUP 50S 12PK 2031704 4,400

32 10143883 4,200

CORRSHIP BROWN SCT CCARE 24RX5 2043400 4,200

B

C
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รูปที่ 9 ตาํแหน่งของการจดัเก็บกล่องหลงัคาํนวณตามทฤษฏีแบบ ABC 

 

 ปรับปรุงพืน้ที่ กําหนด A-F  เป็น Location ย่อย ๆ ให้ชัดเจนมากขึน้ 

 มีการแบ่งเป็น Location ท่ีชัดเจนมากขึ้นเป็น A1, A2, A3, A4 จากเดิม Location A ก็จะ

ยาวทั้งแถวเวลาพนกังานหากล่องใน Location A  ก็จะตอ้งเดินหาทั้งแถว A ทาํใหต้อ้งใชเ้วลามากใน

การหากล่อง หลังการปรับปรุงพื้นที่พบว่าพนักงานทาํงานได้ง่ายมากขึ้น ใช้เวลาในการหากล่อง

ลดลง พื้นที่มีขอบเขตมากกวา่ก่อนปรับปรุง มีป้ายบ่งช้ีช่ือ Location ติดอยูด่า้นบนที่ชดัเจน  แสดงได้

ดงัรูปที่ 9 พื้นที่จดัเก็บกล่องหลงักาํหนด Location ใหม่  และรูปที่ 8 ตวัอยา่งป้ายบ่งช้ีช่ือ Location 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 พื้นที่จดัเก็บกล่องหลงักาํหนด Location ใหม่ 
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รูปที่ 11 ตวัอยา่งป้ายบ่งช้ีช่ือ Location 

 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน   

 เอกสารใบเบิก 

 ปรับปรุงเอกสารใบเบิกให้ชดัเจน จากเดิมปัญหาท่ีพบคือ การระบุ Location ที่ไม่ชดัเจน

ในใบเบิก เช่น ระบุแถว A  พนักงานก็ตอ้งเดินหาทั้งแถว A  ทาํให้ใชเ้วลานานมากในการหากล่อง   

วธีิแกไ้ข คือการระบุ Location ที่ชดัเจนลงในใบเบิกวตัถุดิบ เช่น แถว A ล็อคที่ 1  ก็จะระบุในใบเบิก

วา่ A1  เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัการปรับปรุงพื้นที่การจดัเก็บกล่องแบบใหม่ที่ชดัเจน และมีขอบเขตที่

หาง่ายมากขึ้น ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ตวัอยา่งใบเบิกวตัถุดิบก่อนและหลงัปรับปรุง 

 

เลม่ที�  15/211    Storage RM.  3000 

Name:  Inter 11   Storage Loc.   A1    วนัที�เบกิ  26/06/17 

 

 

สุริยนั 

ผูจ้ดัทาํ 

26/06/17  13:20 

............................. 

ผูจ่้าย 

เวลา..................... 

............................. 

ผูอ้นุมติัจ่าย 

เวลา..................... 

............................. 

ผูอ้นุมติัรับ 

เวลา..................... 

ใบเบิกวตัถุดบิ 

Code.Sap ชื�อสินค้า Pack. Unit จํานวนเบิก ผู้ตรวจรบั

10144450 CORRSHIP BROWN KLX SOFBOX 100S 180 EA 3200
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ใบหน้ากอง (Stock Card) 

การสร้างเอกสารใบหน้ากอง (Stock Card) เข้ามาช่วยในการแสดงข้อมูลของกล่อง 

ที่จดัเก็บอยูใ่นแต่ละพื้นที่ตาม Location นั้น ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบก่อนไดว้า่มีกล่อง

ที่ตอ้งการอยู่ในพื้นที่น้ีหรือไม่  โดยไม่ตอ้งเดินหากล่องก่อนทั้ง Location เพื่อลดความซํ้ าซ้อน 

ในการทาํงาน 

อีกทั้งการทาํใบหน้ากองยงัสามารถช่วยตรวจสอบขอ้มูลการเคล่ือนไหวยอ้นหลงัของ

กล่องแต่ละLocation  เพื่อนํายอดกล่องคงเหลือของแต่ละรายการไปเทียบกับในระบบ เพื่อเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปัญหายอดกล่องคงเหลือไม่ตรงกบัในระบบ Sap. ทาํให้การพยากรณ์ยอดการ

ผลิตผิดพลาด และส่งผลให้เคร่ืองจกัรหยุดการผลิตตามเน่ืองจากการขาดวตัถุดิบ ดังแสดงในรูป

ต่อไปน้ี 

รูปที่ 13 ตวัอยา่งใบหนา้กอง (Stock Card) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การเปรียบเทียบขั้นตอนการจดัเตรียมกล่อง (Outer Carton) ก่อนและหลงัการปรับปรุง  

พบว่าเวลาที่ใชใ้นการขบัรถฟอร์คลิฟทห์ากล่อง และเวลาที่ใชใ้นการขบัรถฟอร์คลิฟทเ์พื่อนาํกล่อง

มาวางพื้นที่สาํรองจ่ายลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั  ดงัแสดงในรูปต่อไปน้ี   

 

 

Code. Description Location

10144450 CORRSHIP BROWN KLX SOFBOX 100S 8039500 A1

วันที�/รับเขา้ ชื�อพนักงาน-กะ จํานวนรับ ยอดคงเหลอื วันที�/จ่าย ชื�อพนักงาน-กะ จํานวนจ่าย ยอดคงเหลอื

10-ก.พ.-18 สงกรานต ์- A 1,000       1,000       

11-ก.พ.-18 สมบัต-ิB 300 700

13-ก.พ.-18 ธนากร - B 200 500

    

                

                  

ใบหนา้กองวตัถดุบิ
ผูค้วบคุมดูแล

คุณ ทวสีนิทร ์(Admin Shipleader)
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รูปที่ 14 แสดงตารางเปรียบเทียบขั้นตอนการทาํงาน 

** กาํหนดให้จาํนวนกล่องที่จดัเตรียมแต่ละคร้ัง = 800 ใบ, หน่ึงวนัจดัเตรียมกล่องทั้งหมด 8 คร้ัง   

 

จากรูปแสดงเวลาของขั้นตอนการจัดเตรียมกล่องก่อนและหลังปรับปรุงท่ีมีเวลารวม

ทั้งหมดลดลงจาก 69.5 นาที เหลือเพียง 59.1 นาที  ลดลงจากเดิมก่อนการปรับปรุงถึง 10.4  นาทีต่อ

คร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 15 และซ่ึงลดลงถึง 83.2  นาทีต่อวนั 

**สูตรคาํนวณที่ใชใ้นการหาขนาดตวัอยา่ง  โดยวธีิการเปิดตาราง ความเช่ือมัน่ 

 

ขนาดตวัอยา่ง (พนกังานรับใบเบิกกล่อง)   =          =                     =    0.07 

 

เปิดตารางระดบัความเช่ือมัน่ของตวัอยา่ง  =  3  ตวัอยา่ง 

 หมายความว่า  จากการสุ่มจบัเวลาทั้งหมด 10 คร้ังของพนักงานค่าเวลาที่ไดมี้ระดบัความ

เช่ือมัน่เพียงพอที่จะเช่ือถือได ้ 95%  เพราะระดบัความเช่ือมัน่ของขนาดตวัอยา่งอยูท่ี่  3  ตวัอย่าง

เท่านั้น 

 

การอภปิรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินคา้คงคลัง” มีวตัถุประสงค์  

เพื่อทาํการศึกษาวิธีการปรับปรุงและวางแผนพื้นที่ในการจดัเก็บเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการสินคา้

คงคลงั  และลดเวลาในการจดัเตรียมกล่อง (Outer Carton) ของพนกังาน เพือ่แกไ้ขปัญหาเคร่ืองจกัร

หยดุการผลิต  จากการไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลของบริษทักรณีศึกษา  พบว่าการจดัเก็บกล่องที่

ไม่มีการวางแผน  และไม่มีการแบ่งพื้นที่ในการจดัเก็บกล่องที่ชดัเจน ทาํให้เกิดปัญหาในขั้นตอน

ของการจดัเตรียมกล่องพนกังานใชเ้วลานานในการหากล่อง และส่งผลต่อเน่ืองทาํใหเ้คร่ืองจกัรหยดุ

การผลิต  ผลการวจิยั คร้ังน้ีพบวา่ขั้นตอนการจดัเตรียมกล่อง (Outer Carton) หลงัการปรับปรุงพื้นที่

ครั �งที� 1 ครั �งที� 2 ครั �งที� 3 ครั �งที� 4 ครั �งที� 5 ครั �งที� 6 ครั �งที� 7 ครั �งที� 8 ครั �งที� 9 ครั �งที� 10

พนักงานรบัใบเบิกกล่อง (ดู Location ที�จดัเก็บกล่อง ) 3.0 3.0 2.9 2.8 3.0 3.1 2.7 3.0 3.0 2.8 2.9 0.07 3 2.9

ขับรถฟอรค์ลฟิท์หากล่อง 25.0 23.0 20.0 20.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.5 18.0 0.12 10 19.0

ตกักล่อง 8.0 8.3 8.1 8.2 7.6 7.8 8.1 7.5 8.0 7.9 7.8 0.05 1 7.9

ตรวจสอบจํานวนกล่องคงเหลอื 7.0 7.0 7.1 7.3 6.8 7.0 7.0 6.9 7.2 6.7 6.6 0.05 1 7.0

ขับรถฟอรค์ลฟิท์เพื�อนํากล่องมาวางพื�นที�สํารองจ่าย 15.0 13.0 12.0 11.7 11.0 10.5 10.5 11.0 10.0 10.5 10.2 0.12 10 11.0

วางกล่อง 9.0 9.0 8.9 9.1 8.8 8.9 9.0 8.5 8.7 8.6 9.0 0.03 1 8.9

ขับรถฟอรค์ลฟิท์เพื�อนําใบเบิกส่งคนื Office 2.0 2.1 2 2 2 1.8 1.7 2.1 2 2 1.8 0.08 4 2.0

ส่งคนืใบเบิกที�จดัเตรยีมกล่องครบเรยีบรอ้ยตามจํานวนเบิก 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.11 8 0.5

69.5 65.9 61.4 62 57.7 57.6 57.4 57.5 57.4 57.5 56.7 59.1

รายการ
เวลาก่อนการ

ปรบัปรุง

เวลาหลงัการปรบัปรุง ค่าเฉลี�ยเวลาหลงั

การปรบัปรุง

ตารางแสดงเวลาขั �นตอนการจดัเตรียมกล่อง (นาที)

ค่าที�

คํานวณได้

ขนาด

ตวัอย่าง

H-L  

H+L 

3.1 – 2.7 

3.1 + 2.7 
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ในการจดัเก็บกล่องมีเวลารวมทั้งหมดลดลง  10.4 นาทีต่อคร้ัง หรือคิดเป็นร้อยละ 15  และซ่ึงลดลง

ถึง  83.2  นาทีต่อวนั และการสร้างเอกสารใบหน้ากอง (Stock Card) เขา้มาช่วยในการแสดงขอ้มูล

ของกล่อง (Outer Carton) ที่จดัเก็บอยูใ่นแต่ละพื้นที่นั้น สามารถทาํให้พนักงานจดัเตรียมกล่องลด

เวลาและลดการเคล่ือนไหวที่ไม่จาํเป็นในการเดินหากล่องทั้ง Location ลงได ้อีกทั้งยงัสามารถช่วย

ป้องกันและแก้ไขปัญหายอดกล่อง (Outer Carton) คงเหลือไม่ตรงกับในระบบ Sap. ได้อีกด้วย  

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับ  สุนันทา ศิริเจริญวฒัน์ (2555) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการสินคา้คงคลัง กรณีศึกษา : บริษัท ภูมิไทย คอมซีส จาํกัด ผูศึ้กษาได้

ทาํการศึกษา พบว่าสาเหตุที่ทาํให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ ขาดประสิทธิภาพคือ มีสินคา้คงคลงั

ปริมาณสูง คลงัสินคา้มีวิธีการจดัเก็บและจดัวางไม่เหมาะสม และกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่ให้

ช่างใชเ้วลานานและมีขอ้ผดิพลาดสูง ดงันั้นวตัถุประสงคข์องงานวิจยั คือ การเพิม่ประสิทธิภาพการ

จดัการคลงัสินคา้ของบริษทั ภูมิไทย คอมซีส จาํกดัขั้นตอนเร่ิมจากการปรับปรุงวิธีการดาํเนินงาน

การรับสินคา้ การเบิกจ่าย การปรับปรุงจาํนวนรายการอะไหล่ จดัความสาํคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC 

การตั้งรหัสสินคา้ และการตั้งรหัสการจดัเก็บในคลงัสินคา้ การออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุ

ตาํแหน่งการจดัเก็บ จากนั้นทาํการตรวจนบัสินคา้ทั้งหมดจากการศึกษาพบวา่ผลการปรับปรุงนั้นทาํ

ให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการคลงัสินคา้คือสินคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เวลา

เฉล่ียในการเบิกจ่ายอะไหล่ให้ช่างลดลงจาก 24 นาทีเป็น 11 นาทีต่อคร้ัง รวมเฉล่ียต่อวนัคิดเป็น 33 

นาที และอตัราส่วนความผดิพลาดในการตรวจนบัสินคา้ลดลงจาก 46.14% เป็น 21.25% 

 

ข้อจํากัดในงานวิจัยนี้ 

 1. การกดปุ่ ม  Start –  Stop ในการจับเวลาการทํางานของพนักงานอาจเกิดความ

คลาดเคล่ือนหรือ Error ได ้  

 2. การเลือกพนกังานที่ใชเ้ป็นตวัอยา่งในการสร้างมาตรฐานเวลาในการทาํงาน ควรเลือก

พนักงานที่ทาํงานดว้ยเวลาที่เหมาะสม ไม่เป็นคนที่ทาํงานเร็ว หรือชา้จนเกินไป เพราะอาจจะทาํให้

การเก็บขอ้มูลทางดา้นเวลาเพือ่ศึกษาวจิยัเป็นไปไดย้าก 

 3. การนาํทฤษฏี ABC Analysis  มาประยกุตใ์ชใ้หป้ระสบความสาํเร็จในการปรับปรุงและ

วางแผนพื้นที่ในการจดัเก็บกล่องนั้นก็จะมีปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความถูกตอ้งของขอ้มูล  

การสนับสนุนจากผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของผูใ้ช ้หากไม่

สามารถควบคุมปัจจยัเหล่าน้ี การนาํทฤษฏี ABC Analysis  มาประยกุตใ์ชอ้าจจะไม่มีประสิทธิภาพ 

ที่ดีพอ 
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ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในคร้ังนี้ 

 1. จากผลการวิจยัที่กล่าวมาขา้งตน้น้ี บริษทักรณีศึกษา ควรนําการปรับปรุงและวางแผน

พื้นที่ในการจดัเก็บกล่อง (Outer Carton) โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฏี ABC Analysis เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัการสินคา้คงคลงัไปปรับใชก้บัการจดัเก็บวตัถุดิบประเภทอ่ืน ๆ  ที่มีอยูใ่นคลงัวตัถุดิบ เพื่อช่วย

ลดเวลาในการจดัเตรียมวตัถุดิบ และสร้างมาตรฐานการจดัเก็บสินคา้คงคลงั 

 2. บริษทักรณีศึกษาควรตรวจเช็คจาํนวนกล่องคงเหลือ ตรวจสอบใบหนา้กองอยา่งสมํ่าเสมอ 

อพัเดทให้ทนักบักล่องที่รับเขา้ใหม่ และกล่องที่มีการเบิกจ่ายออกไปในแต่ละวนัเทียบกบัในระบบ 

เพือ่ใหข้อ้มูลของกล่องที่มีในคลงัวตัถุดิบเป็นปัจจุบนัและต่อเน่ือง  

 

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1.  ควรนําระบบ Barcode เข้ามาใช้ในกระบวนการทํางานของคลังสินค้า เพื่อ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทาํงานแต่ละกิจกรรมของคลังสินคา้ ทาํให้กระบวนการทาํงานในคลังสินค้า 

มีความรวดเร็วและแม่นยาํมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะทาํให้ขอ้มูลเป็น Real Time เพื่อช่วยลดเวลา และลดการ

เคล่ือนไหวที่ไม่จาํเป็นของพนกังานลงได ้ 

 2. การวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้วิธีการถ่ายวีดีโอแทนการจับเวลา เพราะการถ่ายวีดีโอ 

จะมีความแม่นยาํในเร่ืองของเวลามากกว่าการใชน้าฬิกาจบัเวลาที่อาจเกิดความคลาดเคล่ือนไดใ้น

ส่วนของการกดปุ่ ม 
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ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลงัสินค้ากบัการใช้โปรแกรม 

ระบบบริหารจดัการคลงัสินค้า 

THE AVAILABILITY OF WAREHOUSE PERSONNEL WITH THE USE OF 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM 

นิธิพชิญ ์ นาคะวโิรจน์9 1  พฒัน์ พสิิษฐเกษม10

2  บวรวทิย ์โรจน์สุวรรณ11

3 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้น้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่(1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ

การใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษา (2) เพือ่ศึกษา

ปัจจยัการรับรู้ถึงความสะดวก  ดา้นประโยชน์  ดา้นการยอมรับและมิติดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อ

การใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS 

งานวิจัยน้ี  ใช้สถิติติ เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ ข้อมูลตัวอย่าง วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง จาํนวน 31 คน (100%) โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ค่าสถิติที่ใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าสถิติแจกแจงความถ่ี (Frequencies) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้สถิติ T-test 

ค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (One – Way Analysis of Variance) การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สาํหรับทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการวิจยัปรากฏ

ดงัน้ี 

ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการวดัคุณภาพความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม  

มีค่า Cronbach's alpha เท่ากบั 0.971 ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง 2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 23คน (ร้อยละ 74.19) มี 26 – 30 ปี มีจาํนวน 

8 คน (ร้อยละ 25.81) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ ํานวน 21 คน (ร้อยละ 67.74)  

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

รังสิต 
3 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยั

รังสิต 
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มีประสบการณ์อยูร่ะหว่าง 1 – 3 ปี มีจาํนวน 12 คน (ร้อยละ 38.71) มีตาํแหน่งระดบัพนักงาน

คลังสินค้า จ ํานวน 21 คน (ร้อยละ 67.74) และ 2) ผลการรับรู้ในด้านต่างๆของบุคลากร 

โดยภาพรวมรายด้านที่จะใช้งานโปรแกรม WMS พบว่า ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉล่ียคะแนน 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ที่แตกต่าง

กนัมีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรแผนกคลังสินคา้และการใช้โปรแกรมระบบบริหาร

จดัการคลงัสินคา้ WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 และ 2) ปัจจยัการรับรู้ด้านต่างๆและมิติด้านโลจิสติกส์ของการใช้งานโปรแกรม WMS 

ได้แก่ ด้านการยอมรับ (β = 0.43) ด้านประโยชน์ (β = 0.33)  มิติด้านโลจิสติกส์ (β = 0.25)  

ด้านความสะดวก (β = 0.23) ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินคา้กับการใช้

โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลังสินคา้ โดยรวมแตกต่างกัน โดยมีค่า Sig.= 0.000 เท่ากัน  

ทุกดา้น อยา่งมีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

คาํสําคญั:  ความพร้อมของบุคลากร, โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

 

Abstract 

The observation aims to (1) study demography that affects the use of warehouse 

management system (WMS) from company as case study, (2) study factors leading conveniences, 

benefits, acceptances and logistics which affect the use of the program, warehouse management 

system (WMS). 

This research consists a quantitative research by using questionnaire, an instrument to 

collect example and information. The method to choose the representative sample for 31 persons 

(100%) is analyzed with the statistical package. The statistics to analyze the information include 

frequencies, percentage, ค่าเฉล่ีย, Standard Deviation (S.D.), T-test, ANOVA (One- Way Analysis 

of Variance), and Multiple Regression Analysis for hypothesis's test. The results are the following. 

The research founds that: 1) The reliability of the questionnaire was Cronbach's alpha of 

0.971 2 )  most of the demography that fill out the questionnaires are female for 23 persons  

(74.19 percent), 8 persons (25.81 percent) between the ages of 26 and 30, 21 persons (67.74 percent) 

with bachelor's degree, 12 persons (38.71 percent) with 1-3 years of experience, and 21 persons 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

104 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

(67.74 percent) working as warehouse staffs and 3 ) The overall personnel's observation from the 

use of WMS founds that the evaluation is rated as high level (an average score equals 3.54 and 

standard deviation equals 0.79)  

The results from hypothesis's test founds that: 1) For demography factor, differences of 

gender affect the preparation of warehouse staffs and the use of warehouse management system 

(WMS) of the company as case study is different with statistical significance as 0.05. and 2) For 

various observation factor and logistic aspect from using WMS including Acceptances (β = 0.43), 

Benefit (β = 0.33), Logistics (β = 0.25), and Conveniences (β = 0.23), these make the preparation 

of warehouse staffs from the use of warehouse management system (WMS) different as whole. The 

sig = 0.00 equally to every aspect with statistical significance as 0.05. 

 

Keywords: The availability of personnel, Warehouse Management System Program 

 

บทนํา 

 ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ปัจจุบนัความเจริญทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคญัอย่างยิ่ง 

ในการตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้และเป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัความสาํเร็จตั้งแต่

กระบวนการผลิต การจดัการตน้ทุน การบริการลูกคา้ รวมทั้งกระบวนการสาํคญัในการจดัการ

ระบบขอ้มูลของลูกคา้ ซ่ึงในโลกแห่งยคุนาโนเทคโนโลย ีและการพฒันาทางดา้นนวตักรรมนั้น 

องคก์รที่สามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเท่าทนัและสมบูรณ์จะเป็นองคก์รที่สามารถประสบ

ความสาํเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากองคก์รสามารถบริหารจดัการทุกอยา่งไดด้ว้ย ตน้ทุนและ

กาํลังทรัพยากรที่ไม่มากแลว้ ส่ิงที่ได้ตามมาอีกอย่างหน่ึงนั่นคือ การสามารถไดรั้บขอ้มูลของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งเท่าทนัและเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์และรวดเร็วทนัตอ้งการ

กาํหนดและวางแผนทางดา้นการแข่งขนั การตระหนักถึงความสาํคญัในเทคโนโลยี จึงทาํให้

หลายองคก์รต่างพฒันา และนาํเทคโนโลยดีงักล่าวมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะธุรกิจคา้

ปลีกที่ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงและมีแนวโน้มในการเขา้มาแข่งขนัของกลุ่ม

เงินทุนชาวต่างประเทศมากขึ้น ภายหลงัการเจรจาทางการเปิดเสรีการคา้ และบริการที่เปิดโอกาส

ให้กลุ่มเงินทุนชาวต่างชาติ สามารถดาํเนินการคา้ปลีกในประเทศไทย ได้อย่างไม่มีขอ้จาํกดั

มากมาย 
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 กระทรวงอุตสาหกรรม (2560) ได้เผยแพร่อุตสาหกรรม 4.0 “เทคโนโลยดิีจิทลัและ

อินเทอร์เน็ตสู่ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิต ตอบสนองผู ้บริโภครายบุคคล”  

ว่า อุตสาหกรรม 4.0 คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทลัและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในกระบวนการผลิต

สินคา้ และมีจุดเด่นคือสามารถเช่ือมความตอ้งการของผูบ้ริโภครายบุคคลเขา้กบักระบวนการ

ผลิตสินคา้ไดโ้ดยตรง เช่น โรงงานยคุ 3.0 ผลิตของแบบเดียวกนัจาํนวนมากในเวลาพริบตาเดียว 

แต่ต่อไปโรงงานยคุ 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัไดเ้ป็นจาํนวนมากใน

เวลาพริบตาเดียว  โดยใชก้ระบวนการผลิตที่ประหยดัและมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั

ครบวงจรแบบ “Smart Factory” 

 สาํหรับบริษทัที่เป็นกรณีศึกษา จาํเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่ออุตสาหกรรม 4.0 

เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาองคก์รในทุกๆ ด้านเขา้สู่ความเป็นดิจิทลั เน้นส่งเสริมการขยายการ

พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหค้รอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 

การผสมผสานเทคโนโลยทีี่มีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได ้

ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัที่เป็นกรณีศึกษา ปัจจุบนัประสบปัญหาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 1) จาํนวนสินคา้

คงคลงัยอดไม่ตรงกบัขอ้มูลในระบบโปแกรม WMS 2) การจดัเก็บสินคา้ในคลงัสินคา้ไม่ตรงกบั 

Lay Out  3) มีของเสียหายจากขั้นตอนการจัดเก็บอยู่ในคลังสินคา้ 4) จดัส่งสินคา้ไม่ตรงกับ 

ORDER ที่ลูกคา้สัง่ 5) สินคา้เสียหายระหวา่งการขนส่ง 6) เสียตน้ทุนในการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้

ใหม่ กรณีส่งสินคา้ผิด 7) พนักงานคลังสินคา้เป็นชาวต่างด้าว ทาํให้มีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร 

ความเขา้ในในรายละเอียด และความตระหนกัดา้นคุณภาพการจดัการกระบวนการคลงัสินคา้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 8) พนักงานคลงัสินคา้ขาดจิตสาํนึกในหน้าที่ ความทุ่มเทและการคิดนอกกรอบ   

9) การควบคุมผูรั้บจา้งขนส่งขาดประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดปัญหาระหวา่งการขนส่งสินคา้ 10) ผูรั้บ

จา้งขนส่งเป็นหน่วยงานของผูบ้ริหาร ทาํให้เป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการและควบคุมผูรั้บ

จา้ง  และ 11) การกาํกบัดูแลของหัวหน้างานคลงัสินคา้คนไทยที่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่เป็นชาว 

ต่างดา้ว การใชภ้าษาเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการในการส่ือสาร      

 จากปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาตอ้งการศึกษา “ความพร้อมของบุคลากรแผนก

คลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS” มีความจาํเป็นเพื่อรองรับ

เทคโนโลยต่ีางๆและเป็นส่ิงที่ตอ้งวางกลยทุธ์ควบคู่พร้อมกนัไป เพื่อให้สามารถรับมือกับการ

เป็นคู่คา้ที่สาํคญัของภูมิภาคไดใ้นอนาคต  
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คาํถามในการวิจัย  

 ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลงัสินคา้มีผลต่อกับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร

จดัการคลงัสินคา้ WMS หรือไม่ อยา่งไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบบริหาร

จดัการคลงัสินคา้ WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษา 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงความสะดวกด้านประโยชน์ ด้านการยอมรับและมิติ

ดา้นโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการใช้โปรแกรมระบบบริหาร

จดัการคลงัสินคา้ WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษา 

 2. ปัจจยัการรับรู้ถึงความสะดวก ดา้นประโยชน์ ดา้นการยอมรับและมิติดา้นโลจิสติกส์

มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบคุลากรแผนกคลงัสินคา้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาได้ใช้แหล่งขอ้มูลที่ประกอบด้วย แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary source) โดยการศึกษาขอมู้ลจากบทความทางวิชาการ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์และ

ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง จากการวิจยัที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพร์วมไปถึงข้อมูลที่

เก่ียวขอ้งจากเวบ็ไซตใ์นอินเทอร์เน็ตและแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary source) เป็นแหล่งขอ้มูล

ที่ได้จากการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 31 คน (100%) 

 2. ขอบเขตด้านเวลา ทาํการสํารวจเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงระหว่าง 

เดือนมกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561 

 3. จะทาํการวจิยัเฉพาะขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดเ้ท่านั้น 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ระบบการบริหารจัดการคลังสินคา้ (Warehouse Management System) หมายถึง การ

จดัการในการรับ การจดัเก็บ การจดัส่งสินคา้ให้ผูรั้บ เพื่อให้เกิดการดาํเนินการเป็นระบบให้คุม้กบั

การลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา้ การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ

ดาํเนินงานเพือ่ใหต้น้ทุนการดาํเนินงานตํ่าท่ีสุดและการใชป้ระโยชน์เตม็ท่ีจากพื้นที่ 

ความพร้อมของบุคลากร หมายถึง ความพร้อมทางดา้นการปฏิบติังานดา้นต่างๆและการ

ตอบสนองการดาํเนินงานของบุคลากนตามท่ีทางองคก์รกาํหนด 

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หมายถึง กระบวนการที่ทาํให้บุคคลภายในองคก์รได้พฒันา

ความสามารถ (ทั้งโดยบุคคลหรือร่วมกัน)ในการใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปและสามารถปฏิบติั

หน้าที่ที่จะแกปั้ญหาและดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามที่โปรแกรมสาํเร็จรูปไดอ้อกแบบไว้

ได ้

การจดัการสินคา้คงคลงั (Warehouse Management) หมายถึง การจดัการสินคา้ที่เก่ียวขอ้ง

กบัการควบคุม วสัดุ ส่ิงของ สินคา้และวสัดุให้เกิดการล่ืนไหล การรับการจดัเก็บ และการส่งมอบ 

ทั้งภายในองคก์รและระหวา่งองคก์รในโซ่อุปทานโลจิสติกส์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์เชิงวิชาการ  

 การศึกษาตวัแปรตน้คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระระดบัการศึกษา ประสบการณ์

และตาํแหน่งและตวัแปรตามคือ ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินคา้กับการใช้โปรแกรม

ระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS 

 ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีจะทาํใหบ้ริษทัที่เป็นกรณีศึกษาสามารถนาํผลที่ไดจ้ากการวจิยัไปใช ้

  1) สามารถพัฒนาขั้นตอนการทํางาน รูปแบบการส่ือสารที่รวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2) สามารถควบคุมสต็อกในคลงัไดง่้ายขึ้นและจดัเก็บสินคา้ให้อยูใ่นสภาพที่ดี

ไม่เส่ือมสภาพหรือเสียหาย 

  3) สามารถเพิม่พื้นท่ีการใชง้านในคลงัสินคา้และลดความเส่ียงของอุบติัเหตุและ

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในคลงัสินคา้ 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

ที่มา: ผูว้จิยั 

 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 ณัฐพล ธญญัาวินิชกุล (2553) พบว่า เพศท่ีต่างกันมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการ 

ที่แตกต่างกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เพศท่ีต่างกันจะมีพฤติกรรมพื้นฐานทางจิตวิทยาท่ีต่างกัน  

มีกระบวนการรับรู้ กระบวนการคิดและตดัสินใจในแต่ละส่วนที่แตกต่างกนั 

 พชรดา ดามาพงศ ์(2550) ที่ศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของสายการบินตามการรับรู้ของ

ผูใ้ช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบว่า ผูใ้ช้บริการที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อ ระดับการรับรู้

คุณภาพที่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยมีคุณภาพไม่ต่างกนั จึงส่งผล

ให้ผูใ้ช้บริการทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคาดหวงักับด้านคุณภาพไม่มากนัก ด้วยการรับรู้ 

ดา้นคุณภาพจึงส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการเสมอ 

 แนวคดิเกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ 

 มทัรี บุญเจริญ (2560)  ศึกษาความแตกต่างของปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุระดบั

การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน อายุการทาํงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความเช่ือมั่นใน  

การทาํงานและความเช่ือมัน่ในการทาํงานของพนกังานองคก์รในเขตกรุงเทพมหานคร 

วราภรณ์  สารอินมูล (2558) ทาํการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความพร้อมของพนกังานแผนก

คลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management 
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System)” พบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัพนักงานคลงัสินคา้ที่มีระดบัการศึกษาและตาํแหน่ง

ต่างกนัมีการรับรู้ในการใชร้ะบบจดัการคลงัสินคา้โดยรวมแตกต่างกนั 

การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้เทคโนโลยทีี่นาํมาใชน้ั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยี

นั้นเสนอ ทางเลือกที่มีคุณค่าสาํหรับการปฏิบติังานในการปฏิบติังานเดียวกนั ถา้ใชเ้ทคโนโลยใีหม่น้ี

จะทาํให้ไดง้านที่มี คุณภาพดีขึ้น หรือทาํให้งานเสร็จเร็วขึ้น ซ่ึงจะเก่ียวโยงไปถึงการทาํให้มีรายได้

เพิ่มขึ้ น ซ่ึงถือเป็นแรงจูงใจภายนอก (Agarwal et al., 1999; Teo et al., 1999, Venkatesh, 2000a, 

2000b) 

ความน่าเช่ือถือไดจ้ากการรับรู้ ความเช่ือมัน่ท่ีผูใ้ชร้ะบบรู้สึกถึงความปลอดภยัจากการใช้

ระบบ elearning เช่นเดียวกับผูเ้รียนที่มีความรู้สึกกังวลในการเรียนผ่านระบบ e-learning เก่ียวกับ

ความปลอดภยั จากการคุกคามความเป็นส่วนตวัหรือขอ้มูลส่วนตวัและคาดว่าจะมีผลต่อความ

น่าเช่ือถือจากการเรียนผา่น elearning (Chorng-Shyong Onga, Jung-Yu Laia,Yi-Shun Wangb, 2003)  

 

ทฤษฏีและแนวคดิที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับ  

อัครเดช ป่ินสุข (2557) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ

อิ เล็กทรอนิกส์และส่วนประสม การตลาดในมุมมองของลูกค้า ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ  

(E-satisfaction) ในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์ 

ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 ไดแ้ก่ 1) การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน 

และ ดา้นการรับรู้ประโยชน์ 2) คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความ

เป็นส่วนตวั และ 3) ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ 

และ ดา้นความสะดวกในการใช้งาน โดยร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์

ออนไลน์ ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 56 ในขณะ

ที่คุณภาพ การบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการตอบสนองความต้องการ และด้านการเขา้ถึงการ

ให้บริการ ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดา้นการจดัองคป์ระกอบ และดา้นช่องทางใน

การส่ือสาร ไม่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของ

ผูใ้ชบ้ริการใน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ทฤษฏีเก่ียวกับการยอมรับ Roger & Suhmaker (อ้างถึงใน สุนีรัตน์ เสริมประสาทกุล, 

2541, น. 8) ไดใ้ห้นิยามไวว้่าการยอมรับนวตักรรม หมายถึง การตดัสินในที่จะนาํนวตักรรมนั้นไป
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ใช้อย่างเต็มที่เพราะนวตักรรมนั้นเป็นวิธีท่ีดีกว่าและมีประประโยชน์ การยอมรับนวตักรรมของ

บุคคลเกิดขึ้นเป็นกระบวนการเร่ิมตั้งแต่ไดส้มัผสันวตักรรมถูกชกัจูงให ้ยอมรับนวตักรรมตดัสินใจ

ยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบติัตามการตดัสินใจและยนืยนัการปฏิบติันั้นกระบวนการน้ี อาจใชเ้วลาชา้

หรือเร็วขึ้นอยูก่บัปัจจยัที่สาํคญัคือตวับุคคลและลกัษณะของนวตักรรม 

Foster (1973, pp. 146-147 อา้งถึงใน ววราภรณ์ สารอินมูล, 2558, น. 26) ไดใ้หค้วามหมาย

ของแนวความคิดเก่ียวกบัการยอมรับ หมายถึง การท่ีประชาชนไดเ้รียนรู้ ผ่านการศึกษาโดยผ่าน

ขั้นตอนการรับรู้การยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้นั้น จะไดผ้ล 

ก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดท้ดลองปฏิบติัจนเม่ือเขาแน่ใจว่าส่ิงประดิษฐ์นั้นสามารถให้ประโยชน์อย่าง

แน่นอน เขาจึงกลา้ลงทุนสร้างหรือซ้ือส่ิงประดิษฐน์ั้น ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การยอมรับเป็นพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคลในการรับเอาส่ิงใหม่มายึดถือปฏิบติัด้วยความเต็มใจ โดยที่พฤติกรรมนั้นมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นกระบวนการ และมีระยะเวลา 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นงานวิจยัแบบเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารบริษทัที่เป็น

กรณีศึกษา จาํนวน 5 คน และพนักงานที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชโ้ปรแกรม WMS ของบริษทัที่

เป็นกรณีศึกษา จาํนวน 26 คน รวมทั้งหมด 31 คน (100%) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาได้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 ประเภท ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) เป็นขอ้มูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม มีขั้นตอน การเก็บรวบรวมดงัน้ี 

  1) ผู ้วิจัยทําหนังสือถึงของบริษัทที่ เป็นกรณีศึกษา เพื่อขอเก็บข้อมูลแบบ

เฉพาะเจาะจง จากผูบ้ริหารและพนกังานโดยแจกแบบสอบถาม 

  2) จดัเตรียมแบบสอบถาม สาํหรับผูบ้ริหาร 5 ชุดและพนกังาน 26 ชุด (100%) 

  3) ส่งแบบสอบถามให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษา โดย

แจกแบบสอบถามใหด้ว้ยตนเองทุกคน ตรวจสอบและผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการ ในช่วง

เดือนมกราคม 2561 ถึง มีนาคม 2561ไดแ้บบสอบถามกลบัมา 31 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

  4) รวบรวมแบบสอบถามที่ส่งคืนทั้ งหมดไปทาํการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพือ่ทาํสรุปผลการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัประมวลผล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ทางสถิติเพื่อ

คาํนวณหาค่าสถิติต่างๆ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี 

  ส่วนที่ 1 เป็นขอ้มูลการวดัคุณภาพความเช่ือมัน่ (Reliability) มุมมองของกลุ่ม

ตวัอยา่งในการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management System)

  ส่วนที่  2 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 

ประสบการณ์ทาํงานคาํนวณหาค่าความถ่ีและร้อยละ 

  ส่วนที่ 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัการรับรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ การรับรู้ถึงความ

สะดวก ดา้นประโยชน์และด้านการยอมรับของการใช้งานโปรแกรม WMS คาํนวณหาค่าความถ่ี 

ร้อยละ รูปแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ยเกณฑก์ารให้ คะแนน

ดงัน้ี มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด 

  ส่วนที่ 4 เป็นข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในมิติด้าน 

โลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ดา้นตน้ทุน ดา้นเวลาและดา้นความเช่ือมัน่ คาํนวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ รูปแบบ

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ประกอบดว้ยเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี มากที่สุด มาก  

ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สุด 

 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ใชส้ถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์

ข้อ มู ล แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ท่ี ตั้ ง ไ ว้ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ว ย Independent-Sample T-Test 

 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศท่ีมีต่อการวดัประสิทธิภาพของการ

จดัการคลงัสินคา้ ณ ระดบัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 One-Way ANOVA หรือ F-Test เพื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอ่ืนๆ 

 วิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัการรับรู้ในดา้นต่างๆและมิติดา้นโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อ

ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินคา้  

โดยใช้สถิติการทดสอบค่าความแปรปรวน ทางเดียวกัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) เพือ่ทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ เท่ากบั 0.05  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการวดัคุณภาพความเช่ือมั่น (reliability) มุมมองของกลุ่มตัวอย่างในการ

ตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (Warehouse Management System) ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการวดัคุณภาพความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบริหารจดัการคลงัสินคา้  

                 WMS 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0.971 0.971 32 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวดัคุณภาพความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม 

ในมุมมองของ ผูบ้ริหารและพนักงานในการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ WMS  

มีค่า Cronbach's alpha เท่ากบั 0.971 ซ่ึงในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เกณฑย์อมรับอยูท่ี่ 0.7 ขึ้นไป 

ถือวา่มีความเช่ือมัน่สูง 

 

2. สรุปผลผลการศึกษาสามารถสรุปผลการรับรู้ในดา้นต่างๆของโปรแกรม WMS ของ

บุคลากรโดยภาพรวมรายดา้น ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปผลการรับรู้ถึงของโปรแกรม WMS ของบุคลากรโดยภาพรวม 

การรับรู้ถึงของโปรแกรม WMS ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 

การรับรู้ถึงความสะดวก 3.45 0.71 ปานกลาง 

การรับรู้ถึงประโยชน ์ 3.58 0.84 มาก 

การยอมรับที่จะใชง้าน 3.59 0.82 มาก 

รวม 3.54 0.79 มาก 

 

จากตารางที่ 2  สามารถสรุปผลการรับรู้ในดา้นต่างๆของบุคลากรโดยภาพรวมรายดา้นที่

จะใชง้านโปรแกรม WMS พบว่า ระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.54 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79) แต่ในรายละเอียดแต่ละประเด็นพบวา่ ดา้นการรับรู้ถึงความสะดวก 

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.71)  

 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ในมิติดา้นต่างๆของการใชง้านโปรแกรม WMS 

ของบุคลากรโดยภาพรวมรายดา้น ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปผลการวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ในมิติดา้นต่างๆของโปรแกรม WMS ของ 

                 บุคลากรโดยภาพรวม 

การวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลผล 

มิติดา้นตน้ทุน (Cost Dimension) 3.59 0.88 มาก 

มิติดา้นเวลา (Time Dimension) 3.24 0.80 ปานกลาง 

มิติดา้นความน่าเช่ือถือ 3.61 0.86 มาก 

รวม 3.48 0.85 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ในมิติดา้นต่างๆ ของบุคลากร

โดยภาพรวม รายดา้นที่จะใชง้านโปรแกรม WMS พบว่า ระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัปานกลาง 

(ค่าเฉล่ียคะแนน 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85) ถึงแมว้่าในรายละเอียดบางประเด็นแต่

ละดา้น พบวา่ มิติดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.61 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86) รองลงมา มิติดา้นตน้ทุน (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.59 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.88) และน้อยที่สุด มิติด้านเวลาอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.24  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80) 

 

4. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ ดงัแสดงตามตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ตัวแปร สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test 0.00* แตกต่างกนั 

อาย ุ F-Test 0.70 ไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.62 ไม่แตกต่างกนั 

ประสบการณ์ทาํงาน F-Test 0.12 ไม่แตกต่างกนั 

ตาํแหน่ง F-Test 0.33 ไม่แตกต่างกนั 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
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จากตารางที่ 4 พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ ที่แตกต่างกนัมีผลต่อการ

เตรียมความพร้อมบุคลากรแผนกคลงัสินคา้และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานและตาํแหน่งที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรแผนกคลงัสินคา้และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

5. การทดสอบสมมติฐานปัจจยัการรับรู้ในดา้นต่างๆและมิติดา้นโลจิสติกส์  

ผ ล ก า ร วิ เค ร าะห์ กา ร ถดถอยพ หุ คูณ  ( Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ท ด สอบ

ความสัมพนัธ์ สมมุติฐานขอัที่ 2 ปัจจัยการรับรู้ในด้านต่างๆและมิติด้านโลจิสติกส์ มีอิทธิพล 

ต่อความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินคา้กบัการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้  

ตวัแปรตาม คือ ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ ดงัแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5  แสดงการทดสอบสมมติฐานปัจจยัการรับรู้ในดา้นต่างๆและมิติดา้นโลจิสติกส์ 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity   Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.451 0.181  1.741 0.0096 0.552 1.813 

ดา้นความ

สะดวก 

0.227 0.053 0.189 3.574 0.0049 0.557 1.796 

ดา้นประโยชน์ 0.326 0.638 0.080 4.951 0.0081 0.551 1.813 

ดา้นการ

ยอมรับ 

0.427 0.544 0.415 7.643 0.0092 0.493 2.028 

มิติดา้น 

โลจิสติกส์ 

0.250 0.350 0.158 5.664 0.0057 0.552 1.813 

R Square 0.764, Adjusted R Square 0.579, Durbin Watson 2.002, F ratio = 128.43  

*นยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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  จากตารางที่ 5 พบว่า การทดสอบเง่ือนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า ความ

พร้อมของบุคลากรแผนกคลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ ไม่เกิดปัญหา  

Multicollinearity  เน่ืองจากค่า Tolerance ทุกตวัแปร  มีค่่ามากวา่ 0.1 และค่า VIF ทุกตวัแปรมีค่านอ้ย

กว่า 10 แสดงว่า ตวัแปรตน้ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ R ระหว่างตวัแปร

อิสระ "ปัจจยัการรับรู้ในด้านต่างๆและมิติด้านโลจิสติกส์” และตวัแปรตาม  “ความพร้อมของ

บุคลากรแผนกคลงัสินคา้กบัการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้” ซ่ึง เท่ากับ  0.764 

ดังนั้ น ปัจจัยการรับรู้ในด้านต่างๆและมิติด้านโลจิสติกส์ กับ ความพร้อมของบุคลากรแผนก

คลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ มีความสมัพนัธก์นั โดยมีค่า R Square 

เท่ากบั 0.583 หรือ ร้อยละ 58.3 และปัจจยัการรับรู้ดา้นต่างๆและมิติดา้นโลจิสติกส์ของการใชง้าน

โปรแกรม WMS ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับ (β = 0.43) ดา้นประโยชน์ (β = 0.33)  มิติดา้นโลจิสติกส์ 

(β = 0.25) ด้านความสะดวก (β = 0.23) ส่งผลต่อความพร้อมของบุคลากรแผนกคลงัสินคา้กบั 

การใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ โดยรวมแตกต่างกนั โดยมีค่า Sig.= 0.000 เท่ากนั 

ทุกด้าน ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรต้น คือ ปัจจัยการรับรู้และมิติด้าน 

โลจิสติกส์ อย่างน้อย 1 ตวั ที่สามารถทาํนายผลการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามคือ ความพร้อม 

ของบุคลากรแผนกคลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 อภิปรายผล 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ 

การเตรียมความพร้อมบุคลากรแผนกคลงัสินคา้และการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานและตาํแหน่งที่แตกต่างกัน 

มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรแผนกคลงัสินคา้และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ WMS ของบริษทัที่เป็นกรณีศึกษาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล ธัญญาวินิชกุล (2553) พบว่า เพศที่ต่างกันมีระดับความ 

พึงพอใจต่อการบริการที่แตกต่างกัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เพศท่ีต่างกันจะมีพฤติกรรมพื้นฐาน 

ทางจิตวิทยาที่ต่างกนั มีกระบวนการรับรู้ กระบวนการคิดและตดัสินใจในแต่ละส่วนท่ีแตกต่างกนั  

แต่แตกต่างกับงานวิจยัของ พชรดา ดามาพงศ์ (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง คุณภาพการบริการของสาย 
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การบินตามการรับรู้ของผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศต่างกนั มีผล

ต่อ ระดบัการรับรู้คุณภาพที่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากสายการบินตน้ทุนตํ่าในประเทศไทยมีคุณภาพ

ไม่ต่างกนั จึงส่งผลใหผู้ใ้ชบ้ริการทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคาดหวงักบัดา้นคุณภาพไม่มากนัก 

ดว้ยการรับรู้ดา้นคุณภาพจึงส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการเสมอ 

 2. สรุปปัจจยัการรับรู้ดา้นต่างๆ ของการใชง้านโปรแกรม WMS 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการรับรู้ถึงการใช้งานของโปรแกรม WMS  

ของบุคลากรโดยภาพรวมหลายดา้น พบว่า ระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียคะแนน 

3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.79) แต่ในรายละเอียดแต่ละประเด็นพบว่า ดา้นการรับรู้ถึง

ความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71)  

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตวัอยา่งที่มีการตอบแบบสอบถามของระดบัคะแนน “นอ้ย” พบว่า 

กลุ่มตวัอย่างมีปัญหาของความไม่สะดวกต่อการใช้งาน เน่ืองจากโปรแกรม WMS ไม่สามารถ

ปรับเปล่ียนให้เขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดต้ลอดเวลาและโปรแกรม WMS มีการกาํหนด

ผูดู้แลระบบ WMS, เน้นการทาํงานที่ถูกตอ้งมีประสิทธิภาพและมีการดาํเนินการด้านการบริการ 

ที่รวดเร็ว ส่งผลกระทบทาํให้เกิดปัญหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วราภรณ์  สารอินมูล (2558) ทาํการศึกษา

เร่ือง “การศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลงัสินคา้กบัการใชโ้ปรแกรมระบบบริหารจดัการ

คลงัสินคา้ WMS (Warehouse Management System)” พบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนตวัพนกังาน

คลังสินค้าที่มีระดับการศึกษาและตาํแหน่งต่างกันมีการรับรู้ในการใช้ระบบจัดการคลังสินคา้

โดยรวมแตกต่างกนั 

 3. สรุปประสิทธิภาพการจดัการคลงัสินคา้ในมิติดา้นโลจิสติกส์ของการใชง้านโปรแกรม 

WMS 

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ดา้นโลจิสติกส์ในมิติดา้นต่างๆ ของ

บุคลากรโดยภาพรวม รายดา้นที่จะใชง้านโปรแกรม WMS พบว่า ระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.85) ถึงแมว้่าในรายละเอียดบาง

ประเด็นแต่ละดา้น พบว่า มิติดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย

คะแนน 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.86) รองลงมา มิติดา้นตน้ทุน (ค่าเฉล่ียคะแนน 3.59 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.88) และน้อยที่สุด มิติด้านเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย

คะแนน 3.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.80)  

 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

117 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้ 

  1) การพฒันาบุคลากรควรดําเนินการควบคู่กับเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้ใน

องคก์ร เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งขาดความตระหนัก ขาดการใส่ใจในงาน ขาดการรายงาน

ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ผูบ้งัคบับญัชาขาดการกาํกบัดูแลการตรวจสอบการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

และผูรั้บจา้งช่วงขนส่งอยา่งจริงจงั ส่งผลกระทบทาํให้เกิดการรวมกลุ่มกนัรายงานขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็

หรือการทุจริตในองคก์รได ้

  2) การนาํระบบสารสนเทศมาวางแผนในองคก์รนั้น ควรไดรั้บการสนับสนุน

จากผูบ้ริหารในระดับต่างๆ ของบริษทัอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ีเพื่อให้การใช้ระบบสารสนเทศในการ

บริหารงานคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทาํให้องค์กรสามารถเผชิญกับการ

เปล่ียนแปลงของความตอ้งการของลูกคา้ได ้โดยไม่เกิดปัญหาสินคา้ไม่พอใชห้รือตอบสนองความ

ตอ้งการไดท้นัเวลาตามที่ลูกคา้ตอ้งการ 

  3) เพือ่ใหก้ารผลิตดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควรมีวธีิการที่จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน

มีจิตสาํนึกที่ดีในการใชง้านระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกบังาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ

ให้มีความพร้อมใชง้านไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานในคลงัสินคา้ ป้องกันการขาด

แคลนสินคา้ ลดความเส่ียงของอุบติัเหตุและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในคลงัสินคา้ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีความตอ้งการสินคา้สูง 

  4) ควรมีการพัฒนาขั้นตอนการทาํงาน รูปแบบการส่ือสารท่ีรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้ นทั้ งภาษาไทยและภาษาท่ีเหมาะสมสําหรับแรงงานต่างด้าว เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงบุคลากรซ่ึงจะให้ผูป้ฏิบติังานที่ เขา้มาทาํงานแทนสามารถใชคู้่มือดงักล่าว ส่ือสารหรือ

ถ่ายทอดการทาํงานของระบบให้กบัผูป้ฏิบติังาน ที่มาใหม่ไดเ้ขา้ใจระบบการทาํงานและส่งผลการ

ดาํเนินในคลงัสินคา้ไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

  5) ควรกาํหนดใหมี้การติดตามและประเมินผลของการใชง้านระบบสารสนเทศ 

ในรูปแบบของ คณะทาํงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิในการทาํงานในระบบ ซ่ึงหากการใช้

งานระบบสารสนเทศไม่สามารถช่วยให้การบริหารคลงัสินคา้ให้บรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้ก็ควรหาวธีิ

หรือมาตรการในการแกปั้ญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถทาํงานสนับสนุนการบริ

หารงานคลงัสินคา้ สามารถควบคุมสต็อกในคลงัไดง่้ายขึ้นและจดัเก็บสินคา้ให้อยูใ่นสภาพที่ดีไม่

เส่ือมสภาพหรือเสียหาย 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

  1) ในการศึกษาวจิยัในอนาคต ควรศึกษาวจิยัในหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการคลงัสินคา้ เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพโดยรวมของการจดัการคลงัสินคา้

กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณ์และความเช่ือมัน่ที่ดีขององคก์รในสายตาของคู่คา้และ

พนัธะมิตรทางธุรกิจ 

  2) ในการศึกษาวิจยัในระบบการบริหารจดัการคลงัสินคา้ในอนาคต ควรมีการ

แยกการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัในแต่ละส่วนเพื่อจะไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง

ขอ้มูลเชิงลึกที่แทจ้ริง เพื่อส่งผลให้การวิจยัในคร้ังนั้นๆ มีประสิทธิภาพและตอบสนองตรงตาม

เป้าหมายได ้
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การตัดสินใจซ้ือผลติภณัฑ์บํารุงผวิของผู้หญงิผ่านอนิเตอร์เน็ต 

FACTORS INFLUENCING LADY’S DECISION TO PURCHASE  

SKINCARE PRODUCTS THROUGH THE INTERNET  

ธวลัรัตน์ ชยัอาํนวย12

1  กฤษฎา  มูฮมัหมดั13

2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต และ (3) เพือ่ศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มผูบ้ริโภคผูห้ญิงท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวผ่านอินเตอร์เน็ต 

ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนที่แน่นอน โดยคาํนวณจาํนวนตวัอย่าง เท่ากับ 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้น

การทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test, F-Test, Multiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่วงอาย ุ26-35 ปี จาํนวน 200 คน ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

134 คน มีการศึกษาระดบัปวส.หรืออนุปริญญาตรี จาํนวน 174 คน  และมีรายได ้10,001-15,000 

บาท จาํนวน 160 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เรียงลาํดบัดงัน้ี ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ และดา้นาราคา 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และการตดัสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน 

และอาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต

ไม่แตกต่างกนั (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ช่องทางการจาํหน่าย และการส่งเสริมการ

ขายส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 33.8 (3) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เหตุผล

ในการตดัสินใจซ้ือ ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 หัวหนา้ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 48.6 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรม, การตดัสินใจ 

 

Abstract 

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

to Factors Influencing Lady’s Decision To Purchase Skincare Products Through The Internet.  

(2) To study to Marketing Mix factors affecting to Factors Influencing Lady’s Decision To Purchase 

Skincare Products Through The Internet. (3) To study Behavior affecting to Factors Influencing 

Lady’s Decision To Purchase Skincare Products Through The Internet. The populations were Ladies 

Group even to purchasing Skincare in Internet with the questionnaire were used as a tool to collect 

400 samples. sampling technique was Convenience random sampling. Analyzing data use 

descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential 

statistics using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and Multiple Regression Analysis.  

The research results showed characteristics of survey respondents as follows total 400 people were 

26-35 year-old, total 200 people. They have Career was Government employee total 134,  

The education diploma degree total 174 people, and salary 10,001 to 15,000 THB per month total 

160 people. The results of the research were analyzed for Marketing Mix factors have high leve, 

level sorts from high level to low level as the follow Place, Promotion Product and Price. Behavior 

were at the high level. and Decision to purcharsing Skincare have high level. The hypothesis of the 

test found that: (1) Personal factors that include different, we found that age, career, education, and 

salary per month that dissimilar effect to Factors affecting Factors Influencing Lady’s Decision To 

Purchase Skincare Products Through The Internet not different. (2) Marketing mix factors that Place 

and Promotion affecting to Factors affecting Decision Making Purchasing Ladies Skincare Products 

though The Internet was 0.05 and has a predictability of 33.8 %. (3) Behavior that all of element 

affecting  Factors affecting Factors Influencing Lady’s Decision To Purchase Skincare Products 

Through The Internet was 0.05 and has a predictability of  48.6% 
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บทนํา 

 ในโลกยุคปัจจุบันที่ เต็มไปด้วยการทํางาน การติดต่อส่ือสารแบบยุคไร้พรมแดน 

อินเทอร์เน็ตกา้วเขา้มามีบทบาทกบัชีวิตประจาํวนั ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเคร่ืองสําอาง 

ที่สาํคญัแห่งหน่ึง มีการผลิตผลิตภณัฑเ์พื่อส่งออกไปยงัประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก โดยในปี พ.ศ. 2559 

ประเทศไทยมีมูลค่าการตลาดรวม ของอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอาง สูงถึง 2.8 แสนลา้นบาท แบ่งเป็น

มูลค่าการส่งออกเคร่ืองสาํอาง 1.12 แสนลา้นบาท และมูลค่าภายในประเทศ 1.68 แสนลา้นบาท กวา่ 

97% ของการส่องออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองสาํอาง เป็นผูป้ระกอบการเคร่ืองสาํอางรายยอ่ย กลุ่ม SMEs 

เรียกได้ว่าผูป้ระกอบการเคร่ืองสําอาง SMEs นั้นเป็นกาํลังสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางของไทย ให้กา้วไกลระดบัโลก รัฐบาลจึงผลกัดนั และให้ความสาํคญัใน

การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพเคร่ืองสําอางไทย (นสพ.กรุงเทพธุรกิจ Eureka section, 2560) 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมเคร่ืองสาํอางไทยมีมูลค่าประมาณ 2 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 

1.2 แสนลา้นบาทและส่งออก 8 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าปีน้ีจะขยายตวั 10% ปัจจุบนัอุตสาหกรรม

เคร่ืองสาํอางไทยอยูใ่นอนัดบั 16 ของโลก และไทยอยูใ่นอนัดบั 3 ของเอเชีย ต่อจากประเทศญี่ปุ่ น

และเกาหลีใต ้ซ่ึงในประเทศไทยมีจาํนวนโรงงานรวม 762 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ประมาณ 520 ราย นอกจากน้ี รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐได้ทาํการ

ส่งเสริมการใชอ้อนไลน์เพือ่ทาํตลาดและการใชอ้อนไลน์มาบริหารธุรกิจ เน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภค

หันมาซ้ือสินคา้ออนไลน์มากขึ้น จากที่ผ่านมาผูป้ระกอบการที่หันมาทาํตลาดออนไลน์ จะสร้าง

ยอดขายได้เพิ่มขึ้น 30-40% โดยผลสํารวจพฤติกรรมคนไทยใช้ไลน์ 33 ล้านราย สูงเป็นอันดับ 2  

ของโลก มีผูใ้ช้เฟซบุ๊ก สูงถึง 28 ล้านราย อันดับ 2 ของโลก (กระทรวงอุตสาหกรรม , 2558)  

จากสภาพการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

วางแผนดาํเนินธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งเป็น

แนวทางใหผู้ป้ระกอบการหรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรู้้จกั และเขา้ถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนําไปกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจต่อไปได้อย่างถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจุบนั 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

123 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวของผูห้ญิง 

ผา่นอินเตอร์เน็ต 

2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว

ของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต 

3.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวของ

ผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวของ

ผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ตแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของ

ผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต 

3.  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่าน

อินเตอร์เน็ต 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอสิระ                             ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่ดาํเนินธุรกิจการขายสินคา้ผ่านอินเตอร์เน็ต และผูท้ี่สนใจใน

ธุรกิจ ประเภทน้ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการวางกลยทุธเ์พือ่ท่ีจะสามารถแข่งขนัและพฒันาธุรกิจต่อไป 

2. เพือ่ที่จะสามารถนาํไปกาํหนดกลยทุธท์างการตลาดของธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจุบนั 

3. เพือ่ที่จะสามารถนาํปัจจยัดา้นต่างๆที่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุง

ผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัทางการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น ช่องทางจาํหน่ายและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เพื่อนาํผลการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- อาย ุ 

- อาชีพ  

- ระดบัการศึกษา  

- รายไดต่้อเดือน 

 

การตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์บํารุงผวิ

ของผู้หญงิผ่านอนิเตอร์เน็ต 

(ศิริวรรณ, 2552) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

-  ผลิตภณัฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจาํหน่าย 

- การส่งเสริมการขาย 

(Adrian, 2011) 

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

- เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ 

- ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

- วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 

(ปณิศา มีจินดา, 2553) 
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ไปใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา กลยทุธ์การตลาดสาํหรับผูบ้ริหารธุรกิจคา้ปลีกและผูป้ระกอบการที่

จาํหน่ายเคร่ืองสาํอางผา่นอินเตอร์เน็ต 

 
แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Adrian (2011) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีส่วนประกอบสําคัญนํามา

ประกอบการพิจารณาเพื่อกาํหนดตาํแหน่งของการบริการและส่วนตลาดของธุรกิจบริการ แต่ละส่วน

ของส่วนผสมการตลาดมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกนัเพื่อให้การดาํเนินงานด้านตลาดประสบ

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงประกอบดว้ยหลกั 4P’s ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ประกอบไปด้วย สินคา้ 

บริการ องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีประโยชน์และมีคุณค่าสาํหรับลูกคา้ จึงมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑ ์

สามารถขายได ้การกาํหนดกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑต์อ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์การแข่งขนั 

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์การกาํหนด 

 2) ราคา (Price) หมายถึง ส่ิงที่บุคคลจ่ายสาํหรับส่ิงที่ไดม้าซ่ึงแสดงถึงมูลค่าในรูป

เงินตราหรืออาจหมายถึงจาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พือ่ให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์และบริการ 

นักการตลาดตอ้งตดัสินใจในราคา และการปรับปรุงราคาเพื่อให้เกิดมูลค่าในตวัสินคา้ที่มอบให้ลูกคา้

มากกว่าราคาสินคา้ ดงันั้น การกาํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาจึงตอ้งคาํนึงถึงการยอมรับของลูกคา้ ตน้ทุน 

สินคา้ และภาวการณ์แข่งขนั   

 3) สถานที่ (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วยสถาบนั

การตลาดและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด ส่วนกิจกรรมที่

ช่วยในการกระจายสินคา้ประกอบด้วยการขนส่ง การคลงั การเก็บรักษาสินคา้ ดงันั้น การตดัสินใจ

เก่ียวกบัเร่ืองช่องทางการจดัจาํหน่ายเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการนาํเสนอบริการให้แก่

ลูกคา้มีผลต่อ การรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและประโยชน์ของบริการท่ีนําเสนอต่อการตดัสินใจดา้น

สถานที่ใหบ้ริการในส่วนแรกคือ การเลือกทาํเลท่ีตั้งซ่ึงมีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่มี

การจดัสถานท่ีใหลู้กคา้ตอ้งไปรับบริการจากผูใ้หบ้ริการในสถานที่ที่ผูใ้หบ้ริการจดัให ้ เพราะทาํเลที่ตั้ง

เป็นตวักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของผูบ้ริโภคที่จะเขา้มารับบริการ    
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 4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล

ระหว่าง ผูข้ายและผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลาย

ประการ ซ่ึงอาจเลือกใชอ้นัใดอนัหน่ึงหรือใชเ้คร่ืองมือส่ือสารแบบผสมผสานกนัโดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งเคร่ืองมือที่ใชใ้นการส่งเสริมการตลาด 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

ปณิศา มีจินดา (2553) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบั

บุคคลหรือกลุ่มในการจัดหา การเลือกสรร การซ้ือ การใช้ และการจัดการภายหลังการบริโภค

ผลิตภัณฑ์/บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาหน่ึง ๆ โดยจะเกิดเป็น  

(1) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ กระบวนการท่ีเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล การซ้ือ การใชก้ารประเมินผลใน

สินคา้หรือบริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคน้ี สามารถแยก ได้ดังน้ี มีการแสดงกิริยา

อาการของบุคคล ดว้ยการเดินทางไปจบัจ่ายหาซ้ือและใชสิ้นคา้หรือบริการตามความตอ้งการของบุคคล 

(2) พฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นกระบวนการท่ี เก่ียวกับการเปิดรับส่ือ การพิสูจน์ความต้องการ  

การตรวจสอบ การแสวงหาข่าวสาร การจบัจ่าย และการพูดคุยเพื่อคน้หาคาํยืนยนับุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

ประกอบดว้ย ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยที่เป็นครอบครัวแม่บา้น หรือซ้ือไปเป็นของขวญัใหบุ้คคลอ่ืน 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) กระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision 

Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบไปดว้ย การรับรู้ปัญหา การคน้หา

ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ แต่มานิต รัตนสุวรรณ 

และ สมฤดี ศรีจรรยา (2554) พบว่า กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ื้อของผูบ้ริโภคประกอบด้วย  

6 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การรับรู้ความตอ้งการและคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการสินคา้ที่ตอ้งการเปรียบเทียบ

คุณภาพและราคา สุดทา้ยจะเปิดทางเลือกวา่เลือกสินคา้ไหนที่ไดต้รงตามความตอ้งการจึงตดัสินใจซ้ือ 

นอกจากน้ี ชีฟแมนและคานุค (Schiff man &Kanuk , 1994) กระบวนการตดัสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอน

ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสองทางเลือกขึ้นไปซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เก่ียวขอ้ง

กบักระบวนการตดัใจทั้งดา้นจิตใจ (ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเป็นกิจกรรม

ดา้นจิตใจและทางกายภาพซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีทาํให้เกิดการซ้ือและเกิด

พฤติกรรมการซ้ือ ตามบุคคลอ่ืนกระบวนการตดัสินใจกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต” เป็นการ

วิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประชากรที่ใชใ้นการ

วจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคผูห้ญิงที่เคยซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวผา่นอินเตอร์เน็ต ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนที่

แน่นอน การกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้หลักการคาํนวณของ (Cochran, 1977) ในการ

คํานวณหากลุ่มตัวอย่างประชากร จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน สํารองเพิ่มกรณีเก็บ

แบบสอบถามไม่ครบจาํนวน 15 คน ไดจ้าํนวนเท่ากบั 400 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งที่คาํนึงถึงความสะดวกในการเก็บขอ้มูล โดยเลือกแจกแบบสอบถามผ่าน

ทางเฟสบุ๊คที่มีผูติ้ดตามเป็นผูห้ญิงและเคยซ้ือผลิตภณัฑผ์่านอินเตอร์เน็ต แบบสอบถามไปทดลอง 

Try out จาํนวน 30 ชุด ได้ค่า Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุดอยู่ที่ 0.703 และสูงสุดเท่ากับ 0.819 

แสดงวา่แบบสอบถามชุดน้ีมีความน่าเช่ือถือ  

สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย ได้ใช้สถิติเชิง

พรรณนาสําหรับอธิบายผล โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูล

เบื้องตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ

วเิคราะห์ F-test และการ Multiple Regression Analysis 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ช่วงอาย ุ 26-35 ปี จาํนวน 200 คน(ร้อยละ50.00) ประกอบอาชีพ

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 134 คน (ร้อยละ 33.50) มีการศึกษาระดบัปวส.หรืออนุปริญญาตรี 

จาํนวน 174 คน (ร้อยละ43.50) และมีรายได ้10,001-15,000 บาท จาํนวน 160 คน (ร้อยละ 40.00)

 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความ

คิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดจาํหน่าย มีความสําคัญในระดับมาก  

( X = 4.00) รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสําคัญในระดับมาก ( X = 3.68)  

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสาํคญัในระดบัมาก (" X = 3.53) และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียคะแนนน้อยที่สุด ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา มีความสาํคญัในระดบัมาก ( X = 3.43) 

 ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต 

มีผลต่อระดบัความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 

ด้านค่าใช้จ่ายในการซ้ือ มีความสําคญัในระดับมาก ( X = 3.77) รองลงมา คือ ด้านเหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือ และดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ มีความสาํคญัในระดบัมาก ( X = 3.71) และแนนน้อย

ที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีความสาํคญัในระดบัมาก ( X = 3.46) 

 ข้อมูลการตัดสินใจซ้ือ 

 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นการตดัสินใจซ้ือโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  

( X  = 3.76) โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ากราคาและโปรโมชัน่ในระดบัมาก  

( X  = 3.99) ด้านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากการบอกต่อของคนรอบตัวในระดับมาก ( X  = 3.92)  

ด้านตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากปัญหาผิวของตนเองในระดับมาก ( X  = 3.78) ด้านตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑจ์ากความชอบส่วนบุคคลในระดบัมาก ( X  = 3.73) ดา้นตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์ากพรีเซน

เตอร์ในระดบัมาก ( X  = 3.61) และดา้นตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์จากปริมาณที่เหมาะสมกบัราคาใน

ระดบัมาก ( X  = 3.51) 

 การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

                 ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติ ค่าสถิติ Sig ผลการทดสอบ 

อาย ุ F-test 1.01 0.40 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-test 0.37 0.78 ไม่สอดคลอ้ง 

รายไดต่้อเดือน F-test 0.39 0.89 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-test 0.61 0.16 ไม่สอดคลอ้ง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ

อาชีพที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ตไม่

แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

                  ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05   

 

 จากตารางที่ 2 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ช่องทางการจาํหน่าย และการ

ส่งเสริมการขายส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 33.8  

 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์

                 บาํรุงผวิของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ต 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05   

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ b Std. 

Error 

B t Sig. 

Constant 0.85 0.21  4.01 0.00* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.05 0.04 0.05 1.12 0.25 

ดา้นราคา (X2) 0.11 0.55 0.09 1.93 0.06 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (X3) 0.35 0.49 0.34 6.96 0.00* 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.27 0.49 0.26 5.63 0.00* 

R = 0.581 R2 = 0.338 Adj.R2 = 0.331 SEE = 0.529  F = 50.386 Sig = 0.00* 

การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิ b Std. 

Error 

B t Sig. 

Constant 0.67 0.17  3.91 0.00* 

เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ (X5) 0.31 0.05 0.29 5.92 0.00* 

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ (X6) 0.18 0.04 0.22 4.66 0.00* 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (X7) 0.24 0.05 0.25 4.96 0.00* 

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ (X8) 0.11 0.05 0.10 2.91 0.03* 

R = 0.697 R2 = 0.486  Adj.R2 = 0.481 SEE = 0.466  F = 93.508 Sig = 0.00* 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ เหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ผูท้ี่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  

มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 48.6  

 

อภิปรายผล 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต 

ซ่ึงผูว้จิยัจพอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกั ดงัน้ี 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิง

ผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก สามารถสั่งซ้ือไดอ้ยา่ง สะดวก รวดเร็วผ่านทางเวบ็ไซต ์และมีการสอบถาม

ตอบกลบัตลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง 

“ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน์” จากผลการวิจยั มีค่า Sig. เท่ากับ 

.006 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสาํคญั 0.05 สรุปไดว้่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ

จาํหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์น่ืองจากช่องทางการจาํหน่ายทางอินเตอร์เน็ตง่ายต่อ

การเขา้ถึงเพือ่ศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ ์

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิง

ผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากมีโปรชัน่หลากหลาย มีการ ลด แลก แจก แถม และมีการจดักิจกรมต่างๆผ่าน

ส่ืออนไลน์ ซ่ึงมีผลต่อการมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ธนัวา ธีรธรรมธาดา (2558) ไดศึ้กษา

เร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์บาํรุงผิวหน้า  (Facial Skincare) ระดับ Counter 

Brand ของผูบ้ริโภคที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร” มีผลการวิเคราะห์อยา่งมีนัยสาํคญั 0.05 สรุปได้

ว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์

บาํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากแต่ละบุคคลจะตดัสินใจซ้ือโดยดูจาก โปรโมชัน่การลด 

แลก แจก แถม หรือการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อทราบขอ้มูลการส่งเสริมการขายต่างๆ 

และปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจาํหน่าย มีผลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์ 

2. ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ได้แก่ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ด้านเหตุผลในการ

ตดัสินใจซ้ือ ดา้นผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ และดา้นค่าใชจ่้าย มีผล
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ต่อการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิงผา่นอินเตอร์เน็ตซ่ึงผูว้ิจยัจพอภิปราย

ผลตามค่านํ้ าหนกั ดงัน้ี 

 ด้านเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของ

ผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์มีการให้รายละเอียดผลิตภณัฑ์ครบถ้วน มีช่ือเสียงและ

มาตรฐานเป็นสินคา้นาํเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เยาวภา ปฐมศิริกุล 

และคณะ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือและโอกาสการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มเส้ือผา้และ 

รองเทา้ของลูกคา้ผูสู้งอายุในประเทศไทย” มีผลการวิเคราะห์อยา่งมีนัยสําคญั 0.05 สรุปไดว้่า ปัจจัย

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณ์ับาํรุงผิว

ของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะแต่ละบุคคลคนมีเหตุผลในการเลือก เช่น บาํรุงผิวแห้งกร้าน  

ปรับสภาพสีผวิ ป้องกนัแสงแดด เป็นตน้ 

 ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวของผูห้ญิง

ผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์มีสรรพคุณตรงตามความตองการของผูบ้ริโภค ทั้งช่วยให้ผิว

กระจ่างใส ผวิชุ่มช่ืน ผวิแลดูอ่อนเยาว ์ลดเรือนร้ิวรอยและจุดด่างดาํ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ พรเทพ  ทิพยพรกุล (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางในระบบ

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  มีผลการวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคญั 0.05 สรุปได้ว่า 

ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

 ดา้นวตัถุประสงค์ในการซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณ์ับาํรุงผิวของ

ผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีวตัถุประสงค์ในความตอ้งการประโยช์จากผลิตภัณฑ์

หลากหาย เช่น เพื่อเสริมความชุ่มช่ืนให้กับผิว เพื่อปรับสภาพสีผิวให้มีความสว่างสดใส เพื่อป้องกัน

แสงแดด เพือ่รักษารอยมองคลํ้า และเพือ่ตอบสนองความการของตนเอง 

 ดา้นผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์าํรุงผิว

ของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก ฟังคาํแนะนาํจากบุคคลรอบรอบ อาจเป็นญาติ พี่น้อง พนักขาย 

และตดัสินใจจากความตอ้งการขอตนเอง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ พรเทพ  ทิพยพรกุล 

(2559) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอางในระบบออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” มีผลการวเิคราะห์อยา่งมีนัยสาํคญั 0.05 สรุปไดว้า่ ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดา้น

ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ผูบ้ริโภคมกัไดรั้บขอ้มูลผลิตภณัฑห์รือรีววิการใชง้านจากบุคคล

รอบตวัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให้ผูบ้ริโภคแต่ละราย บางรายอาจได้เห็นและรับรู้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์จาก

บุคคลรอบตวัมากกวา่หน่ึงคน  
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 ด้านค่าใช้จ่าย มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บํารุงผิวของผู ้หญิงผ่าน

อินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก สิทธิประโยชน์จากทางร้าน ที่สามารถสั่งผลิตภณัฑผ์่านเวบ็ไซตไ์ดใ้นราคาท่ีถูก

กวา่หนา้ร้าน หรือยิง่ซ้ือผลิตภณัฑจ์าํนวนมาก ค่าส่งก็จะยิง่ถูกลง รวมถึงผูบ้ริโภคสามารถต่อรองราคาค่า

ส่งผ่านทางเวบ็ไซตไ์ด ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พิไลลกษัณ์ ช่ืนสุขศรี (2556) ไดศึ้กษา

เร่ือง “การศึกษาการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางประเภทผลติภัณฑ์รองพื้น ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” มีผลการวิเคราะห์อย่างมีนัยสําคัญ 0.05 สรุปไดว้่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคด้าน

ค่าใช้จ่าย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวของผูห้ญิงผ่านอินเตอร์เน็ต เน่ืองจาก

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งการที่จะจ่ายเพือ่แลกกบัผลิตภณัฑท์ี่มีประสิทธิภาพ และมีการกาํหนดช่วงราคาที่

ตอ้งการไวอ้ยูแ่ลว้ ก่อนที่จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ปัจจยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดา้น มีความสอดคลอ้ง

กบัผลงานวจิยัขอ 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

 1. ช่องทางการจดัจาํหน่าย เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ควรมีการกระจายเว็ป

ไซต ์ใหม้ากขึ้น มีบริการตอบกลบัคาํถามผูบ้ริโภคตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่รับออเดอร์การสั่งซ้ือไดม้ากยิ่งขึ้น 

และเพือ่สร้างความประทบัใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

 2. การส่งเสริมการตลาด ควรมีการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม หรือมีราคาพเิศษให้กับ

สมาชิก หรือการสะสมยอดการสั่งซ้ือเพื่อใช้เป็นส่วนลดในคร้ังต่อไป เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับ

ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ 

 3. ด้านเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือ ควรให้บุคลากรผูใ้ห้ขอ้มูลผ่านทางโทรศัพท์หรือช่อง

สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตมีการกระตุน้การซ้ือของผูบ้ริโภคโดยส่ือถึงคุณประโยชน์ที่ผูบ้ริโภคจะได้รับ

และเขา้ใจถึงเหตุผลที่ผูบ้ริโภคจาํเป็นที่จะตอ้งตดัสินใจซ้ือ 

 4. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ ควรทาํการประชาสมัพนัธถึ์งวตัถุสงคต่์าง  ๆในการจดักิจกรรม

ต่าง  ๆตามเทศกาล ล่วงหนา้เพือ่แจง้ข่าวสารใหผู้บ้ริโภครับรู้และเกิดพฤติกรรมการรับรู้ถึงวตัถุประสงค์

ในการซ้ือ 

 5. ดา้นผูท้ี่มีอิทธิพล ควรให้การพนักทกัษะในการให้บริการของพนักงานทั้งในเร่ืองการขาย

และการดูแลผูบ้ริโภคหลงัการขาย เน่ืองจากพนักงานมีอิทธิพลต่อการชกัชวนหรือจูงให้เกิดพฤติกรรม

การซ้ือมากที่สุด 
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 6. ดา้นค่าใชจ่้าย ควรมีการระบุราคาสินคา้ที่ชดัเจน และหากเป็นสินคา้ที่มีคู่แข่งจาํนวนมาก

ควรจะส่ือใหเ้ห็นในเร่ืองความแตกต่างทางดา้นใดของผลิตภณัฑ์เพือ่ให้เกิดความคุม้ค่าแก่ผูบ้ริโภคใน

การตดัสินใจซ้ือ 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน  

บริษัท โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

FACTORS INFLUENCING ORGANIZATIONAL ENGAGEMENT OF 

EMPLOYEE OF SONY TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD 

นฤมล ศรีสุวรรณ14

1  พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกุล15

2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมี (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัใน

องคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั (2) เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีส่งผล

ต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัและ (3) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัค ํ้าจุนที่ส่งผลต่อผูกพนัในองคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

จาํกดัมีจาํนวนทั้งหมด 4,110  คน โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 430  คน 

คาํนวณและวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA 

(F-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 308 คน  มีอาย ุอาย ุ50 ขึ้นไป จาํนวน 196 คน  

มีระดบัการศึกษาตํ่าสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 201 คน มีสถานภาพสมรส จาํนวน 370 คน ระดบั

ผูบ้ริหาร จาํนวน 209 คน มีระยะเวลาปฏิบติังานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จาํนวน 215 คน และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30000 บาท ขึ้นไป จาํนวน 229 คน ผลการวจิยัการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัจูงใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับด้านมาก กลาง น้อยดังน้ี ด้านลักษณะงาน ด้านความ

รับผิดชอบ  ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน และดา้นความกา้วหนา้

ในงาน ปัจจยัค ํ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหา น้อยดงัน้ี ดา้นเงินเดือน

และสวสัดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านความมั่งคงในงาน ด้านความสัมพนัธ์กับ

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ 

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบติังาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) 

จาํกดั ต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัแรงจูงใจประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะ

ของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน และ

ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน ส่งผลความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จาํกดัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 24.4  

(3) ปัจจยัค ํ้าจุนประกอบดว้ย ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้น

ความมั่งคงในงาน ด้านความมั่นคงในการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผู ้บังคับบัญชา ด้าน

ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร ส่งผลต่อความ

ผูกพนัในองคก์รของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 64.3 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัแรงจูงใจ, ปัจจยัค ํ้าจุน, ความผกูพนัในองคก์ร 

 

Abstract 

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

to attachment of employees at Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. (2) To study to motivational 

factors and hygiene factors that affecting to the connection of employees at Sony Technology 

(Thailand) Co., Ltd. (3) To study hygiene factors that affecting to the connection of employee of 

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. The populations were employees at Sony Technology 

(Thailand) Co., Ltd 4,110 people with the questionnaire were used as a tool to collect 430 samples. 

Calculation and sampling technique was Probability Sampling. Analyzing data use descriptive 

statistics included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics 

using include t-test, one-way ANOVA (F-test), and Multiple Regression Analysis. The research 

results showed characteristics of survey respondents as follows total 430 people were female,  

50-year-old up total 196 people. They have a level of education below a high more than bachelor's 

degree total 201 people, married total 370 people, Management level total 209 people,   

job experience more than 5 years total 215 people (50.00) and salary more than 30,000 THB per 

month total 229 people. The results of the research were analyzed for motivational factors 
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information at the numerous level sorts from high level to low level as the follow job description, 

responsibility, success in work, freedom and progressive in work. Hygiene factors were at the 

numerous level sort from high level to low level as the follow salary and benefits, environment in 

workplace, stability in work, relationships with commander, relationship with colleague and 

corporates reliability that overall was at the numerous level. The hypothesis of the test found that: 

(1) Personal factors that include different, we found that age, graduation, statues, position, 

experience and salary per month that dissimilar effect to corporation connection of employee of 

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd different, the statistically significant differences between the 

comparing groups was 0.05. (2) Motivational factors that include job description, responsibility, 

success in work, freedom and progressive in work affecting to satisfaction of employee of Sony 

Technology (Thailand) Co., Ltd, the statistically significant differences between the comparing 

groups was 0.05 and has a predictability of 24.4 %. (3) Hygiene factors that include salary and 

benefits, environment in workplace, stability in work, relationships with commander, and 

relationship with colleague and corporates reliability affecting to satisfaction of employee of Sony 

Technology (Thailand) Co., Ltd, the statistically significant differences between the comparing 

groups was 0.05 and has a predictability of  64.3% 

 

Keywords: Motivational factors, Hygiene Factors, Organizational Engagement 

 

บทนํา 

 องคก์รธุรกิจที่จะสามารถประสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมายที่ทางองคก์รกาํหนดไดน้ั้น

จะตอ้งอาศยัหลายปัจจยั ซ่ึงปัจจยัที่สาํคญัมากที่สุดที่จะสามารถนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายที่กาํหนด

ไดน้ั้นคือ ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยจึ์งมีส่วนสาํคญัเป็นอยา่งมากที่จะ

สามารถทาํให้องคก์รนั้นขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงนับไดว้า่

ทรัพยากรมนุษยน์ั้นเปรียบเสมือนส่ิงที่มีคุณค่าต่อองค์กรมากที่สุด ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นกาํลงั

สาํคญัมากในการพฒันาประเทศ ปัจจุบนัน้ีมีหลายองคก์รส่งเสริมทรัพยากรมนุษยข์องตนทั้งในดา้น

ปริมาณและคุณภาพแต่การที่องค์กรจะมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้และความสามารถได้ตามที่

องคก์ารตอ้งการนั้นยงัไม่สามารถทาํให้เกิดการพฒันาประเทศอยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากยงัมีปัญหา

สําคญัที่บัน่ทอนความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และมีผลต่อการพฒันาประเทศนั้นคือปัญหา 
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การหยดุงาน การเปล่ียนงานหรือปัญหาการลาออกจากงาน อนัเน่ืองมาจากมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทาํให้

ผูท้าํงานมีทศันคติไม่ดีต่อองคก์รหรือต่องาน เช่น งานนั้นขาดความกา้วหนา้ งานไม่มัน่คง รายไดไ้ม่

เพยีงพอหรือมีสาเหตุมาจากสมัพนัธภาพในองคก์าร นโยบายการบริหารงานไม่ส่งเสริมให้บุคลากร

เกิดความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นตน้ (สุวรรณา พูนพะเนาว,์ 2552) ปัญหาดงัที่ส่งผลกระทบต่อการ

ทาํงานและความผูกพนัต่อองคก์รเกิดขึ้นไดก้บัทุกองคก์ารซ่ึงถา้หากองคก์รใดเกิดและมีปัญหาการ

ลาออกของบุคลากรมาก โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี อาจส่งผลให้องค์การนั้นไม่เกิด

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ด้วยเหตุน้ีการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ และ

ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ เต็มกาํลงัความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รจึง

เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง (สุวรรณา พูนพะเนาว,์ 2552) ดังนั้นหากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษยท์ี่มี

ความสามารถสูงอยู่เป็นจาํนวนมากก็เปรียบเสมือนว่าองค์กรนั้นมีขุมทรัพยท์ี่มีค่ามหาศาลซ่ึงจะ

สามารถนาํพาองคก์รนั้นไปสู่เส้นทางแห่งความสาํเร็จตามเป้าหมายได ้ และการที่กลุ่มบุคคลที่มา

ร่วมกนัทาํกิจกรรมหรือทาํงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายหรือนโยบายเดียวกนัขององคก์รภายใตร้ะเบียบ

และกฎเกณฑต์ามวตัถุประสงคท์ี่องคก์รไดต้ั้งเอาไว ้ องคก์ารทุกประเภทจะตอ้งสร้างส่ิงที่มีคุณค่าให้

สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและเพื่อความเจริญเติบโตขององค์กรด้วย

ส่วนประกอบที่สาํคญัมากที่สุดนั้นคือ ผูป้ฏิบติังานหรือทรัพยากรมนุษยท์ี่ปฏิบติังานในแต่ละองคก์ร

นัน่เอง (วลีวลัย ์สุขวฒันะวนิากุล, 2553) ขอ้มูลของอตัราการลาออกและเกษียณของพนกังานบริษทั 

โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด ปี พ.ศ. 2560 พบว่าจาํนวนพนักงานในองค์กร 4,410 คน  

มีอตัราการลาออกจาํนวน  2,233 คน และมีพนกังานเกษียณจาํนวน 10 คน จากอตัราการลาออกและ

เกษียณของพนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัท่ีมีจาํนวนมาก ผูว้ิจยัจึงตระหนกั

ถึงความสาํคญัของความผูกพนัต่อองคก์รและเป็นที่น่าสนใจมากว่าปัจจยัใดที่ส่งผลต่อความผกูพนั

ต่อองคก์รของพนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั เพือ่นาํผลการศึกษาคน้ควา้ไป

ใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงการบริหารบุคลากรของฝ่ายบริหารและผูที้่เก่ียวขอ้งและจะ

เป็นประโยชน์ ในการนาํมาพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความผูกพนัต่อองค์กร

ของพนักงานอันจะทาํให้บุคลากรคงอยู่ในองค์กรและทาํงานด้วยความร่วมมืออย่างเต็มใจและ

นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้ งต่อบุคลากรและบริษัท โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด  

ในอนาคต และตอ้งการใหพ้นกังานบริษทัโซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั นั้นเกิดความผกูพนั

ต่อองค์กร และลดอัตราการลาออกของพนักงาน ทาํให้สามารถทาํงานให้กับองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมายที่องคก์รไดต้ั้งไว ้
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบริษัท โซน่ี 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 3. เพื่อศึกษาปัจจยัค ํ้าจุนที่ส่งผลต่อผูกพนัในองคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี

(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส ตาํแหน่ง

งาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รพนักงานบริษทั โซน่ี 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัที่แตกต่างกนั  

 2. ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน

ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน และดา้นความกา้วหนา้ ส่งผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน

บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 3.  ปัจจัยค ํ้ า จุน ได้แก่  ด้านลักษณะของงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ด้านความมั่งคงในงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร  และดา้นนโยบายและ

การบริหารงานขององค์กร ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั 
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กรอบแนวคดิ 

ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  

- อาย ุ 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด  

- สถานภาพการสมรส  

- ตาํแหน่งงาน  

- ระยะเวลาปฏิบติังาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ความผูกพันในองค์กรของ

พนักงานบริษัท โซน่ี 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

(สุชาดา พรมรักษ์, 2553) 

ปัจจัยแรงจูงใจ 

- ดา้นลกัษณะงาน  

- ดา้นความรับผดิชอบ  

- ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

- ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน  

- ดา้นความกา้วหนา้ 

 (วสิาขา เทียมลม, 2551) 

ปัจจัยคํา้จุน 

- ดา้นลกัษณะของงาน  

- ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  

- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

- ดา้นความมัง่คงในงาน  

- ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

 - ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน  

- ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของ

องคก์ร   

   



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

140 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ผลงานวจิยัน้ีสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละไปทาํ

การปรับปรุงดา้นการจูงใจเพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพนัในองคก์รมากขึ้นเพื่อลดการลาออกของ

พนกังาน 

 2. ผลงานวิจยัน้ีเป็นเสริมสร้างกลยุทธ์และสนับสนุนให้พนักงานเกิดความผูกพนัใน

องคก์รมากยิง่ขึ้น และเพื่อให้พนักงานนั้นทาํประโยชน์และอยูท่าํงานกบัองคก์รตลอดไป และไดมี้

ความรู้สึกวา่ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

 3. ผลงานวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้งานวิจยั รวมถึงเป็นแนวทางให้กบัผูท้ี่

สนใจศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัความผกูพนัในองคก์รของพนกังานต่อไป 

 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจและคํา้จุน1 

 ศิริพร จนัทศรี (2550, น. 10) กล่าววา่ แรงจูงใจหมายถึง ปัจจยัหรือส่ิงต่าง ๆ ที่มากระตุน้หรือ

ชกันาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์เพื่อให้ ไดม้าซ่ึงส่ิงที่ตนเอง

ตอ้งการ 11 แรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมี

ความสุขในการกระทาํส่ิงต่าง ๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตวัของเขาเองไม่ไดห่้วงรางวลัหรือคาํชม 

ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะทาํอะไรตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น ห่วงรางวลัหรือผลตอบแทน 

ดงันั้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานหมายถึง ความปรารถนาหรือความตองการที่จะปฏิบติังานใหป้ระสบ

ความสาํเร็จโดยเกิดจากความพึงพอใจ จากภายใน ที่เม่ือไดป้ฏิบติังานแลว้มีความสุขไม่เกิดความเบื่อ

หน่ายทอ้ถอย ปฏิบติังานโดยไม่ตอ้งการส่ิงตอบแทนเป็นผูท้ี่รักงานมีความตั้งใจเต็ม ใจและทุ่มเทใน

การปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่มีที่ส้ินสุด โดย Herzberg ไดน้าํเสนอบอกไว้

ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษยท์ี่สาํคญัทฤษฎีหน่ึงที่มีช่ือว่า “Motivation-Hygiene Theory” หรือที่รู้จกั

กนัดีในช่ือของ “ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์เบร์ิก” (Herzberg’s Two-Factor Theory) ในปี ค.ศ. 1959 ใน

รูปแบบของงานเขียนที่ช่ือว่า “The Motivation to Work” ซ่ึงเกิดจากการสัมภาษณ์ความพอใจและไม่

พอใจทาํงานของนักบญัชีและวิศวกรจาํนวน 200 คน จากโรงงานอุตสาหกรรมในเมือง Pittsburgh  

มลรัฐ 1 2 Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาคาํตอบว่า “อะไรเป็นส่ิงท่ีเขารู้สึกชอบหรือไม่

ชอบในการทาํงาน” (Herzberg, 1959) จากผลการวจิยัพบวา่มีปัจจยั1อยู ่6 ปัจจยัที่นาํไปสู่การสร้างความ

พึงพอใจให้กับพนักงานในการทาํงาน (Leading to satisfaction) 5Herzberg เรียกปัจจัยดังกล่าวน้ีว่า 

“ปัจจยัดา้นตวักระตุน้” (Motivator factors) และมีปัจจยัอยูอี่ก 7 ปัจจยัที่นาํไปสู่ความไม่พงึพอใจในการ
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ทาํงานของพนักงาน (Leading to dissatisfaction) Herzberg เรียกปัจจัยดังกล่าวน้ีว่า “ปัจจัยด้านการ

บาํรุงรักษา” (Hygiene Factors) 

 โดย วิสาขา เทียมลม (2551, น. 8 - 9) ได้กล่าวว่ากระบวนการจูงใจซ่ึงเป็นภาวะที่อินทรีย์

ได้รับการกระตุน้ชักนําให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใด โดยได้ศึกษาเฉพาะเจาะจงลงไป คือ

พิจารณาถึงความตอ้งการของคนงานในองค์กรหรือแรงจูงใจในการทาํงานผูบ้ริหารสามารถที่จะ 

ควบคุมปัจจยัที่ทาํให้คนพอใจในการทาํงาน คือ การจะทาํให้คนเกิดความไม่พอใจในงานท่ีทาํถา้หาก

ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีอยูใ่นที่องคก์ร แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจะจูงใจใหค้นทาํงานเพิม่ขึ้นอีก เฮร์ชเบิร์ก ได ้

เรียกปัจจยัเหล่าน้ีวา่ Maintenance Factors หรือ Hygiene Factors ซ่ึงเป็นปัจจยัที่ใชบ้าํรุงรักษา จิตใจโดย

ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่ เงินเดือน (Salary) สภาพการทาํงาน (Work conditions) ความมัน่คงในการทาํงาน  

(Security) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา (Relationship with boss) ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงาน (Relationship with peers) และนโยบายการบริหาร (Company Policy) นอกจากน้ี Motivation 

Factors ซ่ึงเป็นปัจจยัที่ใชจู้งใจและเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ท่ีนาํมาใชใ้นการจูงใจให้คนปฏิบติังาน

ให้ดีขึ้นโดย ปัจจยัเหล่าน้ี คือ ลักษณะของงาน (The Work Itself) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) ความมีอิสระในการทํางานกล่าว (Freedom) และ

ความกา้วหนา้ (Advancement)  

 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร 

 สุชาดา พรมรักษ ์( 2553, น. 10) ใหค้วามเห็นวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นความเขม้ขน้ของ

ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบั องคก์รของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนและความเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร

โดยเฉพาะ ซ่ึงแสดงออกในลกัษณะ 3 ประการ คือ  

  1) ความเช่ือมั่นการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเน่ืองจากบุคคลมี

ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์รมีค่านิยมที่กลมกลืนกบัสมาชิกองค์กรคนอ่ืน ๆ  มีความรู้สึกเป็น

เจา้ขององคก์ร  

  2) มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อปฏิบติังานให้แก่องคก์าร โดยบุคคล

จะอุทิศ กาํลงักาย กาํลงัใจเพือ่ปฏิบติัภารกิจขององคก์รอยา่งเตม็ที่โดยความรู้สึกน้ีจะแตกต่างจากความ

ผกูพนัต่อองคก์รอนัเน่ืองมาจากความเป็นสมาชิกขององคก์รโดยปกติตรงที่พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน

มีความยดึมัน่ผูกพนัต่อองคก์ารอยา่งแทจ้ริง มุ่งเน้นความเต็มใจที่จะปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ขององคก์ร  
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  3) มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์กรเพื่อให้

เป้าหมายขององคก์รบรรลุผลสาํเร็จโดยบุคคลจะไม่โยกยา้ยหรือเปล่ียนแปลงที่ทาํงานหรือลาออกจาก

องคก์รเพราะรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารมีความรู้สึกมัน่คงที่จะอยูก่บัองคก์รนั้น 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซน่ี  

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั” เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบของลิ

เคิร์ท (Likert Scale) ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย) จาํกัด จาํนวน 4,410 คน (ขอ้มูลจากหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษทัโซน่ี เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จาํกดั, ปี 2560) การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัใชห้ลกัการคาํนวณของ (Yamane, 

1973) ในการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งประชากร จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 365 คน สาํรองเพิ่มกรณี

เก็บแบบสอบถามไม่ครบจาํนวน 65 คน ได้จาํนวนเท่ากบั 430 คน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดย

อาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ง

จากขอ้มูลจาํนวนพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั ทาํการสุ่มแบบให้โควตา้

ตามปริมาณที่แตกต่างกนัของขนาดประชากรกนั แบบสอบถามไปทดลอง Try out จาํนวน 30 ชุด 

ไดค้่า Cronbach’s Alpha มีค่านอ้ยสุดอยูท่ี่ 0.712 และสูงสุดเท่ากบั 0.850 แสดงวา่แบบสอบถามชุดน้ี

มีความน่าเช่ือถือ  

 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

  1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย ได้ใช้สถิติเชิง

พรรณนาสําหรับอธิบายผล โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูล

เบื้องตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

  2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ

วิ เคราะห์  t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยวธีิ Enter 2 คร้ัง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 308 คน (ร้อยละ 71.60) มีอาย ุ50 ปีขึ้น

ไป จาํนวน 196 คน (ร้อยละ 45.60) มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 201 คน (ร้อยละ 

46.70) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 370 คน (ร้อยละ 86.00) มีตาํแหน่งงานระดบัผูบ้ริหาร จาํนวน 209 

คน (ร้อยละ 48.60) มีระยะเวลาที่ปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปีขึ้นไป จาํนวน 215 คน (ร้อยละ 50.00) และ

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30000 บาท ขึ้นไป จาํนวน 229 คน (ร้อยละ 53.30) 

 ข้อมูลปัจจัยแรงจูงใจและคํา้จุน   

 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

( X = 3.82) โดยพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อดา้นความรับผิดชอบมาก

ที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12) รองลงมา ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ( X = 3.90) และน้อย

ที่สุด ดา้นความกา้วหนา้ในงานโดยอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.57) และปัจจยัค ํ้าจุน โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 3.48) โดยพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นต่อดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน

ร่วมงานมากที่สุด ( X = 4.07) รองลงมา ดา้นความมัง่คงในงาน ( X = 3.92) และน้อยที่สุด ดา้นความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร ( X = 3.74) 

 ความผูกพันในองค์กร 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กร โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ( X = 3.84) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหากมีใคร

ตาํหนิหรือวจิารณ์องคก์รท่านมกัจะช้ีแจงทนัทีมากที่สุด ( X = 4.09) รองลงมา คือ การมีความตั้งใจที่

จะทาํงานที่ทา้ทายเพื่อสร้างช่ือเสียงให้องคก์ร ( X = 3.92) และน้อยท่ีสุด คือ การมีความตั้งใจอยา่ง

มากที่จะปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั ( X = 3.63) 
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การทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์ร 

                  พนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติ ค่าสถิติ Sig ผลการทดสอบ 

เพศ t-test 4.992 0.00* สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-test 37.474 0.00* สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test 20.154 0.00* สอดคลอ้ง 

สถานภาพสมรส t-test 5.75 0.00* สอดคลอ้ง 

ต ํ่าแหน่งงาน F-test 46.965 0.00* สอดคลอ้ง 

ระยะเวลาปฏิบติังาน F-test 43.915 0.00* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 42.279 0.00* สอดคลอ้ง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพ ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ความผูกพนัในองค์กรของพนักงานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี (ประเทศไทย) จาํกดั ต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อผูกพนัในองคก์รของพนักงาน 

                  บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

ปัจจยัแรงจูงใจ b Std. Error B t Sig. 

Constant 3.65 0.39  9.26 0.00* 

1) ดา้นลกัษณะงาน (X1) 0.09 0.05 0.08 1.68 0.09 

2) ดา้นความรับผดิชอบ (X2)  0.13 0.05 0.12 2.52 0.01* 

3) ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน (X3) 0.52 0.06 0.47 9.36 0.00* 

4) ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน (X4) 0.22 0.06 0.21 3.95 0.00* 

5) ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X5) 0.34 0.05 0.31 6.81 0.00* 

R = 0.494 R2 = 0.244 Adj. R2 = 0.235 SEE = 0.535 F = 27.396 Sig. = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน และดา้นความกา้วหน้าในการทาํงาน ส่งผลความผูกพนัในองคก์ร

ของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 0.244 

 ปัจจยัจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานมากที่สุด คือ ดา้นความสาํเร็จใน

การทาํงาน (B = 0.47) รองลงมา คือ ดา้นความกา้วหน้าในงาน (B = 0.31) ดา้นความมีอิสระในการ

ทาํงาน (B = 0.21)  และนอ้ยที่สุด คือ ดา้นความรับผดิชอบ (B = 0.12) ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัค ํ้าจุนมีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัในองคก์รของพนักงาน 

                 บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

ปัจจยัค ํ้าจุน b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Constant 0.37 0.21  1.79 0.07 

1) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (X6) 0.18 0.04 0.15 4.67 0.00* 

2) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (X7) 0.10 0.04 0.11 2.83 0.00* 

3) ดา้นความมัง่คงในงาน(X8)  0.06 0.03 0.06 1.84 0.07 

4) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (X9) 0.27 0.04 0.31 7.60 0.00* 

5) ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน (X10) 0.49 0.05 0.41 10.05 0.00* 

6) ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร 

(X11)  

0.28 0.05 0.26 5.89 0.00* 

R = 0.802 R2 = 0.643 Adj. R2 = 0.638 SEE = 0.368 F = 126.909 Sig. = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจยัค ํ้าจุน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององค์กร ส่งผลต่อความผูกพนัในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซน่ี 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 

64.30 
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 ปัจจยัค ํ้าจุนที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจในการปฏิบติังานมากที่สุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์

กบัเพือ่นร่วมงาน (B = 0.41) รองลงมา คือ ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (B = 0.31) ดา้นความ

น่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร (B = 0.26) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ (B = 0.15) น้อยที่สุด คือ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (B = 0.11) ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน 

ระยะเวลาปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงาน บริษทั โซน่ี 

เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เพศ เน่ืองจากในองคก์รนั้ นมี

พนักงานที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผูห้ญิงนั้นจึงมีความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าผูช้าย อาย ุเพราะ

พนกังานที่มีอายงุานมากกว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานนานกว่า และมีค่านิยมในงานมากกว่า จะผกูพนั

ต่อองคก์รมากกว่า นอกจากน้ีในกลุ่มพนักงานผูห้ญิงก็มีแนวโน้มจะผูกพนัมากกว่าพนักงานผูช้ายทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะพนกังานเพศหญิงส่วนใหญ่จะไม่ชอบเปล่ียนงานบ่อย อธิบายไดว้า่ ตวัแปรอายนุั้นเป็นส่ิง

สาํคญัซ่ึงอายนุั้นจะแสดงถึงวฒิุภาวะของบุคคล บุคคลที่มีอายมุากทาํงานอยูก่บัองคก์รมาระยะหน่ึงแล้ว

จะเกิดความคุน้เคยกับส่ิงแวดล้อมขององค์กร ก็จะทาํให้เกิดการรู้สึกเบ่ือหน่ายกับส่ิงแวดล้อมเดิม ๆ  

แต่สาํหรับพนกังานที่มีอายนุ้อยนั้นเป็นคนรุ่นใหม่มีความตอ้งการที่จะทาํงานใหก้บัองคก์รเพือ่ตอ้งการ

หาประสบการณ์และความรู้ใหม่ ระดบัการศึกษาสูงสุด งานส่วนใหญ่จะไดรั้บบุคคลเขา้ทาํงานในระดับ

ผูท้ี่มีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีเพื่อตอ้งการบุคลากรกลุ่มน้ีมาพฒันาองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้ น 

ตาํแหน่งงานบทบาทและหน้าที่ของตวัเองเป็นอยา่งดีจะสามารถทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพและสามารถ

ผลกัดนัองคก์รไปสู่จุดหมายไดเ้ร็วขึ้น ส่วนหน่ึงขึ้นอยูก่บัหัวหน้างานดว้ยว่าจะสามารถจดัวางกาํลงัคน

ให้เหมาะสมกบังานหัวหน้างานตอ้งเรียนรู้และจดัวางกาํลงัคนให้เหมาะสมโดยเร่ิมตน้จากเขา้ไปศึกษา

เรียนรู้อยา่งจริงจงักับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และจดัจาํแนกว่าองคก์รมีคนทาํงานที่มีความสามารถใน

ระดับใดบ้าง และมีอยู่ก่ีกลุ่ม จากนั้ นจึงค่อยจัดวางกําลังคนเหล่านั้ น ให้ทาํงานในที่ที่ เหมาะสม  

การเสียเวลาศึกษาความสามารถของพนักงาน แต่ได้ผลตอบแทนท่ีคุ ้มค่า ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มี

คนทาํงานจาํนวนมาก แต่ไม่สามารถทาํให้กบับริษทัไดอ้ยา่งที่คาดหวงัไวแ้ละจะทาํใหพ้นักงานงานได้

ทาํงานทีต่นเองมีความรู้ความสามารถไดดี้ยิง่ขึ้นและจะทาํให้พนักงานเกิดความผูกพนัในองคก์รมากขึ้น 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน นั้นคือประสบการณ์ทาํงานเป็นเวลานานนั้นจาํทาํใหมี้ประสบการณ์การทาํงาน

ที่มากและตอ้งการหาความรู้เพิ่มเติม การจดัหาการฝึกอบรมที่สามารถเพิ่มความรู้ใหแ้ก่พนักงานนั้นจะ

สามารถเพิ่มความพึงพอใจให้แก่พนักงานในองคก์รเพิ่มมากขึ้น และรายได้เฉล่ียต่อเดือนค่าใช้จ่ายน้ี 
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อาจจ่ายในรูปตวัเงินหรือมิใช่ตวัเงินก็ได ้เพื่อตอบแทนการปฏิบติังานตามหน้าที่ความรับผดิชอบ จูงใจ

ให้มีการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานและเสริมสร้างฐานะ

ความเป็นอยูข่องครอบครัวผูป้ฏิบติังานใหดี้ขึ้นซ่ึงจะนาํไปสู่ความพอใจในการทาํงานและสร้างความ

ผกูพนัต่อองคก์รในที่สุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณัฐญา มานะกิจ (2554) ที่กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบที่ 

สัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การจะเก่ียวขอ้งกับอายุ เพศ ระยะเวลาการทาํงานในองค์การ ระดับ 

ตาํแหน่ง รวมถึงปัจจยัที่เป็นประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน และสอดคลอ้งกับงานวิจยั ธีรภทัร วานิช

พทิกัษ ์(2555) พบวา่ ความแตกต่างของระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารพบว่าพนักงานท่ีมี เพศ สถานภาพ

สมรส และประสบการณ์ทาํงานที่แตกต่างกนัมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 

 ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นความมีอิสระ ดา้นความกา้วหน้า และ

ดา้นความรับผิดชอบ ที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย) จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

  1) ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานอยา่งมี ผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงาน

บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การที่สามารถวางแผนการ

ทาํงานเพื่อป้องกนัปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การที่พนักงานนั้นมีโอกาสไดท้าํงานติดต่อกับแผนกอ่ืน ๆ 

ภายในองคก์ร องคก์รนั้นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการทาํงานให้ดีมากขึ้น เพือ่ให้การ

ทาํงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลป้องกันปัญหาที่สามารถจะเกิดขึ้ นได้ทุกเม่ือ โดยมีการได้

มอบหมายงานให้พนักงานได้เข้าร่วมงานโปรเจ็คใหญ่กับพนักงานคนอ่ืน ๆ ในบริษทั มีการปรับ

โครงสร้างขององค์การใหม่ เพื่อลดความซํ้ าซ้อนของงาน ส่ิงสําคญัประการหน่ึงอยู่ท่ีผูป้ฏิบติังานมี

คุณภาพและสามารถทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพ การทาํงานโดยส้ินเปลืองเวลาและสูญเสียพลงังานใน

การทาํงานนอ้ยที่สุดแต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด เม่ือองคก์รนั้นมีการจดัการโครงสร้าง

ขององคก์รที่ดีจะทาํให้พนกังานเกิดความผกูพนัในองคก์รมากขึ้น   

  2) ดา้นความมีอิสระในการทาํงาน เพราะ การที่งานของพนักงานนั้นมีโอกาสได้

ติดต่อแผนกอ่ืน ๆ  ภายในองคก์ร ลกัษณะของงานที่ปฏิบติัแสดงถึงความมีอิสระในงาน ซ่ึงจะเห็นไดว้่า

กฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นตวักาํหนดหน้าที่ของบุคคลในองค์กร หากเขม้งวดเกินไปก็จะทาํให้

เกิดผลเสียกบัองคก์ร กล่าวคือจะเป็นตวับิดเบือนเป้าหมายขององคก์รเพราะจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมที่ดี

คือการยดึติดอยูก่บักฎระเบียบเท่านั้นโดยไม่คาํนึงถึงวตัถุประสงคข์ององคก์รที่ แทจ้ริง นอกจากน้ียงัจะ

ทาํให้สมาชิกในองคก์รขาดความผูกพนักบังาน เน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการทาํงานซ่ึงจะทาํให้สมาชิก

ในองคก์รรู้สึกไม่เป็นอิสระในการทาํงานและจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรคส่ิ์งท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์รทาํใหเ้บื่อหน่ายและไม่รู้สึกเก่ียวขอ้งหรือผกูพนัต่อองคก์ร  
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  3) ด้านความก้าวหน้า เพราะ นั้ นคิดว่าตาํแหน่งงานที่พนักงานดูแลอยู่นั้ นมี

ความก้าวหน้ากว่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน ความก้าวหน้าอาจมีหลายอย่างด้วยกัน เช่น 

ความกา้วหน้าในด้านหน้าที่การงาน ซ่ึงการไดรั้บโอกาสในการเติบโตหรือเจริญกาวหนา้ในตาํแหน่ง

หนา้ที่การงานในองคก์ารที่สูงขึ้นอยา่งเป็นธรรม และดา้นเงินเดือน ซ่ึงเม่ือบุคคลที่ไดรั้บความกา้วหน้าก็

เท่ากบัวา่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล  

  4) ด้านความรับผิดชอบ เพราะสามารถอธิบายได้ว่า การท่ีสามารถวางแผนการ

ทาํงานและกาํหนดเป้าหมายที่ชดัเจน นั้นจะส่งผลให้พนกังานในองคก์รนั้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ของพนักงาน ส่วนสาํคญัที่ทาํให้บุคลากรไดท้าํงานที่องคก์รมอบหมายได้สาํเร็จ การที่พนักงานนั้นมี

ความรับผดิชอบในหนา้ที่การทาํงาน โดยเอาใจใส่และมุ่งมัน่ให้งานท่ีรับผดิชอบสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

จะส่งผลดีดีต่อความเจริญกา้วหนา้ของพนกังาน  

 ผลวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชติมา รอบคอบ (2542) และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ธญัลกัษณ์ บรรจงแกว้ (2548) 

 ปัจจยัค ํ้าจุนที่ส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนักงาน บริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศ

ไทย) จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

  1) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา มีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพนักงาน

บริษทั โซน่ี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกัด มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้สามารถ

อธิบายไดว้า่ การผูบ้งัคบับญัชามีมนุษยส์ัมพนัธท่ี์ดีและเอาใจใส่ต่อพนกังานทุกคน การมีความสัมพนัธ์

ที่ดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ไดแ้ก่ การสามารถพูดคุยหรือปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กเร่ือง การสร้างความ

เป็นกันเองระหว่างผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชา จะทําให้พนักงานนั้ นมีทัศนคติที่ ดี ต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาและจะทาํให้พนกังานในองคก์รนั้นเกิดความผูก้นัต่อผูบ้งัคบับญัชาและองคก์รมาก 

  2) ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน การมีความมีความรู้สึกไวว้างใจเพื่อน

ร่วมงาน ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน ความเก่ียวพนัทางสังคมกับเพื่อน

ร่วมงาน เช่น การมีโอกาสเขา้สังคม พบปะพดูคุยกบัเพื่อนร่วมงานจะเป็นปัจจยักาํหนดความรู้สึกผูกพนั

ต่อองค์กร ซ่ึงความไวว้างใจระหว่างบุคคลมีความสําคญัต่อโครงสร้างของระบบสังคมและทัศนคติ

พฤติกรรมของผูร่้วมอยู่ในสังคม และการที่บุคคลมองเห็นว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมในองค์กร 

มีลกัษณะของความร่วมมือเป็นมิตร จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์รและมีทศันคติที่ดี

ต่อเพื่อนร่วมงาน ส่ิงน้ีมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์รกบัปัจจยัดา้น ประสบการณ์ในการทาํงานของการศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผล

ต่อความผกูพนัในองคก์รของพนกังาน  
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  3) ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร  ความมัน่ใจในการทาํงานกบับริษทั

น้ี ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์รของพนกังานบริษทั โซน่ี เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความผกูพนัต่อองคก์ร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคล้องกับ

สมมติฐานที่ตั้งไว ้อธิบายไดว้่าหากองคก์รมีการดาํเนินการภายใตค้วามซ่ือสัตยสุ์จริต ความ โปร่งใส  

มีวฒันธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีความมัน่คง มีความน่าเช่ือถือ มีเกียรติภูมิและช่ือเสียงต่อสาธารณชน

มากเท่าไรย่อมก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบนัดาลใจและสร้างความภูมิใจให้แก่พนักงาน ให้เกิดความ

ผกูพนัมากยิง่ขึ้น 

  4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน สถานท่ีทาํงานมีสภาพแวดล้อมท่ีดี การที่

องคก์รจดัทาํสถานที่ในการทาํงานให้ดีนั้นจะสามารถจะทาํให้ทศันคติในการทาํงานของพนักงานใน

องคก์รนั้นดีมากขึ้นจะทาํให้พนกังานเกิดความสุขในการทาํงาน  

  5) ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ขอบเขตการลางานท่ีเพียงพอและเหมาะสม เป็นการ

ที่บริษทัให้สวสัดิการที่เหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของพนักงาน เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ดึงดูด

พนักงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานและความผูกพนัในองคก์รจะส่งผลให้พนกังานในองคก์ร

นั้นมีการปฏิบติังานที่ดี  

 ผลวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เรณู สุขกฤษกิจ (2554) และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ศศินบุญ บุญยิง่ (2544) 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 1. เพศ องคก์รควรที่จะส่งเสริมการทาํงานให้กบักลุ่มพนักงานที่เป็นผูช้าย โดยให้ความ 

ใส่ใจในการสนับสนุนการทาํงานและกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ เช่น จดัตั้งชมรมกีฬา จดัตั้งชมรมดนตรี 

เพื่อให้พนักงานกลุ่มน้ีไดมี้พื้นที่ที่จะสามารถพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดกบัคนที่ชอบกิจกรรม

เด่ียวกนั จะสามารถทาํใหพ้นกังานนั้นไดรู้้สึกว่าตนเองนั้นมีผูท่ี้คอยรับฟังและใหท้าํแนะนาํได ้ ส่ิงน้ี

จะทาํใหพ้นกังานนั้นมีความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึ้น 

 2. อายุ องค์กรควรที่จะส่งเสริมผูท้ี่มีอายุ 41-50 ปี เน่ืองจากว่าคนกลุ่มน้ีนั้นการทาํงาน

ให้กับองค์กรมาเป็นเวลานาน ทาํให้เกิดความเบื่อกับงานที่ได้รับผิดชอบอยู่เป็นประจาํเพราะว่า 

มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่มาก องคก์รนั้นจะสนับสนุนคนกลุ่มน้ีโดยการส่งกลุ่ม

พนักงานที่มีอาย ุ41-50 ปี ไปเรียนรู้งานที่ต่างประเทศเพื่อเป็นการไดเ้พิ่มพูนประสบการณ์ใหม่และ

นาํมาสอนงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้
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 3. ระดับการศึกษาสูงสุด คนกลุ่มส่วนใหญ่ในองค์กรนั้นจะมีระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 

พนกังานกลุ่มน้ีนั้นเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ เป็นกลุ่มคนกาํลงัสาํคญัท่ีจะสามารถพฒันาองคก์ร

ให้ดียิ่งขึ้ นไปได้ องค์กรจะต้องให้ความสําคัญกับคนกลุ่มน้ีโดยการสนับสนุนให้พนักงานนั้น 

ไดท้าํงานที่เหมาะสมกบัความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสบการณ์การทาํงานให้กบัคนกลุ่มน้ี

และเม่ือการทาํงานนั้นประสบความสาํเร็จ องคก์รนั้นจะตอ้งมีการประเมินผลงานของบุคคลากร

อยา่งเหมาะสมและมีการเล่ือนตาํแหน่งใหก้บัพนกังานผูมี้ความสามารถอยา่งเป็นธรรม เพือ่จะทาํให้

พนกังานนั้นเกิดแรงจูงใจและผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึ้น 

 4. สถานภาพ ตอ้งองคก์รจะตอ้งมีสวสัดิการใหก้บักลุ่มพนักงานที่โสด เน่ืองจากพนกังาน

กลุ่มน้ีนั้ นจะต้องการสวสัดิการที่เหมาะสม เช่นการมีวนัลาพกัร้อน ค่ารักษาพยาบาลสําหรับ

ครอบครัวและตวัพนกังาน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นตน้ เพือ่ลดภาระค่าครองชีพใหก้บัพนกังานและ

จาํทาํใหเ้กิดแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน 

 5. ตาํแหน่งงาน องค์กรนั้นให้ความสําคญักับพนักงานระดับหัวหน้างาน เน่ืองจากว่า

พนกังานกลุ่มน้ีนั้นมีความรู้ความสามารถที่ดีและตอ้งการเพิม่ความรู้ความสามารถและเดือนเดือนได้

จึงทาํให้พนักงานกลุ่มน้ีเปล่ียนงาน องคก์รควรจะตอ้งจดัการการส่งกลุ่มพนักงานระดบัหัวหน้างา

นั้ นไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ดังนั้ นจะ

สามารถทาํใหพ้นกังานกลุ่มน้ีมีแรงจูงใจในการทาํงานเพือ่เพิม่ประสบการ์การทาํงานท่ีดีได ้  

 6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน องค์กรนั้ นจะต้องให้ความสําคัญกับพนักงานกลุ่มที่มี

ระยะเวลาที่ปฏิบติังานน้อยกว่า 1 ปี เน่ืองจากว่าพนักงานกลุ่มน้ีนั้นเป็นพนกังานใหม่จึงยงัไม่เขา้ใจ

ในเร่ืองของลักษณะงานและเป้าหมายขององคก์รมากนัก อาจจะทาํให้พนักงานกลุ่มน้ีเกิดความ

ตอ้งการเปล่ียนงาน องคก์รนั้นควรส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อแจง้ถึงลกัษณะงานและเป้าหมายของ

องคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาควรจะตอ้งสอนงานใหแ้ก่พนกังานกลุ่มน้ีและควรมีการจดัสวสัดิการที่ดีให้กบั

พนักงาน เพื่อที่จะทาํให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทาํงานกบัองคก์รต่อไปและจะทาํให้พนักงาน

นั้นเกิดความผกูพนัต่อองคก์ร 

 7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน องคก์รควรจะตอ้งพิจารณาการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานตามการ

ประเมินผลการทาํงานประจาํปี เพื่อจูงใจให้พนักงานมีการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

ส่งเสริมขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบติังานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยูข่องผูป้ฏิบติังานให้ดีขึ้นซ่ึง

จะนาํไปสู่ความพอใจในการทาํงานและสร้างความผกูพนัต่อองคก์รในท่ีสุด 
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 ปัจจัยจูงใจ 

 1. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน องคก์รหรือผูบ้งัคบับญัชานั้นจะตอ้งสร้างกระบวนการ

ในการทาํงานที่ดีใหก้บัพนกังานในองคก์รสร้างความเขา้ในใจงานโดยการส่งพนกังานไปอบรมงาน

หรือให้เรียนรู้งานที่ต่างประเทศเพื่อได้แลกเปล่ียนมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อให้พนักงานนั้น 

นาํความรู้ที่ไดม้านั้นปฏิบติังานใหก้บัองคก์รไดส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ด้านความมีอิสระในการทํางาน ผู ้บังคับบัญชาจะต้องให้ความมีอิสระในงาน 

แก่พนกังานช่วยเหลือและให้คาํปรึกษสาํหรับงานท่ีมอบหมายให้แก่พนกังาน ไม่ควรตั้งกฏระเบียบ

การทาํงานจนมากเกินไปเพราะว่ากฎระเบียบภายในองค์กรจะเป็นกําหนดหน้าที่ของบุคคล 

ในองคก์ร หากผูบ้งัคบับญัชานั้นเขม้งวดเกินไปก็จะทาํให้เกิดผลเสียกบัองคจ์ะทาํให้พนักงานนั้น 

ไม่มีความสุขและไม่มีอิสระในการทาํงาน 

 3. ด้านความก้าวหน้าบริษัท องค์กรควรมีการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของ

พนักงานในทุกปีและเล่ือนตาํแหน่งให้กบัพนักงานหรือมอบรางวลัให้แก่ผูท่ี้มีประสิทธิภาพการ

ทาํงานที่ดีอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม เพื่อส่งเสริมพนักงานให้เกิดความกา้วหน้าเพื่อเป็นแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน เพือ่ที่จะทาํใหพ้นกังานนั้นเกิดความพยายามในการทาํงานท่ีมากขึ้น หากพนกังาน

ให้คุณค่าหรือเห็นความสําคญั จะทาํให้เกิดความภาคภูมิใจและเกิดทศันคติที่ดีต่อองคก์ร เพราะ

พนกังานนั้นจะมัน่ใจวา่ตนเองนั้นไดรั้บความไวว้างใจมากขึ้น จะทาํใหพ้นกังานนั้นเกิดความผูกพนั

ในองคก์รมากขึ้น 

 4. ดา้นความรับผดิชอบ องคก์รนั้นควรจะมีการมอบหมายงานใหก้บัพนักงานเพิม่ขึ้นและ

ช้ีแจงให้พนักงานในองคก์รนั้นทาํงานตามวตัถุประสงคท์ี่ทางองคก์รตั้งไว ้เพื่อให้พนักงานนั้นได้

แสดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ท่ี จะทาํใหพ้นกังานนั้นมีความรับผดิชอบในการทาํงาน และ

สามารถกาํหนดเป้าหมายการทาํงานของตวัเองได ้

 ปัจจัยคํา้จุน 

 1. ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชานั้นจะตอ้งสามารถพดูคุยหรือปรึกษา

การทาํงาน ไปจนถึงปัญหาในการทาํงานได ้ เพื่อสร้างความเป็นกนัเองระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จะทาํให้พนักงานนั้นมีทศันคติที่ดีต่อผูบ้ ังคบับญัชาและจะทาํให้พนักงานใน

องคก์รนั้นเกิดความผูก้นัต่อผูบ้งัคบับญัชาและองคก์รมากยิง่ขึ้น 

 2. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อร่วมงาน องคก์รจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ให้แกพนกังานใน

องค์กรโดยการจดักิจกรรมท่องเที่ยวประจาํปีหรือกิจกรรมที่ทาํงานด้วยกนัเป็นทีม เพื่อพนักงาน

ทศันคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไดค้วามเก่ียวพนัทางสังคมกบัเพื่อนร่วมงานทาํให้ไดมี้การเขา้สังคม 
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พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานจะเป็นส่ิงน้ีเป็นปัจจยักาํหนดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงความ

ไวว้างใจระหวา่งบุคคลมีความสาํคญัต่อโครงสร้างของระบบสงัคมและทศันคติพฤติกรรมของผูร่้วม

อยูใ่นสงัคม  

 3. ดา้นความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์ร องคก์รจะตอ้งมีการดาํเนินการภายใตค้วาม

ซ่ือสัตยสุ์จริต ความ โปร่งใส มีวฒันธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม มีความมั่นคง มีความน่าเช่ือถือ  

มีเกียรติภูมิและช่ือเสียงต่อสาธารณชนมากเท่าไรยอ่มก่อให้เกิดแรงศรัทธา แรงบนัดาลใจและสร้าง

ความภูมิใจใหแ้ก่พนกังาน 

 4. การใหร้างวลัและค่าตอบแทน ผูบ้ริหารทางบริษทัควรสร้างแรงจูงใจโดยกาํหนดจดัให้

มีระบบสวสัดิการภายในและค่าตอบแทนเพื่อตอบสนอง ความตอ้งการของพยาบาลในดา้นความ

มั่นคงในวิชาชีพ เพิ่มความปลอดภยัในการปฏิบติังานในเวรบ่าย-ดึก ให้ยามตรวจตามตึกต่าง ๆ  

การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็น ตวัเงินปรับเพิม่อตัราค่าเวรและค่าล่วงเวลาให้เท่ากบัโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 

ในระดบัเดียวกนั ไม่เป็นตวัเงินเช่น การไดรั้บการยอมรับ ช่ืนชมผลงานผูบ้ริหารควรปรับ เงินเดือน

อยา่งยติุธรรมกบัความรู้ความสามารถและผลการปฏิบติังาน 
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ปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพือ่การศึกษา 

ของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรังสิต 

FACTORS RELATED TO SUCCESS OF USING INFORMATION SYSTEMS 

FOR EDUCATE OF STUDENT IN MASTER DEGREE OF BUSINESS 

ADMINISTRATION RANGSIT UNIVERSITY 

สิริกญัญา ธรรมลงักา16

1  เฉลิมพร เยน็เยอืก17

2 

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

บทคดัย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสาํเร็จ

ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต (2) เพือ่ศึกษาปัจจยัการบริหารระบบสารสนเทศที่มีความสมัพนัธก์บัความสาํเร็จ

ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ นักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 152 คน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability) 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 111 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิยั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 72 คน อายรุะหวา่ง 20 –30 ปี 

จาํนวน 101 คน มีสถานภาพโสด จาํนวน 104 คน มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 47 คน  

อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 55 คน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 52 คน 

และมีประสบการณ์ในการทาํงาน น้อยกว่า 3 ปี จาํนวน 72 คน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ

คิดเห็นต่อการบริหารระบบสารสนเทศ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย

ได้ดังน้ี คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ (Hardware) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

(Software) ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure) ฐานข้อมูล (Database) การสนับสนุนด้านเครือข่าย 

(Network) ทกัษะของผูใ้ชง้าน (People) และความสาํเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า  

เพศ และประสบการณ์ในการทาํงานของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รังสิตที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (2) ปัจจยัการบริหารระบบสารสนเทศ พบว่า การสนับสนุนด้าน

เครือข่าย และด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศ 

ในการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

คาํสําคญั: การบริหารระบบสารสนเทศ, ความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศ 

 

Abstract 

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

to satisfaction of success of using information systems for educate of student in master degree of 

Business Administration Rangsit University.  (2) to study factors that  related to success of using 

information systems for educate of student in master degree of Business Administration Rangsit 

University. The population were student in master degree of Business Administration Rangsit 

University 152 people with the questionnaire was use as a tool to collect 111 sample. Sampling 

technique was Nonprobability (Purposive 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. The research results showed characteristics of survey 

respondents as follows 72 people were female, 20 -30 years old 101 people, single total 104 people, 

career private employee 47 people, Operating level 55 people, salary 20,001 – 30,000 Baht per 

month total 52 people, and working experience below 3 year 72 people. The results of the research 

were analyzed for Management Information Systems was high level sort by Hardware, Software, 

Procedure, Database, Network and People. The satisfaction of success of using information systems 

for educate was high level. The hypothesis testing showed the following results: (1) Individual 

factors, it were sex and working experience affecting to satisfaction of success of using information 

systems for educate of student in master degree of Business Administration Rangsit University, the 

statistically significant differences between the comparing groups was 0.05. (2) Management 
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Information System Factors, it were Network and Procedure affecting to satisfaction of success of 

using information systems for educate of student in master degree of Business Administration 

Rangsit University, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05. 

 

Keywords: Management Information Systems, Success of Using Information Systems 

 

บทนํา 

ในปัจจุบนัโลกไร้พรมแดนพฒันาอยา่งรวดเร็วอยา่งไม่หยุดย ั้ง ผูค้นทุกคนทุกเพศทุกวยั 

ในหลากหลายประเทศทัว่โลก สามารถเขา้ถึงระบบเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและพฒันาอยูต่ลอดเวลา  

การรับส่งขอ้มูลข่าวสาร วินาทีต่อวินาที สาระความรู้และบนัทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ต่าง ๆ  ถูกนาํมา

ถ่ายทอดบนโลกออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เก่ียวกับสารสนเทศที่พฒันาขึ้นทุก ๆ วนั  

อีกทั้งการเช่ือมต่อเครือข่ายสัญญาณต่าง ๆ ทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล สาระความรู้ ความบนัเทิง 

สามารถซ้ือขายแลกเปล่ียน พบปะสนทนากันได้ อย่างง่ายดายแค่เพียงปลายน้ิวสัมผสั ไม่ว่าจะ 

ทาํอะไรอยูห่รืออยูแ่ห่งหนใด เสมือนเป็นปัจจยัหน่ึงสาํหรับการดาํรงชีวิตประจาํวนั ทัว่โลกจึงให้

ความสําคัญกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ( Information and Communication 

Technology: ICT) ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เร่งพฒันาการศึกษาไปพฒันาคุณภาพของคน 

เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่สามารถพฒันาประเทศ ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

(ICT) จึงเป็นเคร่ืองมือที่มีอนุภาพสูงในการช่วยเพื่อประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา เช่น ช่วยนาํ

การศึกษาให้เขา้ถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเน่ืองนอกระบบโรงเรียน และเรียนรู้

ตามอธัยาศยั ช่วยจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และจดัการ เพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยาํ

ในการจดัทาํขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล การเก็บรักษา และการเรียกใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ในการ

จดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อช่วยการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) ซ่ึงปัจจุบนัมีนโยบายการพฒันาประเทศชาติ ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2560 – 

2579 ซ่ึงเป็นแผนการพฒันาประเทศชาติในเชิงโครงสร้างเน่ืองจากการเกิดสาขาอุตสาหกรรม และ

บริการใหม่ ๆ ที่ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่หลากหลายสาขา เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ในภาคการผลิต บริการ จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เกิดความเหล่ือม

ลํ้ าในมิติต่าง ๆ จากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งกา้วกระโดด เช่น รายได ้ความรู้ ทกัษะ 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ีดงันั้นประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมี ยทุธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิรูป และ

ปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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เหมาะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลก ยดืหยุน่ปรับตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถรับมือกบัความเส่ียง และ

ภยัคุกคามแบบใหม่ได ้และสามารถอาศยัโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์

ใหก้บัคนในชาติได ้(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยใน

ยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

โดยผูเ้รียนจะเรียนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารที่ทนัสมยั และสามารถเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว พฤติกรรมของผูเ้รียนเร่ิมเปล่ียนแปลงไปมีการใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาสืบ

คน้หาความรู้ในชั้นเรียน จึงทาํให้เป็นความสาํคญัของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(Information and Communications Technology: ICT) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํคญั และเป็นประโยชน์

ต่อการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยแนวทางการพฒันา

ทางด้าน ICT เพื่อการศึกษา คือ (1) การจัดหาอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นท่ีใช้ในการเรียนการสอน เช่น 

คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ มีการจดัตั้งศูนยข์อ้มูล Data Center (2) การพฒันาโครงข่าย

โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบูรณาการโครงข่าย ที่ใช้สําหรับการเช่ือมต่อกบัศูนย์

ขอ้มูลต่าง ๆ  (3) การพฒันาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Contents) ในรูปแบบส่ือออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์

e-Book หรือ Applications ต่าง ๆ (เว็บไซด์มติชน, 2560) ได้จัดอันดับ Webometrics Ranking of 

World Universities โดยนาํขอ้มูลจากมหาวิทยาลยักว่า 2 หม่ืนแห่งทัว่โลก โดยเน้นไปที่ผลงานทาง

วิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการวดัด้วยดัชนีการตีพิมพผ์ลงานวิจยัและการ

อา้งอิงผลงานวิจยั หรือ วดัความเป็นมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)  ไดรั้บการประเมิน

และจดัอนัดบัจากเวบ็โอเมตริกซ์ว่าเป็นมหาวทิยาลยัอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดในเมืองไทยอนัดบัที่ 19  

และอยูอ่นัดบัที่ 2,768 ของโลก คือ มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนท่ีมีศาสตราจารยม์าก

เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัรังสิตยงัมีช่ือเสียงในดา้นวิชาการที่ทนัสมัย

หลายหลกัสูตรดว้ยกนั ดงันั้นงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์

กับความสํา เ ร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงส่วนใหญ่มีเพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ตาํแหน่งงาน รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ทาํงาน และความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบของสารสนเทศที่แตกต่าง

กนั  มีปัจจยัใดที่มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการนาํระบบสารสนเทศไปใชใ้นการศึกษาของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท เพือ่เป็นประโยชน์และนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศของนกัศึกษาและองคก์รต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.  เพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศ

เพือ่การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัการบริหารระบบสารสนเทศท่ีมีความสมัพนัธต่์อความสาํเร็จในการใช้

ระบบสารสนเทศเพือ่การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1.  ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ตาํแหน่งงาน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ ประสบการณ์ทาํงาน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบ

สารสนเทศเพือ่การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

2.  ปัจจยัการบริหารระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ได้แก่ คุณภาพของเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ (Hardware) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software) ทกัษะของผูใ้ช้งาน (People) 

การสนับสนุนดา้นเครือข่าย (Network) ฐานขอ้มูล (Database) และขั้นตอนปฏิบติังาน (Procedure) 

มีความสัมพนัธ์กับความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  การบริหารระบบสารสนเทศ หมายถึง องคป์ระกอบการทาํงานของระบบที่สมัพนัธก์นั 

ซ่ึงประกอบดว้ย คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ (Hardware) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

(Software) ทักษะของผู ้ใช้งาน (People) การสนับสนุนด้านเครือข่าย (Network) ฐานข้อมูล 

(Database) และขั้นตอนปฏิบติังาน (Procedure) ซ่ึงถ้าขาดส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึงไป 

ก็อาจทาํใหร้ะบบสารสนเทศไม่สมบูรณ์ได ้แต่ละองคป์ระกอบมีความหมายดงัน้ี 

1.1  คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์  (Hardware) คือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

ที่นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ใชเ้พือ่ทาํอาํนวยความสะดวกใน

การปฏิบติังานด้านการเรียน โดยสามารถสัมผสัและจบัตอ้งได้ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 

เคร่ืองพิมพ ์โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ ถูกผลิตขึ้นจากบริษทัที่มีช่ือเสียงเฉพาะดา้น มีคุณภาพดี สามารถ

นาํไปใชท้าํงานไดอ้ยา่งสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2  ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  (Software) คือ ระบบหรือโปรแกรม

ต่าง ๆ ที่ถูกจดัทาํขึ้นเพือ่ใชใ้นการออกคาํสั่งไปที่อุปกรณ์หรือเคร่ือง โดยนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้เพื่อประมวลผลคาํสั่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความ

รวดเร็ว ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งหลากหลาย 

1.3  ทกัษะของผูใ้ช้งาน (Peopleware) คือ ทกัษะ ความสามารถของนักศึกษา

ระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ที่มีความรู้ความเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือ โปรแกรมต่าง ๆ จากการสะสมความรู้ ประสบการณ์หรือจากการแนะนาํของผูส้อน และมี

ความรู้ต่อยอดพฒันา จนสามารถแกไ้ขปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4  การสนับสนุนด้านเครือข่าย (Network) คือ การได้รับการสนับสนุนดา้น

เครือข่ายจากผูใ้หบ้ริการเครือข่ายต่าง ๆ เช่น เครือข่ายมือถือ เครือข่ายภายใน และภายนอกของสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ที่ช่วยใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิตเขา้ถึง

ขอ้มูลต่าง ๆ ที่อยูใ่นอินเทอร์เน็ต ที่มีอยูห่ลากหลายไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

1.5 ฐานข้อมูล (Database) คือ ฐานข้อมูลที่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตใชใ้นการสืบคน้หาองคค์วามรู้ความเขา้ใจ มาใชใ้นการปฏิบติังาน

ให้สําเร็จลุล่วงด้วยฐานขอ้มูลนั้นจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีขอ้มูลท่ี

ครบถว้นทนัสมยั และมีแหล่งอา้งอิงที่ชดัเจน 

1.6  ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) คือ ขั้นตอนต่าง ๆ  ในการใชง้านตั้งแต่

การติดตั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ระบบหรือโปรแกรมที่ใชง้านต่าง ๆ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สามารถศึกษาไดด้้วยตนเองจากคู่มือหรือคาํแนะนําของ

เคร่ืองมือหรือระบบนั้น ๆ ไดอ้ธิบายไว ้

2. ความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การที่บรรลุเป้าหมาย

ทางการเรียนที่ตั้งไว ้การทาํงานที่ไดรั้บมอบหมายไดส้าํเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในงานของตวัเองที่

ไดรั้บมอบหมายในหอ้งเรียน สอบไดค้ะแนนเป็นท่ีน่าพอใจในแต่ละการสอบแต่ละคร้ัง 
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กรอบแนวคดิ 

ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผลการวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา ในการแนะนํานักศึกษาในการใช้

เทคโนโลยบีริหารจดัการสารสนเทศ ดา้นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ในยคุปัจจุบนั  

อีกทั้งระบบหรือโปรแกรมที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการเรียนหรือการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นสายงาน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- ตาํแหน่งงาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

- ประสบการณ์ในการทาํงาน 

ความสําเร็จในการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

บริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรังสิต 

Delone and Mclean (2003) 

Abdulmohsen et al. (2005)  

และ Moharned (2008) 

 

การบริหารระบบสารสนเทศ 

- คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์   

- (Hardware) 

- ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   

- (Software) 

- ทกัษะของผูใ้ชง้าน (Peopleware) 

- การสนบัสนุนดา้นเครือข่าย (Network)  

- ฐานขอ้มลู (Database) 

- ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Procedure) 

(พรรณี สวนเพลง, 2552 และทิพวรรณ 

หล่อสุวรรณรัตน์, 2545) 
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2.  ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนในเร่ืองของ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตอ้งเพือ่เป็นประโยชน์ให้แก่ผูเ้รียนไดเ้พิ่มพูนทกัษะในการใช้

ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 

3.  ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาในการกาํหนดนโยบาย ส่งเสริมให้มีการ

นําระบบสารสนเทศเขา้มาใช้ในการศึกษาของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดการศึกษานอกเวลา และคน้หา

สารสนเทศที่มีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และอา้งอิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 4.  ผลการวจิยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่สถานศึกษา และผูใ้หบ้ริการเครือข่ายเพือ่ใหท้ราบถึง

ความตอ้งในการใชเ้ครือข่าย สามารถนาํไปปรับปรุง หรือพฒันาระบบเครือข่ายภายใน และภายนอก

ใหค้รอบคลุม 

 5.  ผลการการวิจยัน้ีเป็นประโยชน์ให้แก่ สถานศึกษา นักวิชาการ และผูท้ี่สนใจ โดยการ

เพิม่องคค์วามรู้ทางดา้นวชิาการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ และเป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํไป

ต่อยอดไดใ้นอนาคต 

 

แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารระบบสารสนเทศ 

ไพบูลย ์เกียรติโกมล และณัฎฐพนัธ์ เขจรนันท์ (2551) เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

เทคโนโลยทีี่ประกอบดว้ยระบบจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศที่มีการวางแผนจดัการ และใชง้านร่วมกนัอยา่งมีระบบ โดยมี 

3 องคป์ระกอบใหญ่ ๆ ดงัน้ี (1) เคร่ืองมือในการสร้างระบบสารสนเทศ คือ ส่วนประกอบพื้นฐานที่

รวมเขา้ด้วยกันช่วยให้ระบบสามารถดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ (1.1) 

เคร่ืองมือ (Tools) คือ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการจดัเก็บ และประมวลผล ประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

และซอฟทแ์วร์ (Software) (1.2) ฐานขอ้มูล (Database) คือ ขอ้มูล (2) ขั้นตอนการประมวลผลขอ้มูลการ

สังเคราะห์สารสนเทศให้เหมาะกับการใช้งาน โดยการเรียบเรียง จาํลําดับ และวิธีการของการ

ประมวลผลขอ้มูลเพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศที่ตอ้งการ (3) การแสดงผลลพัธ ์คือ ผลลพัธจ์ากการประมวลผล

ของระบบสารสนเทศให้อยูใ่นรูปของรายงานต่าง ๆ  สามารถเรียกมาแสดงไดอ้ยา่งรวดเร็ว และชดัเจน 

ส่วนประกอบต่าง ๆ  จะทาํให้เทคโนโลย ีและระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมีความสะดวก รวดเร็ว 

และขอ้มูลที่ไดม้ายงัมีความถูกตอ้ง และแม่นยาํ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้มีการนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหาร

การศึกษาเป็นมหาลัยแรกในประเทศไทย โดยอธิบายไวว้่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เพื่อการศึกษานั้น คือ การนาํเอาคอมพวิเตอร์มาใชเ้พื่อการศึกษา ซ่ึงโรงเรียน และสถานศึกษาสามารถ

นาํมาใชไ้ด ้3 ระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบการบริหาร ระบบการเรียนการสอน และระบบสนับสนุนการ

เรียนการสอน โดยทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545) และพรรณี สวนเพลง (2552) ไดอ้ธิบายวา่ ระบบ

สารสนเทศเพื่ อการจัดการที่ ใช้คอมพิว เตอ ร์  (Computer-based Information Systems: CBIS)  

มีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 6 ส่วน ได้แก่  (1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) (2) ซอฟท์แวร์ (Software) 

(3) บุคลากร (Peopleware) (4) ฐานขอ้มูล (Database) (5) ระบบเครือข่าย (Network) และ (6) ขั้นตอน

ปฏิบติังาน (Procedure)  

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารระบบสารสนเทศ 

สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบที่สําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้นคือการนาํ

องคป์ระกอบของคอมพวิเตอร์ ไดแ้ก่ คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์  (Hardware) ประสิทธิภาพ

ของระบบสารสนเทศ  (Software) ทกัษะของผูใ้ช้งาน (Peopleware) การสนับสนุนด้านเครือข่าย 

(Network) ฐานขอ้มูล (Database) และขั้นตอนการปฏบิติังาน (Procedure) 

แนวคดิเกี่ยวกับความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Delone and Mclean (1992) ได้จัดตัวแบบจําลองความสํา เร็จของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ นั้นได ้6 ปัจจยัหลกั คือ คุณภาพของระบบ (System Quality) คุณภาพของสารสนเทศ 

( Information Quality) ก า ร ใช้ เท ค โ น โ ล ยีส า ร ส น เท ศ  ( Use) ค ว า ม พึง พ อ ใจข อ ง ผู ้ใช้งาน  

( User Satisfaction) ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ บุ ค ค ล  ( Individual Impact) แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ อ ง ค์ ก ร 

(Organizational Impact) โดยปัจจยัคุณภาพของระบบ และปัจจยัคุณภาพของสารสนเทศ จะส่งผลต่อ

ปัจจยัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกนัและ

กัน จากนั้ นถึงจะส่งผลกระทบต่อบุคคล และปัจจัยบุคคลจะส่งผลกระทบต่อองค์กร ต่อมาใน 

Delone and Mclean (2003) ไดท้าํการปรับปรุงแบบจาํลองเพิ่มเติม โดยเพิ่มองคป์ระกอบใหม่ขึ้นมา 

คือ คุณภาพของการบริการ และรวมผลกระทบต่อผูใ้ชง้านกบัองคก์รเขา้ดว้ยกนั มาเป็นผลประโยชน์

สุทธิ และเสนออีกองคป์ระกอบ คือ ความตั้งใจที่จะใชร้ะบบเพือ่เป็นทางเลือกของการใชง้านระบบ 

นอกจากน้ียงัมีนกัวิจยัไดน้าํการวดัความสาํเร็จของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของ Delone and 

Mclean (2003) องคป์ระกอบของการวดัความสาํเร็จของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 6 ประกอบ  

มีความสัมพนัธ์กันเองสูง โดย Abdulmohsen et al. (2005) ได้เสนอ 3 องค์ประกอบในการวัด

ความสําเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การเข้าถึงระบบ การใช้งานระบบ และ

ประสิทธิภาพของระบบ นอกจากน้ี Mohamed (2008) ไดเ้สนอการการวดัความสําเร็จของการใช้
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ไว ้4 ดา้น คือ ความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน คุณภาพของระบบ คุณภาพของ

ขอ้มูล และคุณภาพของบริการ 

จากการทบทวนความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้สามารถสรุปไดว้่า 

ความสาํเร็จในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ที่ใชใ้นการวดัในดา้นการใชง้านของนักศึกษาเพื่อให้

สอดคลอ้งกบับริบทของงานวิจยัที่ใช้วดัในดา้นศึกษา คือ สามารถใชร้ะบบให้ประสบความเสร็จ 

ทนัเวลา ภายใตท้รัพยากรที่นกัศึกษามี และผลลพัธข์องการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นการศึกษานั้นทาํให้

เกิดความพงึพอใจ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พชัรภรณ์ สุนทรวิบูลย ์ไพบูลย ์ศรีชัยสวสัด์ิ และขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ (2558) 

ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ ของฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการ ของฝ่ายพฒันา

กีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทยที่สร้างขึ้น (ICT SpOM Model) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่ (1) สารสนเทศ (Information) (2) การสนบัสนุน (Support) (3) บุคคล (People) (4) การจดัการ

องคก์ร (Organizing) และ (5) การจดัการสารสนเทศ (Management Information) 

 ต่อพงษ์ โชคครรชิตไชย ์(2559) ทาํการศึกษาเร่ือง การพฒันารบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารการขายของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ลาํปางชยัศิริ ผลการศึกษาพบวา่ การออกแบบสารสนเทศใหม่

มีขั้นตอนการทาํงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างแผนภาพการไหลขอ้มูล เป็นการสร้างแผนภาพการ

ไหลขอ้มูลจาํลองขั้นการทาํงานของระบบ จากความตอ้งการสารสนเทศ (2) การออกแบบระบบ

คอมพวิเตอร์ จะใชค้อมพวิเตอร์ 1 เคร่ืองติดตั้งระบบสารสนเทศแบบ Stand Alone และใชโ้ปรแกรม 

Microsoft office 365 Access เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (3) การออกแบบ

โครงสร้างฐานข้อมูลจะใช้แผนภาพการไหลของข้อมูล ระบบการขายสินค้าใหม่ ออกแบบ

โครงสร้างฐานข้อมูลในลักษณะแบบจาํลองฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation Database Model)  

โดยการออกแบบประกาศไปดว้ย ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟทแ์วร์ (Software) 

 เพญ็พกัตร นภากุล (2557) ทาํการศึกษาเร่ือง การวเิคราะห์องคป์ระกอบการรู้คอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ท่ีจาํเป็นสาํหรับครูในกลุ่มประเทศอาเซียน ผลการวจิยัพบว่า 

องคป์ระกอบการรู้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร ที่จาํเป็นสาํหรับครูในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ความรู้พื้นฐานดา้นคอมพวิเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) ความรู้พื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตเบื้องตน้ (3) ความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ร่วม  
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(4) เจตคติต่อการใชง้านคอมพวิเตอร์ (5) เจตคติต่อผลกระทบจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ (6) ทกัษะ

การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อส่ือสาร (7) ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

และการใช้แหล่งเรียนรู้บนเว็บ (8) ทักษะการจัดการข้อมูล เอกสาร และการนําเสนอด้วย

คอมพวิเตอร์ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ มี

ความสมัพนัธก์บัความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต ประชากรที่ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ที่กาํลงัศึกษาในรหัส 2559-2560 จาํนวนรวมทั้งหมด 152 คน 

(คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต, 2561) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตรของ Yamane 

(1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 111 คน ในการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการสุ่มโดยไม่อาศยัความน่าจะ

เป็น (Nonprobability Sampling) วธีิการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้จิยัตอ้งการเก็บ

ขอ้มูลจากนักศึกษาที่ยงัคงศึกษาอยูใ่นภาคเรียนปัจจุบนั เน่ืองจากนักศึกษารหัส 59 บางส่วนสาํเร็จ

การศึกษาไปในภาคเรียนที่ 1 จาํนวนหน่ึงจึงทาํให้การรวบรวมแบบเจาะจงเพื่อให้นักศึกษาที่ยงัใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยู่ในปัจจุบนั โดยใช้การแจกแบบสอบถามแจกด้วยตนเอง 

เกณฑก์ารให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดบั ทาํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha  

มีค่า 0.792 ถึง 0.893 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ  

 

ตารางที่ 1 แสดงการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

ตวัแปร จาํนวนขอ้คาํถาม ค่าความเช่ือมัน่ 

การบริหารระบบสารสนเทศ 30  

- คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ (Hardware) 5 0.817 

- ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software) 5 0.792 

- ทกัษะของผูใ้ชง้าน (Peopleware) 5 0.845 

- การสนบัสนุนดา้นเครือข่าย (Network) 5 0.846 

- ฐานขอ้มูล (Database) 5 0.883 

- ขั้นตอนปฏิบติังาน (Procedure) 5 0.849 

ความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่การศึกษา 5 0.893 
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 สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี  

  1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนําเสนอเป็น

ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง

  2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน ที่ตั้งไว ้โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ Independent Sample 

: t-Test, F-test และ  Multiple regression  

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 72 คน (ร้อยละ 64.90) มีอายรุะหวา่ง 20 

–30 ปี จาํนวน 101 คน (ร้อยละ 91.00) มีสถานภาพโสด จาํนวน 104 คน (ร้อยละ 93.70) มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 47 คน (ร้อยละ 42.30) อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 55 คน (ร้อยละ 

49.55) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 52 คน (ร้อยละ 46.85) และมีประสบการณ์

ในการทาํงาน นอ้ยกวา่ 3 ปี จาํนวน 72 คน (ร้อยละ64.90) 

 การบริหารระบบสารสนเทศ 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารระบบสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X = 4.12, S.D. = 0.48) โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี คุณภาพของเคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ (Hardware) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software) ขั้นตอนปฏิบติังาน (Procedure) 

ฐานข้อมูล (Database) การสนับสนุนด้านเครือข่าย (Network) ทักษะของผู ้ใช้งาน (People) โดย

รายละเอียดในแต่ละดา้นมีดงัต่อไปน้ี 

  1) คุณภาพของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ (Hardware) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่ออุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง  ๆมีประสิทธิภาพ และพร้อมใชง้านมากที่สุด  

( X = 4.49) รองลงมา การมีคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน เคร่ืองพมิพท่ี์ใชง้านไดอ้ยา่งดี ( X = 4.41) และน้อย

ที่สุด อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่มีช่ือเสียงมีผลต่อการใชง้านของท่าน ( X =3.94) 

  2) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (Software) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั

ความคิด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.22)  เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู ้ตอบ



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

166 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเมนูคาํสั่งต่าง ๆ ของอุปกรณ์และเคร่ืองมือของท่าน ง่ายต่อการ 

ใช้งานมากที่สุด ( X = 4.27) รองลงมา ระบบมีการแสดงผลท่ีชัดเจนหลากหลาย ( X = 4.26) และ 

นอ้ยที่สุด ระบบมีความเหมาะสมกบัภาระงานที่ท่านไดรั้บมอบหมาย ( X = 4.17) 

  3) ทกัษะของผูใ้ชง้าน (Peopleware) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อการมีความสามารถใชค้อมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการทาํงานที่ได้รับ

มอบหมายไดเ้ป็นอยา่งดีมากที่สุด ( X = 4.23) รองลงมา มีทกัษะในการใชง้านโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ต่าง ๆ เช่น Microsoft office ( X = 4.21) และน้อยท่ีสุด เคยได้รับการอบรม/ศึกษา เก่ียวกับการใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูปต่าง ๆ ( X = 3.57) 

  4) การสนับสนุนด้านเครือข่าย (Network) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ

คิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม 

มีความคิดเห็นต่อความเร็วของระบบ Internet ที่ท่านใช้งานอยู่ปัจจุบนั มีความเหมาะสมกับงาน 

ที่ท่านทาํมากที่สุด ( X = 4.20) รองลงมา ระบบเครือข่ายที่ท่านใชมี้ช่องทางการเขา้ถึงที่หลากหลาย  

( X = 4.14) และน้อยที่สุด ระบบ Internet ท่ีท่านใช้มีความเสถียร ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว  

( X = 3.89) 

  5) ฐานขอ้มูล (Database) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น โดยรวมอยู่

ในระดับมาก ( X = 4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

แหล่งขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับในระดับสากลมากที่สุด ( X = 4.14) รองลงมา 

ฐานข้อมูลที่ท่านใช้สามารถเขา้ถึงง่าย ( X = 4.13) และน้อยที่สุด แหล่งข้อมูลที่ท่านใช้มีความ

หลากหลายของขอ้มูล ( X = 4.02) 

  6)ขั้นตอนปฏิบติังาน (Procedure) ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อขั้นตอนในการโหลด Application ต่าง ๆ เพือ่ใชใ้นงานที่ไดรั้บมอบหมายใชร้ะยะเวลาสั้น

และรวดเร็วมากที่สุด ( X = 4.30) รองลงมา ขั้นตอนการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ ทาํไดง่้าย  

( X = 4.19) และน้อยที่สุด อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ท่านซ้ือมาใชง้านมีคู่มือและ ขั้นตอนการ

ปฏิบติังานใหท้่านไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจ ( X = 4.06) 
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 ความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อความสาํเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ

การศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.18) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อการที่สามารถทาํงานที่ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมาย สาํเร็จดว้ยดีมากที่สุด ( X = 4.30) 

รองลงมา ท่านสามารถทาํงานที่ตอ้งการไดส้าํเร็จตามระยะเวลาที่กาํหนด ( X = 4.20) และนอ้ยที่สุด ท่าน

สามารถทาํงานที่ตอ้งการภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งเหมาะสม ( X = 4.12) 

 การทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความสาํเร็จใน 

                 การใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  

                 มหาวทิยาลยัรังสิต 

สมมติฐาน สถิติ ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test -2.10 0.04* สอดคลอ้ง 

อาย ุ t-Test 0.66 0.51 ไม่สอดคลอ้ง 

สถานภาพสมรส t-Test -1.02 0.31 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test 1.13 0.35 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-Test 2.63 0.08 สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 1.04 0.39 ไม่สอดคลอ้ง 

ประสบการณ์ในการทาํงาน F-Test 0.32 0.02* สอดคลอ้ง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า เพศ และประสบการณ์ในการทาํงานของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบ

สารสนเทศเพือ่การศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัการบริหารระบบสารสนเทศที่มีความสมัพนัธต่์อความสาํเร็จ 

                ในการใชร้ะบบสารสนเทศในการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  

                 มหาวทิยาลยัรังสิต 

การบริหารระบบสารสนเทศ 
b Std. 

Error 

B t Sig. 

ค่าคงที่ 1.640 .352  4.659 .000* 

ดา้นฮาร์ดแวร์ (X1) -.060 .101 -.069 -.590 .556 

ดา้นซอฟทแ์วร์ (X2) .137 .107 .151 1.284 .202 

ดา้นบุคลากร (X3) .062 .070 .088 .886 .378 

ดา้นเครือข่าย (X4) .221 .099 .269 2.223 .028* 

ดา้นขอ้มูล (X5) .057 .096 .067 .593 .555 

ดา้นขั้นตอนการปฏบิติังาน (X6) .203 .101 .238 2.010 .047* 

R = 0.626      R2 = 0.391      Adj. R2 = 0.356      SEE = 0.408      F = 11.150     Sig. = 0.000*    

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจยัการบริหารระบบสารสนเทศที่มีความสัมพนัธ์ต่อความสาํเร็จ

ในการใช้ระบบสารสนเทศในการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ การสนับสนุนดา้นเครือข่าย (Network) และดา้นขั้นตอนการปฏิบติังาน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ด้า น ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ค ว า ม สํา เ ร็ จใน ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า โท  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต มากที่สุด คือ ไดแ้ก่ การสนับสนุนดา้นเครือข่าย (Network)  

(B = 0.269) และดา้นขั้นตอนการปฏบิติังาน (B = 0.238) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณอยู่

ในระดบัมาก (R = 0.626)  มีอาํนาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 39.1 (R2 = 0.391) และมีความคาด

เคล่ือนเท่ากบั 0.408 (SEE = 0.408) 

 

อภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ และประสบการณ์ในการทาํงานของนกัศึกษาระดบั

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิตที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความสาํเร็จในการใชร้ะบบ

สารสนเทศเพื่อการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ลกัษณะความแตกต่าง
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ของเพศนั้นแสดงออกถึงอารมณ์ ความละเอียดอ่อนในการใชร้ะบบสารสนเทศ โดยเพศหญิงมี

ความสาํเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการศึกษามากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญิงส่วนใหญ่

นั้นมีการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลส่ิงต่าง ๆ จะสังเกตได้จากปัจจุบัน

เทคโนโลยีส่วน เช่น ซ้ือขายของออนไลน์เส้ือผา้ เคร่ืองสําอางต่าง ๆ มีการให้ขอ้มูลจาํนวนมาก 

เพราะว่าลักษณะของเพศหญิงชอบในการคน้หาขอ้มูล และเปรียบกับส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ดังนั้น

ประสิทธิผลจากการใชร้ะบบสารสนเทศจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับเพศหญิง และประสบการณ์ใน

การทาํงาน แสดงให้เห็นถึงการสะสมหาประสบการณ์จริงในการทาํงานเพื่อตอบสนองภาระงาน

ของตนที่รับผิดชอบ หากความรู้ ไม่เพียงพอในหน้าที่การงาน นอกจากจะได้รับคาํแนะนําจาก

หัวหน้างานแลว้ ก็จะตอ้งมีการบูรณาการเชิงขอ้มูลจากการใชร้ะบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อมาตอบ

โจทยห์รือปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุดารัตน์ เสง่ียมช่ืน (2558) ผลการวิจยั

พบวา่ เพศ และประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนัที่แตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี

การฝึกอบรมผ่านเวบ็แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แตกต่างจากงานวิจยัของ  

ศิรินาถ นิรมิตวรรธนะ (2559) ผลการวิจยัพบว่า เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดไ้ม่มีความ

แตกต่างกนั  

ปัจจัยการบริหารระบบสารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จในการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยอภิปรายตามค่านํ้ าหนกัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี 

 1) การสนับสนุนดา้นเครือข่าย (Network) มีความสัมพนัธ์ มากที่สุด เน่ืองจาก การ

ได้รับการสนับสนุนด้านเครือข่ายซ่ึงหมายถึงการเช่ือมโยงทั้ งภายในและภายนอก หากได้รับการ

สนับสนุนในดา้นน้ีจะสามารถทาํให้การใช้ระบบสารสนเทศนั้นครอบคลุม สะดวก รวดเร็วต่อการใช้

งาน เน่ืองจากยคุปัจจุบนัเป็นยคุที่อินเทอร์เน็ตนั้นเขา้มามีอิทธิพลอยา่งมาก ทุกสาขาวชิา โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่สาขาการบริหาร เน่ืองจากการบริหารทุกวนัน้ี แข่งขนักนัดา้นขอ้มูลทางสารสนเทศสูง หากปราศจาก

การสนบัสนุนดา้นเครือข่ายจะทาํใหธุ้รกิจนั้น  ๆลม้เหลวในการแข่งขนัในยคุปัจจุบนั ดงันั้นนกัศึกษาใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาลัยรังสิตนั้ นจะตอ้งมีความสามารถในการเช่ือมต่อกับโลก

อินเทอร์เน็ต เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลที่จาํเป็นต่อการศึกษา ต่อการคน้ควา้ การทาํวิจยัต่าง ๆ เพื่อให้ประสบ

ความสาํเร็จทางดา้นการศึกษาอีกทั้งเป็นการหาขอ้มูลจากทัว่ทั้งโลกจากทาํให้เพิ่มพูนต่อยอดองคค์วามรู้

ของตวัทั้งสายงาน และวชิาการ จากการพจิารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ “ความเร็วของระบบ Internet ที่ท่านใช้

งานอยูปั่จจุบนั มีความเหมาะสมกบังานท่ีท่านทาํ” มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจาก มหาวทิยาลยัรังสิตมีการ

สนับสนุนด้านเครือข่าย (Network) ให้กับนักศึกษาแต่ละบุคคล เพื่อสนับสนุนให้มีการนําไปใช ้
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ในการศึกษา คน้ควา้ ของผูเ้รียน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึงข่าวสารต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลยั อีกทั้งการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษานั้นจะตอ้งมีการคน้ควา้ขอ้มูล การนาํเสนอภายใน 

ชั้นเรียน อีกทั้งจะตอ้งมีการทาํวทิยานิพนธเ์พือ่สาํเร็จการศึกษา  

 2) ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Procedure) การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรือแม้กระทั่ง  

แอพพลิเคชันต่าง ๆ มีรูปแบบ ขั้นตอนการทํางานที่แตกต่างกันออกไป ทําให้ขั้นตอนปฏิบัติ 

มีความสําคญัอันดับต่อมาซ่ึงจากการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตนั้นจะเก่ียวข้องกับ

โปรแกรมจาํพวกเอกสาร นาํเสนอ และโปรแกรมการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ ต่าง ๆ ซ่ึงการใชฟั้งก์ชัน 

ต่าง  ๆของโปรแกรมจะตอ้งเรียนรู้จากขั้นตอนการนาํไปใชเ้สียก่อน จึงจะสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ และ

เม่ือการพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า “ขั้นตอนในการโหลด Application  ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานที่ได้รับ

มอบหมายใช้ระยะเวลาสั้ นและรวดเร็ว” มีค่าเฉล่ียมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การใช้โปรแกรมหรือ

แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มีความสําคญัต่อความความสําเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต อยา่งมากมาย ซ่ึงผลทั้งหมดสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ พชัรภรณ์ สุนทรวบิูลย ์ไพบูลย ์ศรีชยัสวสัด์ิ และขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ (2558) 

ต่อพงษ ์โชคครรชิตไชย ์(2559) และ เพญ็พกัตร นภากุล (2557)  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

 1.  ดา้นเพศ ควรส่งเสริมพฒันาทกัษะในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้สอดคล้อง

กบัลกัษณะที่แตกต่างทางดา้นเพศ เน่ืองจากการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษานั้นตอ้งมีการคน้ควา้หาองค์

ความรู้เพิ่มเติม เพื่อพฒันาศกัยภาพของนักศึกษาและมุ่งหวงัพฒันาการศึกษานอกเวลาเรียนให้เกิด

ประโยชน์ โดยการมอบหมายงานในช่วงปิดเทอมหรือการจดักิจกรรมบรรยากาศพิเศษแก่ชุมชนต่าง ๆ 

เพือ่ดึงเอาความสามารถของนกัศึกษาในการใชร้ะบบสารสนเทศในการคน้ควา้ 

 2.  ดา้นประสบการณ์ทาํงาน ควรส่งเสริมให้มาการแบ่งบนั ประสบการณ์ของนักศึกษาที่มี

ประสบการณ์ทาํงานจริง  ๆในเชิงปฏิบติัแก่นกัศึกษาท่ีมีประสบการน้อย หรือไม่มีประสบการณ์ในการ

ทาํงาน เพื่อทาํให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจการบูรณาการระหว่างองคค์วามรู้เชิงวิชาการกบัประสบการณ์

ทาํงาน เพือ่เพิม่มุมมองและศกัยภาพของผลผลิตนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3.  การสนบัสนุนดา้นเครือข่าย (Network) เน่ืองจากระบบเครือข่ายในปัจจุบนั มีการเขา้ถึงและ

ครอบคลุม ทั้งเครือข่ายเคล่ือนท่ี และสถานประกอบการต่าง  ๆใหค้วามสนใจดา้นเครือข่ายเป็นอยา่งมาก 

จากพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่ือมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ต ดังนั้ น มหาวิทยาลัยรังสิต  
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ควรรักษาการสนบัสนุนดา้นเครือข่ายที่มีไวใ้ห้แก่นักศึกษา และมีการกาํหนดแผนการตอบสนองในการ

แกไ้ขปัญหาการขดัขอ้งของอินเทอร์เน็ตใหมี้ประสิทธิภาพ 

 4.  ขั้นตอนปฏิบติังาน (Procedure) เน่ืองจากการใชง้านในระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีเคร่ืองมือ

ไวร้องรับใช้งานอยู่แล้ว ดังนั้นควรแนะนําให้มีการฝึกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ  เหล่านั้นให้เป็นระบบและ

สอดคลอ้งกบัการคน้หาสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาของกลุ่มประชากร คือ นักศึกษาระดบัปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ดงันั้นผูท้ี่สนใจจะทาํการศึกษาในเร่ืองน้ีควรเลือกศึกษาจาก

กลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นหรือศึกษาจากกลุ่มประชากรทั้งมหาวทิยาลยั 

 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกความสาํเร็จในการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการศึกษา จากผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยผ์ูส้อนเพิ่ม เพื่อ

มาต่อยอดองคค์วามรู้ทางวจิยั 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

FACTORS INFLUENCING ORGANIZATION COMMITMENT OF 

EMPLOYEE SUPPORT IN RANGSIT UNIVERSITY 

ชาติยา เท่ียงธรรม18

1  พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกุล19

2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาค้นควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ 

ความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต (2) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ

ความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

คือ บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต ที่ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นเมืองเอก จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 

1,480 คน โดยคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากับ 315 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ t-test, F-test  

และ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 218 คน  มีอาย ุ31- 40 ปี จาํนวน 99 คน มีสถานภาพสมรส จาํนวน 166 คน มีระดบัการศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี จาํนวน 159 คน  มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 

จาํนวน 96 คน และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 15 ปี จาํนวน 95 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ปัจจยัแรงจูงใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปน้อยไดด้ังน้ี ด้านคุณภาพชีวิต  

ดา้นภาวะผูน้าํ  ดา้นลกัษณะงาน ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม  ดา้นโอกาสที่ไดรั้บ ดา้นความสัมพนัธ์ 

และด้านวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ร และความผูกพนัองคก์รอยู่ในระดับมาก ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉล่ีย 

ต่อเดือนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

(2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่  

ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นคุณภาพชีวิต และดา้นโอกาสที่ไดรั้บส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากร

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ 

ร้อยละ 41.9 

คาํสําคญั: ปัจจยัจูงใจ, ความผกูพนัองคก์ร 

 

Abstract 

 This research aims to study about (1) to study in examining demographic factors that 

affects organizational commitment and (2) to study in investigating the independent factors that 

influence organizational commitment of the employee support in Rangsit University. 315 out of 

1,480 support staff of Rangsit University, Pathumthani province, Thailand, were chosen as the 

sample group of this study in which the sample size was determined by calculation. Convenience 

sampling method was applied to the study and questionnaire was used as a data collection tool. Data 

analysis was conducted by using descriptive statistics, t-test, F-test, and multiple regression analysis. 

Descriptive statistics shows that the majority of respondents are 218 females, Most of respondents' 

age range is in between 31 and 40 years old, For the marital status, 166 respondents are married.  

In addition, education level of the respondents is mostly bachelor's degree, which counts as 159 

persons. Monthly income of 15,000 baht and below is found to be in the majority of the respondents, 

which are 96 persons. Last, 95 persons are found to have over 15 years of work tenure. Furthermore, 

rating scores of motivational factors from highest to lowest scores respectively are quality of life, 

leadership, job description, compensation, and opportunity And last, for organizational factors, 

ranging from highest to lowest scores respectively are organizational objective and organizational 

commitment. The hypothesis test showed as following: (1) There are statistically differences in 

organizational commitment levsl among different gender, age, education level, and monthly income. 

(2) Motivational factors such as leadership, quality of life, and opportunity influence organizational 

commitment of the support staff at 0.05 significance level and are of 41.9 percent of predictive 

power.  

 

Keywords: Motivation Factor, Organization Commitment 
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บทนํา 

 การเปล่ียนแปลงดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และแรงกดดนัจากกระแสการเปล่ียนแปลง

จากสังคมโลกไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงสังคมท่ีแข่งขันกันด้วย ความรู้ทักษะ เทคโนโลยี 

นวตักรรม และการบริหารจดัการองคก์รสมยัใหม่เป็นผลให้หน่วยงานหรือองคก์รเอกชนจาํเป็นตอ้ง

ปรับตวัอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาบุคลากรมีส่วนสําคญัอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ประเทศ เพือ่ใหอ้งคก์รไดแ้ข่งขนักบัเวทีโลกไดอ้ยา่งมีศกัยภาพ (ชุลีพร เพช็รศรี, 2556) ความผกูพนั

ของบุคลากร เป็นทศันคติของบุคลากรทั้งที่แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก การรับรู้ และการเรียนรู้

ที่ส่งผลต่อความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองคก์ร บุคลากรที่มีความผูกพนัต่อ

องคก์รจะมีพฤติกรรมที่ตระหนักถึงความสาํคญัและมีแรงบนัดาลใจต่อหนา้ที่และความรับผิดชอบ

ของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานในเชิงพฒันา และจะมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงช่วย

ทาํให้เกิดความร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือซ่ึงกนัและกัน เพื่อการสร้างสรรค์ปรับปรุงและ

พฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยส่งผลต่อคุณภาพขององคก์ร บุคลากรทุกส่วนในองคก์ร 

มีบทบาทหน้าที่ในการสร้าง พฒันา และรักษาสัมพนัธภาพที่ดีซ่ึงกนัและกนั เพื่อสร้างสรรคค์วาม

ผกูพนัของพนกังานใหมี้ต่อองคก์ร บุคลากรทุกคนท่ีมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานและความสุข

ในการปฏิบติังานนั้นใช่ว่าจะมีความผูกพนักับองค์กรเสมอไป ดังนั้นการสร้างความผูกพนัของ

บุคลากรจึงเป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยทาํให้บุคลากรเกิดความผูกพนักบัองคก์รได ้(ณัช  อุษาคณารักษ,์ 

2554) ดังนั้ น ผูว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพนัของพนักงานสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต จะทาํให้องคก์รไดรั้บผลประโยชน์เพิม่มากขึ้น การที่พนักงานมีความผูกพนักบั

องคก์ร พนักงานจะทุ่มเทกายและกาํลงัใจ ตั้งใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มที่เต็มความสามารถเพือ่

เป็นการบรรลุวตัถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลยัได้กาํหนดไว ้และเป็นการสร้างฐานรองรับความ

มัน่คงขององคก์รในอนาคตที่จะตอ้งมีการแข่งขนักบัต่างชาติที่ไดเ้ขา้มาร่วมลงทุนในประเทศไทย

เป็นจาํนวนมาก 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

 2.  เพือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยั

รังสิต 

 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

176 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความผูกพันองค์กรของบุคลากร 

สายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิตแตกต่างกนั 

 2. ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ํา ด้านวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร  

ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ด้านคุณภาพชีวิต ด้านโอกาสที่ได้รับ และด้าน

ความสมัพนัธท์ี่ ส่งผลใหค้วามผกูพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

 1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสายสนบัสนุนของมหาวิทยาลยัรังสิต จาํนวน 

1,480 คน (ขอ้มูลสาํนกังานบุคคล ณ เดือนมีนาคม 2561) การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตร

ของ Yamane (1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 315 คน ในการวจิยัคร้ังน้ี  

 2. วิธีการสุ่มตวัอย่างผูว้ิจัยเลือกการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

(Zikmund, 2000) ในการเก็บแบบสอบถาม จนกระทัง่ไดค้รบตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัใน

คร้ังน้ี 

 3. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีคาํถาม

ทั้งหมด 6 ขอ้ โดยมีลกัษณะของคาํถามใหเ้ลือกตอบไดแ้ค่คาํตอบเดียวจากที่กาํหนดไว ้(Check List) 

  ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีคาํถามทั้งหมด 35 ขอ้ มีเกณฑก์ารให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั 

  ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของ

บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมีคาํถามทั้งหมด 10 ขอ้ มีเกณฑก์ารให้คะแนนแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั 

 4. การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ Cronbach’s 

Alpha และการตรวยสอบ Convergent Validity ดงัน้ี 
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ตารางที่1  แสดงการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) และการตรวยสอบ Convergent Validity 

ตวัแปร 

จาํนวน

ขอ้

คาํถาม 

ค่าความเช่ือมัน่ 

(Cronbach’s 

Alpha) 

CR AVE 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์ร 35    

- ดา้นภาวะผูน้าํ 5 0.951 0.878 0.590 

- ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมาย

ขององคก์ร 

5 0.857 0.948 0.784 

- ดา้นลกัษณะงาน 5 0.879 0.920 0.699 

- ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม 5 0.879 0.927 0.718 

- ดา้นคุณภาพชีวติ 5 0.921 0.934 0.739 

- ดา้นโอกาสที่ไดรั้บ 5 0.916 0.887 0.613 

- ดา้นความสมัพนัธ ์ 5 0.952 0.907 0.662 

ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร

สายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

10 0.937 0.922 0.541 

  

 5. ผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงสถิติที่ใชใ้นการทาํคร้ังน้ี คือ 

   5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สําหรับอธิบายปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบติังานซ่ึง

สถิติที่เหมาะสม คือ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) โดยจะนาํขอ้มูล

ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มาทาํการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เป็นโดยรวมรายดา้นและรวมรายขอ้ และมีการจดัอนัดบัของขอ้มูล  

   5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ไดแ้ก่ 

  5.2.1 t-test ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็น

อิสระจากกัน (Independent Samples t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  

ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  5.2.2 F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance: One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
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เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 กรณีพบความแตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบรายคู่โดยใชว้ธีิ LSD เพือ่เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

    5.2.3 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis: MRA) แบบ Enter Method 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 218 คน (ร้อยละ 69.20) มีอายรุะหวา่ง 

31 –40 ปี จาํนวน 99 คน (ร้อยละ 31.43) มีสถานภาพสมรส จาํนวน 166 คน (ร้อยละ 52.70) มีระดบั

การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 159 คน (ร้อยละ 50.50) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่าหรือ

เท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 96 คน (ร้อยละ 30.50) และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกว่า 15 ปี 

จาํนวน 95 คน (ร้อยละ 30.20) 

 2.  ปัจจยัแรงจูงใจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัแรงจูงใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดับ

มาก ( X  = 3.54) เรียงอันดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านคุณภาพชีวิต ( X = 3.83) ด้านภาวะผูน้ํา  

( X = 3.72) ด้านลักษณะงาน ( X = 3.66) ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ( X = 3.59) ด้านโอกาสที่ไดรั้บ  

( X = 3.54) ดา้นความสมัพนัธ ์( X = 3.35) และดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ร ( X = 3.10) 

โดยรายละเอียดแต่ละดา้นมีดงัต่อไปน้ี 

  1) ดา้นภาวะผูน้าํ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( X = 3.72) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความภาคภูมิใจและความสามคัคีเม่ือไดป้ฏิบติังานร่วมกนั

มากที่สุด ( X = 3.86) รองลงมาผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีการสอนงานเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ( X = 3.74) และน้อยที่สุด ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน มีทกัษะใน

การบริหารคนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.61) 

  2) ดา้นวฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชามีวิธีการแกไ้ขความขดัแยง้ในองคก์รด้วย
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ความเหมาะสมและยุติธรรมมากที่สุด ( X = 3.21) รองลงมาท่านเห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่าง

เป้าหมายการปฏิบติังานของท่านกับเป้าหมายขององค์กร ( X = 3.20) และน้อยที่สุด มีการช่ืนชม

พนกังานที่เป็นผูน้าํเสนอความคิดในการปฏิบติังานใหม่ ๆ ( X = 2.97) 

  3) ดา้นลกัษณะงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.66) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อมีโอกาสกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที่ของท่านตามความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 3.74) รองลงมา

งานที่ท่านปฏิบติัมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบและชัดเจน ( X = 3.71) และน้อย

ที่สุด คิดวา่ปริมาณงานที่ไดรั้บผดิชอบในปัจจุบนัอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม ( X = 3.53) 

  4) ด้านค่าตอบแทนโดยรวม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นต่อได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความทุ่มเททาํงานเพื่อความสําเร็จขององค์กร 

มากที่สุด ( X = 3.64) รองลงมาในองคก์รของท่านจดัสวสัดิการไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการ

ของพนักงาน ( X = 3.63) และน้อยที่สุด ได้รับเงินรางวลัเพิ่มขึ้ นเม่ือผลการปฏิบัติงานเป็นไป  

ตามหลกัเกณฑท์ี่องคก์รกาํหนด ( X = 3.54) 

  5) ดา้นคุณภาพชีวติ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.83) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น

ต่อสามารถแบ่งเวลาในการทาํงานกบัเวลาส่วนตวัให้กบัครอบครัวและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมมาก

ที่สุด ( X = 3.95) รองลงมาการปฏิบติังานของท่านไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินชีวิตครอบครัว  

( X = 3.88) และสามารถลางานเพือ่พกัผอ่นหรือไปทาํธุระส่วนตวัไดอ้ยา่งอิสระตามสิทธิท่ีควรได้รับ 

( X = 3.88) และน้อยที่สุด ภาระงานที่ท่านรับผิดชอบไม่ทาํให้เกิดปัญหากบัสุขภาพร่างกาย จิตใจ 

เช่น เครียด นอนไม่หลบั ป่วยง่าย เป็นตน้ ( X = 3.70) 

   6) ดา้นโอกาสที่ไดรั้บ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นต่อการปฏิบติังานในองค์กรของท่านทาํให้ท่านมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตของ

ตนเองมากที่สุด ( X  = 3.75) รองลงมารับทราบหลักเกณฑ์ในการเล่ือน/ปรับตาํแหน่งในการ

ปฏิบติังาน ( X  = 3.66) และน้อยที่สุด ไดรั้บการสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานหรืออบรมเพื่อพฒันา

ประสิทธิภาพในการทาํงานอยูเ่สมอ ( X  = 3.37) 

   7) ดา้นความสัมพนัธ์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
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ความคิดเห็นต่อบรรยากาศการปฏิบติังานภายในองคก์ร เช่น ความช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาํนวยต่อ

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ( X  = 3.56) รองลงมาเม่ือท่านเกิดปัญหาในการ

ปฏิบติังาน ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี ( X  = 3.53) และน้อยที่สุด 

องค์กรของท่านได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและ

ประโยชน์ร่วมกนัขององคก์ร ( X  = 2.96) 

 3.  ขอ้มูลความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยั

รังสิต สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากร

สายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.93) เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อมีความยนิดีและเต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามแนว

ทางการดาํเนินงานขององค์กรมากที่สุด ( X  = 4.11) รองลงมามีความเต็มใจปฏิบติังานถ้าได้รับ

มอบหมายนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบ ( X  = 4.10) และน้อยที่สุด มีความยนิดีที่จะปฏิบติังาน

อยา่งเตม็ความสามารถเพือ่ช่ือเสียงที่ดีขององคก์ร ( X  = 3.77)  

 

การทดสอบสมมติฐาน  

ตารางที่ 2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของ 

                 บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

สมมติฐาน สถิติ ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test -2.179 0.030* สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test 2.799 0.026* สอดคลอ้ง 

สถานภาพสมรส F-Test 1.13 0.922 ไม่สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-Test 8.616 0.000* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 3.421 0.005* สอดคลอ้ง 

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 1.725 0.144 ไม่สอดคลอ้ง 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่า เพศ อาย ุระดบักรศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รแตกต่างกนัแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 3 แสดงการตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร และการตรวจสอบ Discriminant  

                  Validity 

 X1 X2 X3 X4 X5 X5 X6 Y 

X1 (0.768) 0.488* 0.457* 0.463* 0.487* 0.485* 0.565* 0.520* 

X2  (0.886) 0.451* 0.347* 0.274* 0.381* 0.601* 0.250* 

X3   (0.836) 0.544* 0.498* 0.530* 0.513* 0.366* 

X4    (0.848) 0.600* 0.657* 0.617* 0.477* 

X5     (0.860) 0.512* 0.531* 0.553* 

X6      (0.783) 0.664* 0.504* 

X7       (0.907) 0.473* 

Y        (0.736) 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา่ ทุก ๆ ตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีระดบัความสมัพนัธก์นัตั้งแต่นอ้ยจนถึงปานกลาง และผมการตรวจสอบ 

Discriminant Validity พบวา่ กาํลงัสองของ AVE มีค่ามากกวา่ค่าสมัประสิทธ์ิสมัพนัธท์ุก ๆ ตวัแปร 

 

ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน  

                 มหาวทิยาลยัรังสิต 

ความผกูพนัองคก์ร b 
Std. 

Error 
B t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 1.723 0.157  11.010 0.000*   

ดา้นภาวะผูน้าํ (X1) 0.230 0.047 0.279 4.905 0.000* 0.578 1.731 

ด้านวัฒนธรรมหรือจุดมุ่งหมาย

ขององคก์ร (X2) 
-0.051 0.035 -0.084 -1.465 0.144 0.563 1.777 

ดา้นลกัษณะงาน (X3) -0.022 0.038 -0.033 -0.575 0.565 0.566 1.767 

ดา้นค่าตอบแทน โดยรวม (X4) 0.039 0.047 0.054 0.826 0.410 0.434 2.303 

ดา้นคุณภาพชีวิต (X5) 0.215 0.043 0.290 4.941 0.000* 0.541 1.848 

ดา้นโอกาสท่ีไดรั้บ (X6) 0.131 0.046 0.186 2.847 0.005* 0.439 2.278 

ดา้นความสัมพนัธ์ (X7) 0.048 0.047 0.073 1.008 0.314 0.359 2.782 

R = 0.653   R2 = 0.426 Adjusted. R2 = 0.413   SEest = 0.391 F = 32.594   Sig. = 0.000*   durbin-watson = 1.908 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นคุณภาพชีวิต และดา้นโอกาสที่ไดรั้บส่งผลต่อความ

ผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 42.6 

 โดยดา้นที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต 

มากที่สุด คือ ดา้นคุณภาพชีวติ (B = 0.290) รองลงมา ดา้นภาวะผูน้าํ (B = 0.279) และนอ้ยที่สุด ดา้น

โอกาสที่ไดรั้บ (B = 0.186) 

 

อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน

ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

  1) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ความผูกพนัองคก์รแตกต่างกนั เน่ืองจาก ดา้นเพศอาจมีภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกเขา้มามีบทบาท

ในการปฏิบติังานและทาํใหมี้ความรับผดิชอบในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั โดยจะมีความละเอียด

รอบคอบในการปฏิบติังาน จะปฏิบติังานโดยคิดถึงประโยชน์ขององคก์รหากไดมี้ความรู้สึกผกูพนั

กับส่ิงใดก็จะมีความเต็มใจที่จะทาํส่ิงนั้นให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจะไม่คิดเปล่ียนแปลง

โยกยา้ยสถานที่ปฏิบติังาน  นอกจากน้ียงัพบว่า เพศหญิงมีความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าเพศชาย 

เพราะวา่ เพศหญิงชอบทาํงานที่มัน่คง เม่ือทาํงานที่ใดดีมีความสุข ก็ไม่คิดที่จะเปล่ียนงานเพือ่ไปหา

งานใหม่ อีกทั้งเพศหญิงยงัตอ้งการแสดงให้สังคมยอมรับ ส่วนเพศชายชอบท่ีจะเปล่ียนสถานที่

ปฏิบติังานมากกว่าเพศหญิง เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศที่มุ่งมั่นคน้หาความสําเร็จในชีวิต มีความ

ทะเยอทะยาน และแสวงหาส่ิงใหม่ ๆ เสมอ สอดคล้องกับงานวิจยัของ สุกรรณิการ์ เจียมคงอยู่ 

(2550) ศึกษา “เร่ืองการรับรู้วฒันธรรมองคก์รที่มีผลต่อองคก์รของขา้ราชการพยาบาลโรงพยาบาล

ตากสิน” พบว่า บุคลากรที่มีเพศที่แตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05  

  2) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ความผกูพนัองคก์รแตกต่างกนั เน่ืองจาก บุคลากรที่มีอายมุากจะมีความพึงพอใจมากกวา่คนที่มีอายุ

นอ้ย หางานใหม่ไดย้ากกวา่ ทั้งน้ีเม่ือผูป้ฏิบติังานมีอายทุี่มากขึ้น แสดงถึงวฒิุภาวะ ความรับผิดชอบ 

และความรอบคอบต่อการใช้ชีวิต ทั้ งสุขภาพกายและจิตใจ ผูท่ี้อายุมากขึ้ นจะมีพฤติกรรมการ

โยกยา้ยงานน้อยลงเพราะว่าตอ้งการความมัน่คงในชีวิต เพราะว่า หลาย ๆ บริษทัจะรับบุคลากรที่มี
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อายตุั้งแต่ 20-40 ปี เน่ืองจาก อายหุลงัจาก 40 ปีไปนั้นจะมีระยะเวลาท่ีจะอยูก่บัองคก์รไดไ้ม่นานก็

จะตอ้งเกษียณอายจุากการทาํงาน นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีความผกูพนั

ต่อองคก์รน้อยที่สุด เพราะว่า บุคลากรที่มีอายตุ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี เป็นวยัรุ่นท่ีเร่ิมตน้เขา้สู่วยั

ทาํงานไดไ้ม่นาน ไม่แน่นอนในตาํแหน่งงานท่ีตนเองปฏิบติัอยู ่ดว้ยทศันคติของผูท่ี้อายยุงันอ้ยนั้นยงั

คน้หาตนเองในการทาํงานใหม่ ๆ และความอดทนในการทาํงานยงัไม่มากพอ สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ วชัรี หวงันุช (2550) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์ร

และความคิดที่จะโยกยา้ยสถานที่ทาํงาน กรณีศึกษาพนกังานโรงงานยาสูบ” พบวา่พนกังานที่มีอายทุี่

แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งระดบันยัสาํคญั 0.05  

  3) บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิตที่มีระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั

ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รที่แตกต่างกนั ระดบัการศึกษาแสดงถึงความสามารถทางทกัษะ ความรู้ 

และความสามารถในการนําความรู้มาใช้ในการดาํเนินชีวิตและการปฏิบติังาน โดยบุคลากรที่มี

การศึกษาที่สูงขึ้นจะสามารถที่จะนาํความรู้ความสามารถที่มาช่วยพฒันาองคก์รพร้อมทั้งปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพือ่ใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางแผนไว้

จึงก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในผลการปฏิบติังานของตน และมัน่ใจในความรู้ ความสามารถของตน

ที่ใชใ้นการทาํงานให้สาํเร็จลุล่วง จนเกิดเป็นความผูกพนัในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้องคก์รพฒันา

กา้วหน้าทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัพบว่า บุคลากรที่มีระดบัการศึกษาตํ่า

กว่าปริญญาตรีมีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยที่สุด เพราะว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ ากว่า

ปริญญาตรีนั้น อาจจะเป็นผูมี้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือตํ่ากว่า จนขาดความมัน่ใจในการที่จะศึกษา

ต่อในระดบัปริญญาตรี หรือค่าใชจ่้ายไม่เพยีงพอต่อการไปใชจ่้ายเพือ่การศึกษาจึงตอ้งด้ินร้นหาเล้ียง

ตนเอง หากมีงานใดที่ให้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนสูงกว่างานท่ีปฏิบติัตามวุฒิท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจะ

ทาํให้จูงใจบุคลากรกลุ่มน้ีไดง่้ายจึงทาํให้มีความผูกพนัตํ่า สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชัรี หวงันุช 

(2550) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการทาํงาน ความผกูพนัต่อองคก์รและความคิดที่จะ

โยกยา้ยสถานที่ทาํงาน กรณีศึกษาพนักงานโรงงานยาสูบ” พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่

แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญั 0.05  

   4) บุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิตที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่าง

กันส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรแตกต่างกัน เน่ืองจาก ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการปฏิบติังาน 

ในแต่ละเดือนมีความความจาํเป็นอยา่งมากต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนัดว้ยค่าครองชีพท่ีเพิม่สูงมาก

ขึ้น ทาํให้รายได้คงที่เป็นส่ิงที่บ่งบอกถึงฐานะของบุคลากรแต่ละคน หากไม่เพียงพอจะมีการหา

รายไดเ้สริมจากการทาํงานล่วงเวลา หรือการรับอาชีพเสริมต่าง ๆ เพือ่นาํมาใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั 
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โดยส่วนใหญ่มีการใชจ่้ายจากเงินในอนาคต เช่น บตัรเครดิต สินเช่ือต่าง ๆ และอีกทั้งค่าใชจ่้ายคงที่ 

เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เน็ต ค่านํ้ า ค่าไฟ ทาํให้บุคลากรนั้น มีรายไดเ้หลือต่อเดือนลดลง อีกทั้ง

ในสภาพเศรษฐกิจในยคุตกตํ่าทาํใหมี้การชะลอการใชจ่้าย ดงันั้นรายไดจึ้งมีผลทาํใหบุ้คลากรมีความ

ผูกพนัแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ั้น โดยจ่ายผลการวิจยัพบว่า บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่ามี

ความผูกพนัต่อองคก์รมากกว่าบุคลากรที่เป็นกลุ่มที่มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า แสดงให้เห็นถึงผูท้ี่มี

รายไดสู้งขึ้นความผูกพนัก็จะสูงตาม อาจเน่ืองมาจากบุคลากรมีภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบใน

การปฏิบติังานที่สูงขึ้นเพื่อแลกับแรงจูงใจในการทาํงานมากจากค่าตอบแทนทาํให้มีความรู้สึก

พยายามปฏิบัติงานที่หนักขึ้ น เพื่อแลกกับรายได้ที่ได้รับ จึงทาํให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

นอกจากน้ียงัพบวา่ เงินเดือนที่สูงขึ้นก็แลกกบัค่าใชจ่้ายขององคก์รท่ีสูงขึ้นเช่นกนั ทาํใหอ้งคก์รเสีย

โอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ดังนั้ นการตอบแทนจากองค์กรในระยะยาว ควรจะผสมผสาน รูป

สวสัดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนหรือรายได้ประจาํ เพื่อทาํให้เกิดความพึงพอใจกบั

รายได้ต่อเดือนที่ได้รับ และยงัคงอยู่กบัองค์กรต่อไปด้วยความผูกพนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ 

ปัจเจก ทพัพรหม (2550) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้วฒันธรรมองคก์รความผูกพนั

ต่อองคก์รและพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานบริษทั ทีโอทีจาํกดั (มหาชน)” พบวา่ พนกังานที่มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ปัจจยัที่ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ก่ 

ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นคุณภาพชีวิต และดา้นโอกาสที่ไดรั้บส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากร

สายสนับสนุน มหาวิทยาลยัรังสิต อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อย

ละ 41.9 สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี  

   1) ด้านคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลยัรังสิต มากที่สุด เน่ืองจาก การปฏิบติังาน และภาระงานที่ไดรั้บมอบหมายนั้นไม่ทาํให้

เกิดความเครียดที่นาํไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตทั้งกายและจิตใจ เน่ืองจากคุณภาพชีวติดา้นต่าง ๆ  ควร

จะมีความสมดุลกันในทุก ๆ ด้าน เช่น สุขภาพกาย หากบุคลากรมีความแข็งแรงสมบูรณ์ เม่ือมา

ปฏิบติังานก็จะสามารถทุ่มเท แรงกายในการปฏิบติังานนั้น ๆ หรือสุขภาพจิตที่ดี จะช่วยใหบุ้คลากร

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ดังนั้ นในการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิตจะตอ้ง

พิจารณาในหลาย ๆ ด้านและหลาย ๆ องค์ประกอบเข้าด้วยกันหากขาดส่ิงใดส่ิงหน่ึงไปทาํให้

บุคลากรเกิดความเหน่ือยลา้หรือวิตกในเร่ืองต่าง ๆ ทาํใหล้ดทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และ

ความมัน่ใจในการคงอยูก่บัองคก์ร เม่ือพจิารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ สามารถแบ่งเวลาในการทาํงานกบั

เวลาส่วนตวัใหก้บัครอบครัวและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจาก ในการทาํงาน
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มีการกาํหนดเวลาเขา้งานและเลิกงานไวอ้ยา่งชั้นเจน อีกทั้งยงัมีการแบ่งส่วนงานที่ตอ้งพงึปฏิบติัไว ้

ทาํให้บุคลากรสามารถแยกแยะ จดัสรรเวลาที่ให้กับองค์กรและกับสังคมหรือครอบครัวได้อยา่ง

ชดัเจน ซ่ึงการทาํงานในมหาวทิยาลยัรังสิต อาจจะตอ้งมีการปฏิบติังานในวนัหยดุบางกรณี แต่ก็จะมี

การแจง้ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทาํให้ทุก ๆ  คนทราบและสามารถวางแผนกบักิจกรรมต่าง ๆ  ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดา ดวงรัตน์ (2552) “ศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ร

และคุณภาพชีวิตในการทาํงานที่มีต่อความผูกพนัในองคก์รของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในสานักงาน

ตรวจบญัชีสหกรณ์ผลการศึกษา” พบว่า คุณภาพชีวิตในการทาํงาน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ

เชิงบวกกบัความผกูพนัในองคก์ร  

   2) ด้านภาวะผูน้ํา ส่งผลต่อความผูกพนัองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวทิยาลยัรังสิต คือ ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการผลกัดนัตนเองใหมี้ความสามารถโดดเด่น สามารถกระทาํ

ตนเป็นที่พึ่งขององคก์รไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นที่พึ่งพงิ ของผูบ้งัคบับงัชาหรือเพือ่นร่วมงานทั้งในสายและ

ต่างสาย ภาวะผูน้าํจะเกิดขึ้นต่อเม่ือสามารถทาํงานที่ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จลุร่วงไดเ้ป็นอยา่ง โดย

ภาวะผูน้าํนั้นถูกซ่อนอยูภ่ายใตจิ้ตใจของทุก ๆ คน มีคนที่มีภาวะผูน้าํไดรั้บคาํช่ืนชมจะเกิดความ

ภาคภูมิใจ และจะทาํตนเองให้พร้อมปฏิบติัส่ิงท่ีทา้ทายอยู่เสมอ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ียพบว่า 

ผูบ้ ังคับบัญชาสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ําของผูบ้งัคบับญัชาท่ีพึงประสงคข์อง

บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต เน่ืองการทาํงานต่าง ๆ นั้นย่อมมีปัญหาหรืออุปสรรค เกิดขึ้นเสมอ 

ความสามารถในการจดัการหรือแกไ้ขกบัปัญหาต่าง ๆ ไดน้ั้นยอ่มส่งผลให้การปฏิบติังานไปเป็น

อยา่งมีประสิทธิภาพ หากผูน้าํที่มีภาวะผูน้าํสูง ๆ  นั้นจะช่วยให้บุคลากรมีความไวว้างใจและเช่ือมัน่

ในความคิด ความอ่านของผูบ้งัคบับญัชาของตนที่สังกดัอยูท่าํให้เกิดความผูกพนักบัองคก์รที่จะอยู่

กับผูบ้งัคบับญัชาที่ตอ้งช่ืนชอบและเช่ือมั่น สอดคล้องกับงานวิจยัของ สานิตตา วงศ์สุรเศรษฐ์ 

(2552) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) จาํกดั เขต 

32” พบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ส่งผลต่อความผกูพนัองคก์รของบุคลากร  

   3) ดา้นโอกาสที่ไดรั้บ ส่งผลต่อความผูกพนัองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน 

มหาวิทยาลัยรังสิต เน่ืองจากการที่บุคลากรปฏิบัติงานก็ย่อมต้องการที่จะได้รับโอกาสใน

ความกา้วหนา้ในงานหรือแมแ้ต่การไดรั้บการสนบัสนุนเป็นท่ียอมรับของคนในองคก์รเดียวกันเพื่อ

เสริมสร้างความผกูพนัในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เม่ือพจิารณาจากค่าเฉล่ียพบวา่ การไดรั้บการ

พฒันาทกัษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมในการกา้วไปสู่ตาํแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอมี

ค่าเฉล่ียมากที่สุด เพราะว่า ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการศึกษาต่อเพื่อพฒันาความรู้
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ความสามารถ ดา้นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันาทกัษะหาความรู้และประสบการณ์ ทาํให้

มีโอกาสไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่งที่สูงขึ้น หากองคก์รมีการส่งเสริมการศึกษาต่อและการใหบุ้คลากร

ไดรั้บการอบรมอยูเ่สมอทาํให้มีกาํลงัใจในการปฏิบติังานและมองเห็นอนาคตของตนเอง ซ่ึงทาํให้

บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากขึ้นและมีความรู้สึกว่าองคก์รให้การสนับสนุนและ

ดูแลบุคลากรเป็นอย่างญาติมิตรในครอบครัว จึงเกิดความผูกพนัต่อองคก์รมากขึ้น นอกจากน้ียงั

สร้างความรู้สึกให้บุคลากรนั้นอยากกระทาํตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อองคก์รมากยิง่ขึ้น สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ วมิลรัตน์ อินทะเสย ์(2554) ไดศึ้กษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของพนกังาน

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง กรณีศึกษากลุ่มงานบริการ Corporate Cash Management” พบวา่ ปัจจยัดา้น

ลกัษณะงานที่ปฏิบติัในดา้นงานที่มีโอกาสปฏสิมัพนัธก์บัผูอ่ื้นดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

และดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน มีความสมัพนัธต่์อความผกูพนัโดยรวมของพนกังานในองคก์ร

อยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบั 0.01  

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยนี้ไปใช้ 

 1. ดา้นเพศ มหาวิทยาลยัรังสิตควรมุ่งเน้นรักษาบุคลากรเพศหญิงเป็นหลกัเน่ืองจากเป็น

สายงานที่จาํเป็นต่อการประสานงานทางดา้นสนบัสนุนต่าง ๆ เน่ืองจากมีความละเอียดรอบคอบและ

เป็นกลุ่มที่มีความสุขต่อการทาํงานในองค์กร ดังนั้นการจะจูงใจให้เพศหญิงเกิดความผูกพนัต่อ

องคก์ร ควรจะมีสวสัดิการเร่ืองความสวยความงามให้แก่บุคลากรสายสนบัสนุน เช่น การดูแลรักษา

ผวิหนา้ฟรี การจดัฟัน การทาํสปา ต่าง ๆ  

 2. ดา้นอาย ุมหาวิทยาลยัรังสิตควรคดัสรร รับสมคัร และส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน 

ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป เน่ืองจากงานวิจยัน้ีพบว่า ยิ่งอายุมากขึ้นขึ้นก็จะยิ่งมีความผูกพนักบั

องค์กรมากขึ้น ดังนั้นควรให้ความสนใจกับระดับอายทุี่แตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งออกเป็น  

3 กลยทุธ์ ท่ีสาํคญั เช่น อาย ุ20-30 อาจจะยงัไม่แต่งงาน ก็ควรจะเน้นการอบรมพฒันาทกัษะทั้งใน

และนอกองค์กร เพื่อเสริมความสามารถและทกัษะที่จาํเป็น อายุ 31-40 ปี อาจจะเป็นช่วงอายทุี่มี

ความรับผิดชอบ หรือมีครอบครัวแล้ว ดังนั้น การให้สวสัดิการทางการส่งเสริมเล้ียงดู บุตรของ

บุคลากรนั้นจะยิ่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจและผูกพนักับองค์กร ในช่วงท่ี 3 คือ อาย ุ40-50 ปี  

เป็นช่วงอายทุี่มีความรู้ความสามารถสะสมมากเป็นเวลายาวนาน บางคร้ังอาจจะมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ 

ควรเน้น สวสัดิการดา้นสุขภาพ การออกกาํลงั การตดัแว่น เป็นตน้ นอกจากน้ี หากมีอายมุากกว่า  

50 ขึ้นไป ควรจะมีการให้สวสัดิการวนัหยดุพกัผอ่น การพกัร้อน หรือสวสัดิการท่องเท่ียว เน่ืองจาก
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เป็นวยัที่ตอ้งการความสุขและความสาํเร็จในชีวิต การไดเ้ห็นส่ิงต่าง ๆ  หรือการพกัผ่อนหยอ่นใจจะ

ช่วยผอ่นคลายหลงัจากพยายามเพือ่องคก์รอยา่งเตม็ความสามารถ 

 3. ด้านระดับการศึกษา ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา่ โดยมีการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการอบรม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในดา้นการปฏิบติังานให้ตรงสายงาน โดย

เน้นผลสัมฤทธ์ิด้วยการทาํเคร่ืองมือวดัผลจากการฝึกอบรม หรือเพิ่มทุนสนับสนุนในเร่ืองของ

การศึกษาต่อใหก้บับุคลากรที่มีการปฏิบติังานโดดเด่น ส่วนวฒิุการศึกษายงัต ํ่ากวา่ระดบัที่กาํหนดไว ้

ซ่ึงควรมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรที่มีระดบัการศึกษาเพิ่มขึ้น ให้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ

ตนเอง โดยผูมี้การศึกษามธัยมตอนตน้อาจจะให้วนัหยดุในวนัเสาร์หรืออาทิตย ์เพื่อใชเ้วลาในการ

เรียนต่อการศึกษานอกระบบ (กศน.) ส่วนผูท้ี่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมตอนปลายควรมีนโยบาย

ส่งเสริมดา้นการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ในมหาวทิยาลยัรังสิต ในสายอาชีพท่ีองคก์รขาดแคลน 

และทาํสญัญาในการปฏิบติังานตามระยะเวลาที่กาํหนด และจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการ  

 4. ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน องค์กรควรมีการพิจารณาเร่ืองเงินเดือน ผลตอบแทน และ

สวสัดิการ ให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ และลกัษณะงาน รวมทั้งปริมาณงานที่ได้รับใน

ปัจจุบันให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ในการปรับเงินเดือนประจาํปีจะต้องมีเหตุผล 

ที่เหมาะสมและยติุธรรม เพื่อให้บุคลากรแต่ละบุคคลรู้สึกพึงพอใจและเกิดความผูกพนัต่อองค์กร

มากขึ้น แต่สาํหรับบุคลากรที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า องคก์รอาจมอบรางวลัจากระยะเวลาการ

ปฏิบติังานที่มีความทุ่มเทในการปฏิบติังานนอกเวลาที่กาํหนด ก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจเพื่อผลักดัน 

ใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รมากขึ้น 

 5. ด้านคุณภาพชีวิต ควรมีการจัดการบริหารปริมาณงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

ให้เหมาะสมกับภาระงานเพื่อให้บุคลากรสามารถแบ่งเวลาในการทาํงานกับเวลาส่วนตวัให้กับ

ครอบครัวและสงัคมได ้ ซ่ึงเม่ือหากจาํเป็นตอ้งมีภาระงานเพิม่จนเกินเวลางาน หวัหนา้งานตอ้งมีการ

แจง้เพือ่ขอบุคลากรจากทีมอ่ืนที่ยงัมีเวลาเหลือใหม้าช่วยเหลือ 

 6. ดา้นภาวะผูน้าํ องคก์รควรกระตุน้ให้บุคลากรมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคร่วมกนักบัผูบ้งัคบับญัชาโดยสามารถที่จะตดัสินแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองกลา้ที่จะเสนอ

ความคิดเห็น วิธีการต่าง ๆ ที่จะทาํให้องคก์รไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด โดยองคก์รควรจดัให้มีการ

ประชุมวาระต่าง ๆ เพือ่รับฟังความคิดเห็น และแลกเปล่ียนปัญหาดา้นต่าง ๆ ที่เกิดกบัภาระงานของ

แต่ละบุคคล เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร  
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ทาํให้บุคลากรเกิดภาวะผูน้าํในตนเอง สร้างความภาคภูมิใจในผลการปฏิบติังานของตนเอง และ

มุ่งมัน่ที่จะทาํประโยชน์แก่องคก์รจนเกิดเป็นความผกูพนัต่อองคก์ร 

 7. ดา้นโอกาสที่ไดรั้บ ควรจดัทาํหลกัการประเมินผลและปรับตาํแหน่งที่เท่าเทียม โปร่งใส 

และบุคลากรสามารถตรวจสอบของตนเองไดร้วมถึงส่ือความลงไปยงับุคลากรแต่ละคนให้เกิดความ

เขา้ใจที่ตรงกนั และสามารถยอมรับในหลกัเกณฑท์ี่องคก์รกาํหนดไดพ้ร้อมทั้งสนบัสนุนการพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการงานที่ปฏิบติัควบคู่ไปกบัการให้คาํแนะนาํเพือ่เตรียม

ความพร้อมในการกา้วไปสู่ตาํแหน่งท่ีสูงขึ้น 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ีผลต่อความต้องการอบรมหลกัสูตรระยะส้ัน 

ของกลุ่มวยัทาํงานเจนเนอเรช่ันวายในกรุงเทพมหานคร  

MARKETING MIX FACTOR AFFECTING THE NEEDS OF SHORT-TERM 

TRAINING PROGRAM OF THE WORKING GENERATION Y IN BANGKOK 

แกว้กรุณา  แก่นทอง20

1  พชัร์หทยั จารุทวีผลนุกุล21

2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตอ้งการ

ฝึกอบรมอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร  

(2) เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตอ้งการฝึกอบรมอบรมหลกัสูตรระยะ

สั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 222 คน (ร้อยละ 

55.5) มีช่วงอายุ 24-26 ปี และช่วงอายุ 30-32 ปี มีจาํนวน 75 คน (ร้อยละ 18.75) มีระดับการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมีจาํนวน 211 คน (ร้อยละ 52.75) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 

201 คน ( ร้อยละ 50.25) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จาํนวน 107 คน (ร้อยละ 26.75) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความตอ้งการฝึกอบรม

หลกัสูตรระยะสั้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นหลกัสูตร ดา้นสถานท่ี ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการมี ซ่ึงมี

ผลต่อความตอ้งการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

ส่วนดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นภาพลกัษณ์และการนาํเสนอโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นความตอ้งการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

ในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) เพศ อาย ุอาชีพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั  มีผลต่อความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคน 

วยัทาํงานเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ส่วนระดบัการศึกษาสูงสุดมีผลต่อความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงาน

เจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ 0.05 (2) ปัจจยั

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านกายภาพและการ

นาํเสนอมีผลต่อความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ใน

เขตกรุงเทพมหานครในระดบัมาก ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นหลกัสูตร ดา้นราคา ดา้น

การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยั

ทาํงานเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง โดยปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นกายภาพและการนาํเสนอ ดา้นสถานที่ และดา้นบุคลากรมีผลต่อความตอ้งการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด, เจนเนอเรชัน่วาย 

 

Abstract 

 This individual study had objectives to 1) Studying individual factors that affect the short-

term training need of the working generation Y in Bangkok area. 2) Studying Marketing mix factors 

that affect the short-term training need of the working generation Y in Bangkok area. 

 The research results showed characteristics of survey respondents as follows; most of all  

were female, 222 respondents(55.50 percent) ,24-26 of age , 75 respondents(18.75 percent), with 

bachelor's degree of education level, 211 respondents(52.75 percent), working as officer of private 

company, 201 respondents(50.25 percent) and the income rate about 15,001-20,000 per month , 107 

respondents  (26.75 percent). The analysis showed that the marketing mix factors which affect the 

short-term training needs the highest level were Product, Place, People and Process.  Price, 

Promotion, Physical Evidence and overall were high level affect.  

 The results of Need factors analysis showed that Need factors were high level affect the 

short-term training need of the Generation Y in Bangkok. The hypothesis testing found that 1) The 

Different of Gender, Age, Occupation and average monthly income rate were differently affect the 

short-term training needs of the working generation Y in Bangkok with statistically significant of 

0.05 and the highest level of education had no effect to the short-term training needs of the working 

generation Y in Bangkok with statistical significance of 0.05 2) The marketing mix factors, Place 

People Processes and Physical Evidence correlated to the short-term training needs of the working 
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generation Y in high level. Product, Price and Promotion were correlated to the short-term training 

needs with the medium level. Physical Evidence Place People affect the short-term training needs 

of the working generation Y In Bangkok with statistical significance of 0.05.  

 

Keywords: Marketing Mix, Generation Y 

 

บทนํา 

หลกัสูตรอบรมระยะสั้นเป็นหน่ึงในกระบวนการหาความรู้ตามการจดัประเภทการศึกษา

ในพระราชบญัญติัการศึกษา 2548 กล่าวคือ หลักสูตรอบรมระยะสั้นเป็นการศึกษาตามอธัยาศยั 

หมายถึง การศึกษาที่ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส  

โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ทั้งน้ี

หลักสูตร อบรมระยะสั้นจะมีลกัษณะเด่นท่ี จะใช้เวลาในกระบวนการไม่มากนัก ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

เน้ือหาในการอบรม มีตั้งแต่ 1 วนั หรือไม่เกิน 3 เดือน และเน่ืองจากใชเ้วลาไม่นาน ทาํให้หลกัสูตร

อบรมระยะสั้นมกัเป็นที่นิยมในกลุ่มผูท้ี่มีเวลาว่างไม่มากนกั ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้าํงานประจาํ  หรือกลุ่ม

พนักงานออฟฟิศที่ต้องการจะพฒันาศักยภาพของตนเองให้มากขึ้ น  ทั้ งน้ีกลุ่มผูเ้ข้าอบรมใน

หลกัสูตรอบรมระยะสั้นนั้น มีความคาดหวงัที่แตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นการนาํความรู้ไปต่อยอด

การทาํงาน ความตอ้งการในการพบปะเพื่อนใหม่ หรือแมแ้ต่การนาํความรู้ทกัษะที่ไดไ้ปประกอบ

อาชีพเสริม  

กลุ่มคนวยัเจนเนอเรชัน่วาย เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 เป็นเจนเนอเรชัน่ที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีจาํนวนประมาณ 19 ลา้นคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ นอกจาก

ขนาดตลาดที่ใหญ่แล้ว คนกลุ่มน้ีมีรายได้ค่อนขา้งสูงแม้จะอยู่ในวยัหนุ่มสาวอายุเพียง 15-34 ปี  

และยงัมีอตัราการใชจ่้ายต่อรายไดท้ี่สูงที่สุดเม่ือเทียบกบัคนเจเนอเรชัน่ก่อนหนา้ในช่วงอายเุดียวกนั 

ยิง่ไปกว่านั้น กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายไทยเติบโตมาในยคุที่การใชง้านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย

กาํลังแพร่หลาย ทาํให้คนกลุ่มน้ีมีความสนใจด้านไอทีและการติดต่อส่ือสารออนไลน์ ส่งผลต่อ

ทิศทางการตลาดของภาคธุรกิจในยุคดิจิตอล ดังนั้น ตลาดเจนเนอเรชั่นวายจึงเป็นทั้งโอกาสและ

ความทา้ทายที่สาํคญัของธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคของไทย คุณลกัษณะเด่นของเจนเนอเรชัน่วาย 

ได้แก่  มีความคล่องตวัดา้นเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ชอบมีสังคม ผ่านการแชร์ประสบการณ์หรือ

เร่ืองราวที่สนใจผา่นช่องทางออนไลน์เพือ่เป็นการแสดงตวัตนที่แตกต่าง ตดัสินใจบนขอ้มูล โดยใช้

ขอ้มูลออนไลน์มาพจิารณาเปรียบเทียบและตรวจสอบใหแ้น่ใจก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ช่างเลือก 
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เพราะเจนเนอเรชัน่วายมีมาตรฐานสูงและรู้ว่ามีทางเลือกอีกมากจากขอ้มูลบนโลกออนไลน์จึงมกัจะ

พจิารณาเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจนกวา่จะเจอตวัเลือกที่ดีที่สุด มีความรู้ทางการเงิน แมอ้ายยุงั

น้อยแต่คนกลุ่มน้ีรู้วิธีบริหารเงินให้งอกเงย เพราะนอกจากจะใช้เงินเก่งแลว้ยงัมีทศัคติที่ตอ้งการ

สร้างความมัง่คัง่ใหเ้ร็วที่สุด (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2556) 

แต่ที่กล่าวมาขา้งตน้ เป็นเพียงการศึกษาลักษณะนิสัยทัว่ไปของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย

เท่านั้น และยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาถึงความตอ้งการที่แทจ้ริงของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย วา่สนใจการอบรม

แบบใด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความตอ้งการการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของ

กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร  เพือ่ช่วยใหผู้จ้ดัการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นนาํขอ้มูล

ที่ไดไ้ปวางแผน ปรับปรุงและพฒันาการอบรมต่าง ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายให้ดี

ยิง่ขึ้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อตอ้งการฝึกอบรมอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของ

กลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีอาย ุ21-38 ปี โดยการ

ใชแ้บบสอบถามสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่งที่จาํนวน 400 คน โดยการเก็บแบบสอบถามแบบสะดวก 

 

การดําเนินการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความตอ้งการอบรบหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงาน

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประชากร 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย เพศชายและหญิงอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร  
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กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มแบบสะดวก  

แต่เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบสัดส่วนของจาํนวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรของ (Cochran,1963)  

เพื่อคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงได้จาํนวนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 คน แต่เพื่อลดความ

ผิดพลาดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงเพิ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คน ดงันั้น ในการศึกษา

คร้ังน้ี จาํนวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจึงมี 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัได้

ศึกษาคน้ควา้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และสร้างแบบสอบถามตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบ

แนวความคิด  ใชม้าตรวดัลิเคิร์ส สเกล (Likert Scale) คือให้ผูก้รอกแบบสอบถามเลือกแสดงความ

คิดเห็นจากขอ้คาํถามที่ผูว้ิจยัได้กาํหนด โดยโครงสร้างของแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอนดังน้ี 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและอาชีพ เป็นคาํถามปลายปิด โดยลกัษณะคาํถามจะกาํหนด

คาํตอบไวแ้ลว้และเป็นคาํถามแบบเลือกตอบ (Check List) มีจาํนวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผล

ต่อความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้ นของกลุ่มคนทํางานเจนเนอเรชั่นวาย ในเขต

กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ (Likert Scale) มีจาํนวน 35 ขอ้ 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของ

กลุ่มคนทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบ (Likert Scale)  มีจาํนวน 15 ขอ้  

การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 

การทดสอบความเที่ยงตรง การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี 

ได้นําเอาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Validity) โดยอาจารย ์

ที่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ  

 การทดสอบความเช่ือมั่น ผูว้ิจยัได้นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปทดลองใช้ (Try Out)  

กบักลุ่มตวัอยา่งที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาความ 

น่าเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) ด้วยวิธี enter โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ
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แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยเกณฑท์ี่

ยอมรับไดต้อ้งมีค่ามากกวา่ 0.70 (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2555) 

 

ตารางที่  1 แสดงผลการทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธีของของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha  

                   Coefficient) 

ตวัแปร จาํนวนขอ้ Cronbach’s Alpha 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ   

-  ดา้นหลกัสูตร 5 0.916 

-  ดา้นราคา 5 0.865 

-  ดา้นสถานที่ 5 0.878 

-  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5 0.914 

-  ดา้นวทิยากร 5 0.911 

-  ดา้นกระบวนการ 5 0.919 

-  ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ 5 0.801 

ปัจจยัดา้นความตอ้งการ 15 0.958 

ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 55 0.973 

 

การทดสอบความน่าเช่ือถือโดยใช้วิธีของ Cronbach’s Alpha พบว่าค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามทุกขอ้นั้น มีค่ามากกวา่ 0.70  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท์ี่ยอมรับได ้

 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 222 คน (ร้อยละ 55.5) มีช่วงอาย ุ24-

26 ปี และช่วงอายุ 30-32 ปี มีจาํนวน 75 คน (ร้อยละ 18.75) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

มีจาํนวน 211 คน (ร้อยละ 52.75) ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 201 คน (ร้อยละ 

50.25) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จาํนวน 107 คน (ร้อยละ 26.25)  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.18) เม่ือ

พจิารณารายดา้นจากมากไปนอ้ยพบวา่ดา้นบุคลากรมีความสาํคญัมากท่ีสุด ( X = 4.35) รองลงมาคือ
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ด้านกระบวนการมีความสําคัญมากที่ สุด ( X = 4.24) ด้านหลักสูตรมีความสําคัญมากที่สุด  

( X = 4.21) ด้านกายภาพและการนําเสนอมีความสําคัญมากท่ีสุด ( X = 4.17) ด้านสถานที่ มี

ความสาํคญัมาก ( X = 4.14) ดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสาํคญัมาก ( X =  4.08) และรายดา้นที่

นอ้ยที่สุดคือดา้นราคาโดยมีความสาํคญัมาก ( X = 4.05) ตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อาย ุอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอ

เรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1  

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.001* สอดคลอ้ง 

อาย ุ F-Test 0.000* สอดคลอ้ง 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.569 ไม่สอดคลอ้ง 

อาชีพ F-Test 0.000* สอดคลอ้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.000 สอดคลอ้ง 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 2 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ b Std. Error B t Sig. Tolerance VIF 

Constant 0.783 0.181  4.322 0.000   

ดา้นหลกัสูตร (X1) 0.064 0.048 0.065 1.327 0.185 0.537 1.861 

ดา้นราคา (X2) -0.020 0.060 -0.022 -0.334 0.739 0.303 3.301 

ดา้นสถานที่ (X3) 0.259 0.053 0.276 4.846 0.000* 0.392 2.548 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 0.001 0.052 0.001 0.025 0.980 0.372 2.691 

ดา้นบุคลากร (X5) 0.185 0.062 0.180 2.965 0.003* 0.346 2.894 

ดา้นกระบวนการ (X6) 0.022 0.071 0.022 0.311 0.756 0.249 4.012 

ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ (X7) 0.278 0.057 0.296 4.837 0.000* 0.340 2.944 

R = 0.707 R2 = 0.500 Adj. R2 = 0.491 SEE = 0.430 F = 50.04 Sig. = 0.000* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร 

และดา้นกายภาพและการนาํเสนอส่งผลต่อความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคน 

วยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05

และมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 50 

โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหูคูณระดบัสูง (R = 0.707) มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อย

ละ 50 (R2 = 0.500) มีความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ 0.430 (SEE = 0.430)  มีค่า Tolerance ต ํ่าสุด

อยูท่ี่ 0.249 และ VIF มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 4.012 จึงสรุปไดว้่าไม่เกิดปัญหาความสัมพนัธร์ะหว่างตวัแปร 

(Multicollinearity) 

โดยดา้นที่มีความสัมพนัธ์ต่อความตอ้งการความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของ

กลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร คือด้านกายภาพและการนาํเสนอ (β 

=0.296) รองลงมาคือดา้นสถานที่ (β =0.276) และดา้นบุคลากร (β =0.180) ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

  1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศที่แตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้นของกลุ่มวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั 

ทางสถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเพศที่แตกต่างกนัยอ่มมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกนัในดา้น

ทัศนคติและพฤติกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับพลกฤต รักจุล (2554) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทาง

การตลาดของธุรกิจการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลยั

เอกชนจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่มีเพศที่แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการเลือก

ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชนจงัหวดัปทุมธานีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05 และสอดคลอ้งกบัหทยัรัตน์ อ้ึงตระกูล (2553) ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการฝึกอบรมความรู้

เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู ้ประกอบการ SME’s ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่”   

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัขอ้มูลดา้นเพศมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05  

  2) ปัจจยัส่วนบุคลดา้นอายทุี่แตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้นของกลุ่มวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง

สถิติที่ 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากช่วงอายุที่แตกต่างกนัก็มีความตอ้งการพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ 

มากขึ้น อีกทั้งยงัมีประสบการณ์ ความคิดและความสนใจท่ีแตกต่างกนั จากเปรียบเทียบรายคู่พบวา่
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กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ21-23 ปี 24-26 ปี 27-29 ปี และ 33-35 ปี ปี มีความตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตร

ระยะสั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ21-23 ปี 27-29 ปี เป็นกลุ่มที่เพิง่จบการศึกษา และ

มีความตอ้งการที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเองดา้นการทาํงานใหม้ากยิง่ขึ้น  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ24-

26 ปีเป็นกลุ่มที่กา้วสู่สังคมมนุษยเ์งินเดือนไดไ้ม่นานนัก ดงันั้นเพื่อตอ้งการเติมเต็มศกัยภาพของ

ตนเอง คนกลุ่มน้ีอาจจะเลือกศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา กลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ27-29 ปี อาจจะ

ตอ้งการเตรียมตวัเป็นผูป้ระกอบการ จึงตอ้งการอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การทาํธุรกิจ หรือพฒันาตนเองไปสู่ตาํแหน่งบริหาร ช่วงอาย ุ33-35 ปี คนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่กาํลงัเป็น

ผูบ้ริหาร และกาํลงัมองหาลู่ทางในการทาํธุรกิจของตนเอง สอดคลอ้งกบัหทยัรัตน์ อ้ึงตระกูล (2553) 

ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการฝึกอบรมความรู้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ SME’s 

ในเขตเมืองจงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัขอ้มูลพื้นฐานดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั

ความตอ้งการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยช่วงอายรุะหว่าง 31-35 ปี มีความ

ตอ้งการอบรมฯมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆมากที่สุด และลภสัรินทร์ รัตนบุรี (2558) งานวจิยั “ศึกษาความ

ต้องการการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันรัชต์ภาคย ์ศูนย์

นครศรีธรรมราช” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งนักศึกษาจาํแนกตามอายทุี่ต่างกนัมีระดบัความ

คิดเห็นโดยรวมต่อปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทในสถาบนัรัชต์

ภาคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราชแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความต้องการอบรม

หลักสูตรระยะสั้ นของกลุ่มวยัทาํงานเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า กลุ่มท่ีประกอบอาชีพรับราชการ

หรือรัฐวสิาหกิจ รับจา้ง ประกอบธุรกิจส่วนตวั และวา่งงาน มีความตอ้งการอบรมหลกัสูตรระยะสั้น 

ทั้งน้ีส่วนหน่ึงอาจเป็นนโยบายของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีจะพจิารณาผลงานประจาํปี

จากการเขา้รับการอบรมเพือ่เล่ือนขั้นหรือตาํแหน่ง  หรือสาํหรับอาชีพรับจา้ง ประกอบธุรกิจส่วนตวั

และวา่งงาน  ที่จะตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ หรืออบรมเพือ่ไปสร้าง

อาชีพของตนเอง สอดคลอ้งกบั ลภสัรินทร์ รัตนบุรี (2558) งานวิจยั “ศึกษาความตอ้งการการศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันรัชต์ภาคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช”  

ผลการศึกษาพบว่าลุ่มตวัอย่างนักศึกษาที่ที่ทาํงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช  

ในดา้นเศรษฐกิจและสังคม แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึงขดัแยง้กบัวารุณี  

รักด้วง (2558) วิจยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตร
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บริหารธุรกิจ ที่มหาวทิยาลยัสยาม” ผลการวเิคราะห์พบวา่อาชีพที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ไม่แตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

  4) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการ

อบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือทาํการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนตํ่ากว่า 15,000บาท ,15,001-20,000 บาท, 20,001-25,000 บาท และ30,001 บาทขึ้นไปมีความ

ตอ้งการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากกลุ่มคนที่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนน้อย ทาํให้ตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้

มากขึ้น หรือการไปเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆเพือ่ให้ทนัต่อยคุสมยัที่เปล่ียนแปลง และนาํมาประยกุตใ์ช้กบั

การทาํงาน สอดคลอ้งกบั ลภสัรินทร์ รัตนบุรี (2558) งานวจิยั “ศึกษาความตอ้งการ การศึกษาต่อใน

ระดบัปริญญาโทของนกัศึกษาปริญญาตรี ในสถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช” ผลการศึกษา

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาที่มีรายไดต่้างกนั มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ในสถาบนัรัชตภ์าคย ์ศูนยน์ครศรีธรรมราช โดยรวมแตกต่าง

กนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบัรณชยั คงกระพนัธ์ (2553) ศึกษาเร่ือง 

“ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาใน จงัหวดัภูเก็ตและ

พงังา” ผลการศึกษาพบว่ารายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ที่ต่างกนัทาํให้ปัจจยัที่มีผลต่อการเลือก

เรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภูเก็ตและพงังา พบว่า รายได้

ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนที่ต่างกนัมีปัจจยัที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอุดมศึกษาของนักเรียนสาย

อาชีวศึกษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัที่ระดบั  0.05 และสอดคลอ้งกบั

หทยัรัตน์ อ้ึงตระกูล (2553) ศึกษาเร่ือง “ความตอ้งการฝึกอบรมความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการ

แข่งขนัของผูป้ระกอบการ SME’s ในเขตเมืองจงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัขอ้มูล

ด้านเพศมีความสัมพนัธ์กับความตอ้งการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัที่

ระดับนัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05โดยกิจการที่มีรายได้เฉล่ียมากกว่า 25,000 บาทมีความตอ้งการ

ฝึกอบรมฯมากกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อกลุ่มอ่ืน ซ่ึงขดัแยง้กบัวารุณี รักดว้ง (2558) วจิยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยสยาม” ผลการ

วเิคราะห์พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนระดบัปริญญาโทหลกัสูตร

บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพและการนําเสนอเป็น

ปัจจยัลาํดับแรกที่กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายให้ความสําคญัและมีอิทธิพลมากที่สุดในความตอ้งการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วาย มีความคล่องตวัทางดา้นเทคโนโลย ีและมกัจะหาขอ้มูล หรืออ่านรีววิสินคา้และบริการจาก

โลกออนไลน์ อีกทั้งจากการวิเคราะห์ขอ้มูลที่กลุ่มตวัอย่างคน้หาและมีผลต่อความตอ้งการอบรม

หลกัสูตรระยะสั้นมากที่สุด ไดแ้ก่เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีจาํนวนที่เพียงพอต่อผูเ้ขา้ฝึกอบรม ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายให้ความสาํคญัต่อการรีวิวในอินเตอร์เน็ตโดยผูท้ี่เคยเขา้รับการ

ฝึกอบรมของสถาบนัต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแสดงศกัยภาพของสถาบนัว่ามีความพร้อมมากเพียงใด 

สอดคลอ้งกบั พลกฤต รักจุล (2554) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการศึกษาที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัเอกชนจงัหวดัปทุมธานี” โดยประเด็น

ยอ่ยที่มีผล คือมีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนที่สะดวก ทนัสมยั เช่นคอมพวิเตอร์ หอ้งสมุด มีWIFI มีส่ือ

การสอนที่ทันสมัย และสอดคล้องกับอมรีภรณ์ สมจริง (2558) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทาง

การตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจศึกษาต่อสถาบนัอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลนคร

เมืองราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา” เม่ือพิจารณาเป็นราย ขอ้แลว้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไป

หานอ้ย ไดแ้ก่ สถานศึกษามีภูมิทศัน์สวยงาม รองลงมาคือ มีส่ือการสอน/อุปกรณ์สนบัสนุนการเรียน

ที่ทนัสมยั มีบริการ INTERNET WIFI และหอ้งเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศทุกหอ้งตามลาํดบั 

 2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นสถานที่เป็นปัจจยัสาํคญัลาํดบัที่

สองที่กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายให้ความสําคัญและมีอิทธิพลมากท่ีสุดในความต้องการฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชั่นวาย จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า สถานที่

อบรมมีที่จอดรถอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายคาํนึงถึง

ความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอนัดับแรก กล่าวคือ การอาํนวยความสะดวกด้านสถานที ่

จอดรถ หรือการจดัสถานที่อบรมให้สามารถเดินทางสะดวก สอดคลอ้งกบัพรสวรรค ์ศกัด์ิกมลวารี  

(2554) “ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)” ผลการศึกษาด้านสถานที่ 

ได้แก่ ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน ความสวยงามและความทนัสมัยของสถานท่ีเรียน  

ความทนัสมยัของอุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานที่จอดรถ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นสถานที่โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกประเด็นยอ่ย และสอดคลอ้งกบัพลกฤต 

รักจุล (2554) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือก



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

201 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเอกชนจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นสถานทีมี่ผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชน

จงัหวดัปทุมธานีอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยดา้นสถานที่ที่มีผลมากที่สุดคือสถานที่เรียนสะอาด 

มีบรรยากาศดีและเงียบสงบ รองลงมาคือ สถานที่เรียนดูสวยงามทนัสมัยและส่วนสถานที่เรียน

สะดวกต่อการคมนาคมมีผลนอ้ยที่สุด  

  3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นบุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัลาํดบัท่ี

สามที่กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายให้ความสําคัญและมีอิทธิพลมากท่ีสุดในความต้องการฝึกอบรม

หลกัสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวยัทาํงานเจนเนอเรชัน่วาย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

ใหค้วามสาํคญักบัผูท้ี่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น โดยไดรั้บการรับรับรองจากสถาบนัวิชาชีพ

ที่เก่ียวขอ้ง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า วิทยากรที่ให้การฝึกอบรมเฉพาะวิชาชีพ ไดรั้บประกอบ

วิชาชีพเฉพาะทาง ซ่ึงใบประกอบวิชาชีพเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยยนืยนัความรู้ความสามารถใน

วิชาชีพ สอดคล้องกับพลกฤต รักจุล (2554) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ

การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัเอกชนจงัหวดัปทุมธานี” 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีในมหาวทิยาลยัเอกชนจงัหวดัปทุมธานีอยูใ่นระดบัมาก โดยประเด็นยอ่ยที่มีผลมากที่สุด

คืออาจารยผ์ูส้อนมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับรองลงมาคือ ศิษยเ์ก่าประสบความสาํเร็จในหน้าที่การงาน

ต่างๆ และความรวดเร็วในการบริการของเจา้หนา้ที่ในการรับสมคัร มีผลนอ้ยที่สุด และยงัสอดคลอ้ง

กบัณัฐวชัร เทียมทดั (2559) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

บุคลากรที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีอยู่ในระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญักบัวิสัยทศัน์ อาจารยมี์วุฒิการศึกษา

ตรงกบัสาขาวิชา และมีความรู้ความสามารถสูงมากที่สุด รองลงมาคืออาจารยส่์วนใหญ่มีตาํแหน่ง

ทางวิชาการและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา ส่วนอาจารยผ์ูส้อนมีจาํนวนเพียงพอต่อการ

เรียนการสอนใหค้วามสาํคญันอ้ยที่สุด 
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บทสรุป 

 1. ดา้นกายภาพและการนาํเสนอ สถาบนัที่เปิดให้การอบรมหลกัสูตรระยะสั้นควรมีการ

รีวิวสถานที่ในอินเตอร์เน็ต เพื่อแสดงถึงศกัยภาพและความพร้อมในการให้การอบรม และยงั

สามารถช่วยให้ผูท้ี่ต ้องการเข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นสถานท่ีจริง ภาพบรรยากาศในการเข้า

ฝึกอบรมของรุ่นก่อนๆก็มีส่วนช่วยให้ผูท่ี้ตอ้งการฝึกอบรมตดัสินใจเขา้รับการฝึกอบรมไดอี้กทาง

หน่ึง อีกทั้งยงัควรมีการเตรียมความพร้อมในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการอบรม เพือ่ใหมี้ความ

พร้อม และใหท้นัสมยั เพือ่ทาํใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความพงึพอใจใหม้ากที่สุด 

 2. ดา้นสถานที่ สถาบนัท่ีเปิดให้การอบรมควรคาํนึงถึงสถานที่ในการให้บริการ เช่นการ

เลือกห้องประชุมให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม หรือจาํนวนคนที่เขา้รับการฝึกอบรม เพราะ

กิจกรรมบางประเภทก็ตอ้งใชพ้ื้นที่กวา้งๆในการทาํกิจกรรม อีกทั้งยงัตอ้งเตรียมสถานที่สาํหรับการ

จอดรถของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ถึงแมว้า่กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่วายจะเติบโตมากบัความสะดวกสบาย 

มีระบบขนส่งมวลชนที่คอยอาํนวยความสะดวกในการเดินทาง และสามารถเป็นส่ิงท่ีช่วยชกัจูงหรือ

ดึงดูดใจให้คนกลุ่มน้ีเลือกเขา้รับการอบรม ดงันั้นถา้หากสถาบนัที่เปิดให้การอบรมหลกัสูตรระยะ

สั้นไม่เตรียมสถานที่ในการจอดรถเพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูท่ี้มาอบรมอยา่งเพยีงพอ ก็อาจจะ

ทาํใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความลงัเลใจไม่เลือกใชบ้ริการ 

 3. ด้านบุคลากร สถาบนัที่เปิดให้การอบรมหลักสูตรระยะสั้นควรคาํนึงถึงวิทยากรที่มี

ความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ที่ตรงกบัในเร่ืองที่เปิดให้การอบรม 

เพราะการอบรมบางประเภทก็ตอ้งการผูท้ี่มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น การอบรมการ

ช่วยเหลือชีวิตเบื้องตน้ การเทรดหุ้น เน่ืองจากวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ก็จะสามารถ

ตอบคาํถามไขปัญหาใหก้บัผูท้ี่เขา้รับการอบรมได ้อีกทั้งวทิยากรที่เช่ียวชาญในดา้นการฝึกอบรมจะ

ช่วยใหบ้รรยากาศในการอบรมดูมีความสนุกสนานมากขึ้นและไม่น่าเบ่ือ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาและวจิยัเพิ่มเติมร่วมกบัสถาบนัที่เปิดอบรมหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อนาํ

ผลวิจยัที่ไดไ้ปปรับปรุงและวางแผนในการเปิดหลกัสูตรให้ตรงกบัความตอ้งการของผูท่ี้เขา้อบรม

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. ศึกษากลุ่มเป้าหมายเจนเนอเรชั่นอ่ืน ซ่ึงจะทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่มวยั 



 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

203 Journal of Finance, Investment, Marketing and 

 Business Management 

 3. ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะใหศึ้กษาเชิงคุณภาพ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเจาะลึกมากขึ้นในดา้นของ

ความตอ้งการ  
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ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีส่่งผลต่อการการตัดสินใจเลอืกใช้บริการ 

สายการบินต้นทุนตํ่า ของสายการบินนกแอร์ ของผู้โดยสารชาวไทย 

SERVICE MARKETING MIX FACTORS AFFECTING DECISION 

SELECTED SERVICE LOW COST OF NOKAIR AIRLINE  

OF THAI PASSENGERS 

วภิาวรรณ  บวัอุไร22

1  พชัร์หทยั จารุทวผีลนุกุล23

2 

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

บทคดัย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) 1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ที ่

ส่งต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย (2) 2) เพื่อศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินนกแอร์ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทย ประชากรที่ใชใ้นงานวจิยั คือ ประชากรชาวไทยที่ใชบ้ริการหรือเคยใชบ้ริการสาย

การบินนกแอร์ โดยการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability) แบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

400 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน F-test 

หรือ One way ANOVA และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Mutiple Regression Analysis) (MRA 

หรือ MLRA) ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 269 คน มีอาย ุ

26-35 ปี จาํนวน 172 คน มีสถานภาพโสด จาํนวน 265 คน มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบั

ปริญญาตรี จาํนวน 242 คน มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 182 คน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากว่า 30,000 บาท จาํนวน 126 คน  ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ในภาพรวมและรายดา้นอยู่

ในระดบัมากเรียงลาํดับได้ดังน้ี ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านบุคลากร ด้านส่ิงแวดล้อมทาง

กายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบิน 

นกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัย 

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ส่วนประสมการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้าน

บุคลากร ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 77.3 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ, การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, สายการบินตน้ทุนตํ่า 

 

Abstract 

 This research aims to study about  (1) to study in demographic factors that affectings the 

purchase decision of Nokair Airline service for Thai passengers (2) to study in marketing mix factors  

(7P) that affectings the purchase decision for choosing Nokair Airline service of Thai passengers. 

The sample group included 400 Thai people who using or used to Nokair Airline service. 

Questionnaires were used as the non-probability sampling and purposive Sampling. The data 

analysis was conducted using the descriptive statistics including Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation and the inferential statistics including T-test, One-Way Anova (F-test) and 

Multiple Reression Analysis (MRA). The result showed that most of respondents were female, aged 

between 26- 35 years old, Single status, had an academic in bachelor’s degree, had a company 

employee, had an income saraly more than 30,000 baht per month. So, The most of marketing mix 

factors are distribution channel, personnel, physical environment, product, service, price and sale 

promotion respectively. The hypothesis test showed as following: (1) The personal factors found 

that gender, age, marital status, occupation and income affect to purchase decision for choosing 

Nokair Airline service of Thai passengers were different in 0.05 scales. (2) Marketing Mix Factors 

such as product, price, distribution channel, personel physical environment, and process affect to 

purchase decision for choosing Nokair Airline service of Thai passengers were different in 0.05 

scales and statistical predictions in 77.30 percent. 

 

 Keywords: Service Marketing Mix Factors, Decision Selected, Low Cost Airline 
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บทนํา 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว เห็นไดจ้าก

การเพิ่มเที่ยวบินหรือการขยายเส้นทางการบินทั้ งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทาง

ต่างประเทศ ซ่ึงในประเทศไทยมีสายการบินมากมายทั้งสายการบินบริการเตม็รูปแบบ อาทิ การ

บินไทย และสายการบินตน้ทุนตํ่า อาทิ ไทยแอร์เอเชียหรือนกแอร์ ในปัจจุบนัสายการบินตน้ทุน

ตํ่าเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยสายการบินตน้ทุนตํ่าเป็นสายการบินท่ีมี

รูปแบบการบริหารกิจการโดยมุ่งเน้นการลดตน้ทุนดา้นบริการของสายการบินให้ต ํ่าลงเพื่อให้

สามารถกําหนดราคาค่าโดยสารจากผู ้ใช้บริการได้ในอัตราที่ ถูกกว่าสายการบินปกติ  

(เสาวรินทร์ สายรังสี, 2547) จึงทาํให้คนมีตดัสินใจเลือกเดินทางโดยสารการบินตน้ทุนตํ่าเป็น

จาํนวนมาก นอกจากการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วแลว้ยงัประหยดัค่าใชจ่้ายอีกดว้ย จากขอ้มูล

สถิติ เม่ือปี พ.ศ. 2560 มีผูใ้ชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่ามากถึง 35,713,460 คน จากจาํนวน

ผูโ้ดยสารที่เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในปัจจุบนั ทาํให้สายการบินตน้ทุนตํ่ามีการแข่งขนักนัอย่าง

ดุเดือด ทุกสายการบินตอ้งเร่งทาํกลยทุธ์ทางการตลาด เพือ่กระตุน้ยอดขายในอนาคต ผูว้จิยัจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย เพื่อสามารถเขา้ถึง

ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและนาํผลวิจยัที่ไดไ้ปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาคุณภาพการบริ

การของสายการบิน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่านกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

2.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สายการบินตน้ทุนตํ่านกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย 

 

การดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย” เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  
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ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูโ้ดยสารชาวไทยที่ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการ

บินนกแอร์หรือเคยใชบ้ริการ การกาํหนดกลุ่มจากสูตรคาํนวณของ (Cochran, 1977) โดยการคาํนวณ

สดัส่วนของประชากร  

การคาํนวณหากลุ่มตวัอย่าง จะได้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 385 คน สํารองเพิ่มอีก 15 ฉบบั  

ได้จ ํานวนเท่ากับ 400 คน และใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability 

sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience sampling) เพื่อให้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งตาม

ตอ้งการ สามารถสุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นผูโ้ดยสารชาวไทยที่เลือกใช้

บริการหรือเคยใชบ้ริการสายการบินนกแอร์  

โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) นําไปทดลอง Try out จาํนวน 30 ชุด ได้ค่า Cronbach’s 

Alpha มากกว่า 0.7 และการตรวจสอบ Convergent Validity และ Discriminant Validity ดังตาราง 

ที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความเช่ือมัน่ ตามวธีิของ Cronbach’s Alpha 

ตวัแปร จาํนวนขอ้

คาํถาม 

ค่าความ

เช่ือมัน่ 

CR AVE MSV ASV 

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ 

      

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 5 0.926 0.918 0.691 0.600 0.503 

- ดา้นราคา 5 0.922 0.933 0.737 0.573 0.491 

- ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

5 0.953 0.956 0.813 0.458 0.366 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5 0.857 0.913 0.679 0.543 0.370 

- ดา้นบุคลากร 5 0.966 0.964 0.841 0.669 0.514 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ 

5 0.917 0.920 0.706 0.562 0.487 

- ดา้นกระบวนการ

ให้บริการ 

5 0.951 0.952 0.798 0.669 0.528 

- การตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 

5 0.959 0.945 0.775 0.649 0.545 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย ได้ใช้สถิติเชิง

พรรณนาสําหรับอธิบายผล โดยนําเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ใชอ้ธิบายขอ้มูล

เบื้องตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ

วิ เคราะห์  t-test, One-Way ANOVA (F-test) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ดว้ยวธีินาํตวัแปรเขา้สมการแบบ Enter 

 

ผลการวิจัย 

ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 269 คน (ร้อยละ 67.25) มีอาย ุ26-35 ปี 

จาํนวน 172 คน (ร้อยละ 43.00) มีสถานภาพโสด จาํนวน 265 คน (ร้อยละ 66.25) มีระดบัการศึกษา

สูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 242 คน (ร้อยละ 60.50) มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 

182 คน (ร้อยละ 45.50) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากว่า 30,000 บาท จาํนวน 126 คน (ร้อยละ 

31.50) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  

ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.03) เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

( X  = 4.25) ด้านบุคลากร ( X  = 4.12) ดา้นส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ( X  = 4.08) ด้านผลิตภณัฑ์  

( X  = 4.02) ดา้นกระบวนการให้บริการ ( X  = 3.99) ด้านราคา ( X  = 3.91) และด้านการส่งเสริม

การตลาด ( X  = 3.87) โดยรายละเอียดแต่ละดา้นมีดงัต่อไปน้ี 

 1) ดา้นผลิตภณัฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมและ

รายขอ้อยูใ่นระดับมาก ( X  = 4.02) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีความคิดเห็นต่อการมีเสน้ทางการบินที่หลากหลายมากที่สุด ( X  = 4.10) รองมาการมีตารางการบิน

ที่หลากหลายและตรงต่อความตอ้งการ ( X  = 4.09) และนอ้ยที่สุดการใชเ้คร่ืองบินใหม่ในการบริการ

ผูโ้ดยสาร ( X  = 3.89) 
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 2) ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายขอ้

อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นต่อตัว๋เคร่ืองบินโดยสารมีราคาเหมาะสมกบัเวลา ( X  = 4.07) และตัว๋เคร่ืองบินโดยสารมีราคา

เหมาะสมกบัเสน้ทางมากที่สุด ( X  = 4.07) รองมาตัว๋เคร่ืองบินโดยสารมีราคาเหมาะสมกบับริการที่

ได้รับ ( X  = 4.00) และน้อยที่ สุดมีค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงตารางเดินทางที่เหมาะสม  

( X   = 3.68) 

 3) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X  = 4.25) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความคิดเห็นต่อการมีช่องทางการชาํระเงินผ่านทางอินเตอร์ที่หลากหลาย เช่น e-Banking, 

Internet เป็นตน้ มากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X  = 4.30) รองมาการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินโดยสาร

ผา่นช่องทางต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว โดยอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X  = 4.28) และนอ้ยท่ีสุดการมี

ช่องทางการจาํหน่ายบตัรที่ง่าย หลายช่องทาง เช่น Call Center, เคาทเ์ตอร์ เซอร์วิส, บริษทันาํเที่ยว 

เป็นตน้ โดยอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.16) 

 4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.87) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดมีความน่าสนใจ เช่น ตัว๋เคร่ืองบินเส้นทางใน

ประเทศราคา 0 บาท เป็นตน้ มากที่สุด ( X  = 4.08) รองมาการมีการประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือออนไลน์

ที่น่าสนใจ ( X  = 3.95) และนอ้ยที่สุดการมีพรีเซนเตอร์ดึงดูดใจใหเ้ลือกใชบ้ริการ ( X  = 3.59) 

 5) ดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

พนกังานตอ้นรับแต่งกายสะอาด เรียบร้อยมากที่สุด โดยอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( X  = 4.23) รองมาการ

พนักงานตอ้นรับให้บริการที่ดี โดยอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) และน้อยท่ีสุดพนักงานตอ้นรับ

สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ โดยอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.04) 

 6) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.08) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมห้องโดยสารมีความสะอาด เรียบร้อย มากท่ีสุด  

( X  = 4.15) รองมาการมีสภาพแวดลอ้มอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ มีความปลอดภยัได้มาตรฐานสากล  

( X  = 4.13) และนอ้ยที่สุดลวดลายของเคร่ืองบินมีความเป็นเอกลกัษณ์ ( X  = 4.01) 
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 7) ดา้นกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน

ภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.99) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อขั้นตอนการเช็คอินมีความสะดวก และรวดเร็วมากที่สุด ( X  = 4.06)  

รองมาการมีมีการแจง้เตือนเม่ือใกลเ้วลาเดินทางอยา่งสมํ่าเสมอ ( X  = 4.03) และนอ้ยที่สุดเที่ยวบินมี

ความตรงเวลากบัตารางการบิน ( X  = 3.94) 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําของสายการบินนกแอร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบิน

ตน้ทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ ในภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.10) เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อช่องทางการชําระเงินท่ี

สะดวกสบายมากที่สุด ( X  = 4.17) รองมาช่องทางการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินมีความสะดวก หลากหลาย  

( X  = 4.16) และนอ้ยที่สุดราคาตัว๋เคร่ืองบินมีราคาคุม้ค่ากบัการบริการที่ไดรั้บ ( X  = 4.04)   

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ตวัแปร สถิติ ค่าสถิติ p-value 

เพศ t-test 3.10 0.00* 

อาย ุ F-test 6.31 0.00* 

สถานภาพสมรส F-test 3.29 0.04* 

ระดบัการศึกษาสูงสุด F-test 2.83 0.06 

อาชีพ F-test 2.64 0.03* 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 2.40 0.00* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที่ 0.05 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินนกแอร์ของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการ 

                 ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาว 

                 ไทย โดยวธีิ Enter 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการ 
b 

Std. 

Error 
B t 

p-

value 

Tolerance VIF 

(Constant) 0.11 0.12  0.92 0.36   

- ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 0.20 0.04 0.20 4.53 0.00* 0.310 3.226 

- ดา้นราคา (X2) 0.12 0.04 0.13 3.01 0.00* 0.303 3.298 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

(X3) 

0.15 0.03 0.15 4.33 0.00* 0.512 1.954 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(X4) 

-0.03 0.04 -0.03 -0.88 0.38 0.404 2.472 

- ดา้นบุคลากร (X5) 0.14 0.04 0.15 3.21 0.00* 0.262 3.813 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

(X6) 

0.21 0.05 0.20 4.29 0.00* 0.277 3.608 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

(X7) 

0.20 0.04 0.22 4.58 0.00* 0.244 4.104 

R = 0.880   R2 = 0.774  Adjusted. R2 = 0.770   SEest = 0.329   F = 191.328   p-value = 0.000* 

Durbin-watson = 1.896 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านบุคลากร ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการใหบ้ริการส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบินนก

แอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 

77.4 (R2 = 0.774) โดยดา้น ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (B = 0.22) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินต้นทุนตํ่ าของสายการบินนกแอร์ของผู ้โดยสารชาวไทยมาก รองลงมา  

ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (B = 0.20) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น

บุคลากร (B = 0.15) และนอ้ยที่สุดคือ ดา้นราคา (0.13) 
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การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่าง

กนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสาร

ชาวไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อภิปรายไดด้งัน้ี ดา้นเพศ แสดงออกถึง

ความแตกต่างของสรีระร่างกายและความแตกต่างของอารมณ์ รวมถึงกระบวนการคิดการตดัสินใจ

ของเพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกนั และยงัพบวา่ เพศหญิงมีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการ

บินนกแอร์มากกว่าเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญิงจะมีกระบวนการคิดและการตดัสินใจซับซ้อนกว่า

เพศชายในด้านต่าง ๆ เช่น ราคาตั๋วโดยสาร หรือความปลอดภัย เป็นต้น ด้านอายุ แสดงถึง

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต คนที่มีอายุมากจะมีการคิดซับซ้อน มองอะไรหลายด้าน คาํนึกถึง 

ส่ิงต่าง ๆ เช่น ดา้นความปลอดภยั ดา้นราคา หรือดา้นความคุม้ค่าในการไดรั้บบริการมากกวา่ คนที่มี

อายนุ้อยกว่า และยงัพบว่า ผูท้ี่มีอาย ุ26-35 ปี มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์มาก

ที่สุด เน่ืองจาก อยู่ในช่วงอายุของการทาํงาน หรือวยัที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว ในการเลือก

เดินทางโดยเคร่ืองบินเป็นส่ิงที่ประหยดัเวลา มีความปลอดภยั โดยเฉพาะการเลือกเดินทางโดยสาย

การบินตน้ทุนตํ่าอยา่งสารการบนินกแอร์ยงัช่วยในการประหยดัค่าใชจ่้ายดว้ย ดา้นสถานภาพสมรส 

บ่งบอกถึงสถานภาพทางครอบครัวว่าบุคคลนั้นมีสถานภาพอยา่งไร เช่น โสด สมรส หรือหยา่ร้าง 

บา้งคร้ังแสดงถึงการมีบุตรด้วย ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินในการเดินทาง อาจมี

หลายปัจจยัจากดา้นสถานภาพการสมรสมาเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ โดยอาจจะคาํถึงถึงบุตรหรือคู่

สมรส และยงัพบวา่ ผูท้ี่มีสถานภาพโสด มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์มากที่สุด 

เน่ืองจากในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเดินทางแบบอ่ืน  

แต่เทียบกบัความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการการเดินทางและบริการที่ไดรั้บนั้นถือว่าคุม้ค่า 

อีกทั้งบุคคลที่อยู่ในสถานภาพโสด จะไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เป็นภาระมาก จึงสามารถตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินนกแอร์ในการเดินทาง ด้านอาชีพ การใช้จ่ายแต่ละคร้ังตอ้งคาํนึกถึง

ภาระหนา้ที่ต่าง ๆ รวมถึงการตดัสินใจเดินทางโดยสารการบิน ที่บางคร้ังบุคคลตอ้งคาํนึงถึงราคาตัว๋

โดยสารหรือความคุม้ค่ากบัเงินที่จ่าย และพบวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสายการบินนกแอร์มากที่สุด เน่ืองจากเป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนค่อนขา้งสูง เพียงพอต่อ

ค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนั รวมถึงการเดินทางโดนสายการบินนกแอร์เพือ่การทาํงาน เพราะเป็นการ

ประหยดัเวลาในการเดินทางด้วย ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การใชจ่้ายในแต่ละอยา่งตอ้งคาํนึงถึง

รายได้ที่จะไดใ้นแต่ละเดือน ซ่ึงด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้น ถือว่าเป็นปัจจยัหลักท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเดินทางโดยสายการบิน และยงัพบวา่ ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท  
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มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์มากที่สุด เน่ืองจาก ผูท้ี่มีรายไดม้าก คือบุคคลที่ตอ้ง

มีภาระหน้าที่งาน ตอ้งการความรวดเร็วและความสะดวกในการเดินทางไปทาํงานหรือรวมทั้งการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินนกแอร์ในการเดินทางท่องเท่ียวอีกดว้ย  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการให้บริการ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสายการบินตน้ทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 สามารถอภิปรายตามค่านํ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

 1) ด้านกระบวนการให้บริการ มีอิทธิพลต่อการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าของสายการบินนกแอร์ของผูโ้ดยสารชาวไทย มากท่ีสุด 

เน่ืองจาก ธุรกิจสายการบินนั้นเป็นธุรกิจที่เก่ียวกบัการบริการ การสร้างความประทบัใจและความพึง

พอใจลูกคา้ ซ่ึงในการใหบ้ริการของสายการบินจะแบบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การใหบ้ริการก่อนขึ้นเคร่ือง 

เช่น การเช็คอิน การโหลดกระเป๋า เป็นตน้ และการใหบ้ริการระหว่างบนเคร่ืองบิน เช่น การแนะนาํ

ที่นัง่ การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้ เม่ือพจิารณาค่าเฉล่ีย พบวา่ ขั้นตอนการเช็คอินมีความ

สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจาก ขั้นตอนการเช็คอินเป็นขั้นตอนแรกในการ

ใหบ้ริการ ลูกคา้มีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็ว  

 2) ด้านผลิตภัณฑ์ คือ การบริการในด้านต่าง ๆ การสร้างความน่าเช่ือถือ  

ความประทบัใจให้ลูกคา้ เช่น มีเส้นทางการบินและตารางการบินที่หลากหลาย ความตรงต่อเวลา 

ความปลอดภยัที่ได้รับมาตรฐาน เป็นตน้ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า การมีเส้นทางการบินที่

หลากหลาย มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจาก ความตอ้งการในการเดินทางของแต่ละคนแตกต่างกนั  

ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเส้นทางหรือเวลาการเดินทาง ทางสายการบินมีเส้นทางการบิน เวลาการบินที่

หลากหลายใหลู้กคา้เลือกใชบ้ริการและมีความตรงเวลาของเวลาการบิน  

  3) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เน่ืองจาก การให้บริการสายการบินตอ้งมีการ

คาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น ความสะอาดของห้องโดยสาร หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความ

ปลอดภยัไดรั้บมาตรฐาน เป็นตน้ เพื่อให้ลูกคา้มีความมัน่ในและเกิดความประทบัใจ เม่ือพิจารณา

จากค่าเฉล่ีย พบวา่ สภาพแวดลอ้มหอ้งโดยสารมีความสะอาดเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจาก

ลูกคา้คาดหวงัที่จะไดรั้บบริการที่ดีแลว้ ลูกคา้ยงัตอ้งการถึงความสะอาดของห้องโดยสารและความ

ปลอดภยัในอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ  

 4) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เน่ืองจากช่องทางในการจดัจาํหน่ายนั้นมีความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว ง่ายต่อการซ้ือตัว๋โดยสารและง่ายต่อการชาํระเงิน เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย
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พบว่า การมีช่องทางชําระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีหลากหลาย เช่น E-Banking, Internet เป็นต้น  

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจากง่ายและสะดวก รวดเร็ว ผูใ้ชบ้ริการสามารถชาํระเงินไดท้นัทีหลกัจาก

จองตัว๋โดยสาร โดยมีการชาํระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่สะดวกสบาย สามารถทาํธุรกรรมทางการ

เงินไดโ้ดยผา่นโทรศพัทมื์อถือ  

 5) ดา้นบุคลากร เน่ืองจาก บุคลากรเป็นผูใ้หบ้ริการกบัลูกคา้ เป็นบุคคลที่จะสร้าง

ความประทบัใจและความพึงพอใจใหลู้กคา้ บุคลากรที่ใหบ้ริการตอ้งมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 

มีใจรักในงานบริการ และมีความเตม็ใจในการทาํงานบริการ เช่น การยิม้แยม้แจ่มใส มีมารยาท แต่ง

กายสุภาพเรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เป็นตน้ เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า 

พนกังานแต่งกายสะอาด เรียบร้อย มีค่าเฉล่ียมากที่สุด เน่ืองจาก การแต่งกาย การยิม้แยม้แจ่มใส เป็น

การสร้างความประทบัใจตั้งแต่แรกเห็น ก่อนที่พนักงานจะพูดตอ้นรับหรือให้บริการลูกคา้ ซ่ึงเป็น

การสร้างความประทบัใจอนัดบัแรกใหลู้กคา้  

 6) ดา้นราคา คือ ราคาตัว๋โดยสารเป็นค่าใชจ่้ายที่ลูกคา้จ่ายไปแลว้จะคาดหวงัถึง

การบริการที่จะได้รับ ลูกคา้จะคาดหวงัว่าจะได้รับการบริการที่คุม้ค่าและเหมาะสมกับราคาตั๋ว

โดยสารที่ลูกคา้จ่ายไป เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารมีความเหมาะสมกับ

ตารางเวลาการบินและเส้นทางการบิน เน่ืองจาก ความตอ้งการที่จะเดินทางของลูกคา้แต่ละคน

แตกต่างกนั ลูกคา้จึงคาดหวงัถึงราคาที่เหมาะสม  

ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนงคณ์ัฐ ทาอินต๊ะ (2555) งานวิจยัของ นฤทธ์ิ 

วงษม์ณฑา (2554) และงานวจิยัของ ณัฐฐา หงษแ์กว้ (2555) ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลและ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
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ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มอืถอืไอโฟนของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

FACTORS INFLUENCING CONSUMER BUYING DECISION ON SMARTPHONE 

“IPHONE” IN BANKOK METHOPOLITAN REGION AND SUBURBAN AREAS 

MENGJIE XU1  สุมาลี สวา่ง25

2 

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

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  2)เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟน ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3)  เพื่อศึกษาปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยประชากรที่ใช้ใน

งานวจิยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคที่ที่ซ้ือหรือใชโ้ทรศพัทมื์อถือไอโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน

ดว้ย F-test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายอุยูใ่นช่วง  

21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือ

นักศึกษาจํานวน และมีรายได้ต ํ่ ากว่าหรือ เท่ากับ 15,000 บาท โดยสถานภาพเป็นปั จจัย

ประชากรศาสตร์เดียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริณมณฑล ในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑล ไดแ้ก่ ดา้น

ราคามากทีสุ่ด รองลงมาเป็น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดน้อยที่ สุด และปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า ท่ี ส่งผลต่อการตัดสิน ใจ ซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑล ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึง

                                                             
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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คุณภาพของตราสินคา้มากที่สุด รองลงมาเป็นดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และดา้นความตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้นอ้ยท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  

  1) ปั จจัยป ร ะ ชา ก ร ศ า ส ต ร์ ด้า น ส ถ า น ภ า พ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใจ ซ้ือ

โทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑลที่แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑลมากท่ีสุด คือด้านราคา (β=0.182)  

ด้านผลิตภณัฑ์ (β=0.176) ด้านสถานที่ (β=0.166) ด้านลักษณะทางกายภาพ (β=0.078) และด้าน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (β= -0.108) มีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.5 (Adj. R2 = 0.325) 

  3) ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนข

องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริณฑลมากท่ีสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้  

(β= 0.471) ด้านการเช่ือมโยงของตราสินคา้ (β= 0.110) ด้านความภกัดีต่อตราสินคา้ (β= 0.107) 

และดา้นความตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ (β= 0.103) โดยมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 46.3 (Adj. R2 = 

0.463) 

 

คาํสําคญั: ปัจจยัประชากรศาสตร์, ปัจจยัส่วนประสมการตลาด,คุณค่าของตราสินคา้, การตดัสินใจ

 ซ้ือ,โทรศพัทมื์อถือ,ไอโฟน 

 

Abstract 

 The objective of this research as following 1) Studying the difference of demographic 

factor that influence buying decision  on smartphone “Iphone” of consumers in Bankok 

Metropolitan and suburban areas. 2) Studying the difference of marketing mix factor that influence 

buying decision  on smartphone “Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and sub urban 

areas. 3) Studying the difference of  brand equity factor that influence buying decision  on 

smartphone “Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and sub urban areas. The research 

population was selected from consumers aroumd in Bankok Metropolitan and sub urban 

areas.Samling method with questionnaire was used to collect the data from target population of 400 

samples. In order to analyze data,both descriptive statistics which are, the 
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frequency,percentage,mean,standard deviation and inferential statistics analysis with F-test(One-

Way  ANOVA) and Multiple Regression Analysis(MRA.) 

 According to the result, it was found that the most of respondents were female, age 

between 21-30 years , status is single, Education is Bachelor’s degree. They are a student who have 

an income lower or equal with 15,000 baht. For marketing mix factors  influence buying decision  

on smartphone “Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas., is  Price the 

highest  rank. Following by, Product, Place , Physical environment and Promotion is  the lowest 

rank. In addition, the brand equity factors influence buying decision  on smartphone “Iphone” of 

consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas, Percieve Quaility is the highest rank. 

Following by, Brand association , Brand loyality, and Brand awareness  is the lowest rank. 

 The results of testing hypothesis found that :  

  1) Status that  influence  buying decision  on smartphone “Iphone” of consumers 

in Bankok Metropolitan and suburban areas  are different at  the statistically significant level of 

0.05. 

  2) Marketing mix factors that influence  buying decision  on smartphone 

“Iphone” of consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas  are Price (β=0.182),Product 

(β=0.176),Place (β=0.166), Physical environment (β=0.078)  and Promption (β= -0.108). The 

power of prediction is 32.5 percentage (Adj. R2 = 0.325). 

  3) Brand equity  that influence  buying decision  on smartphone “Iphone” of 

consumers in Bankok Metropolitan and suburban areas  are Percieve quaility (β= 0.471),Brand 

association(β= 0.110), Brand loyalty (β= 0.107) Brand awareness (β= 0.103). The power of 

prediction is 46.3 percentage (Adj. R2 = 0.463). 

 

Keywords: demographic factor, Marketing Mix, Brand Equity, Buying Decision, Smartphone,  

                    Iphone 

 

บทนํา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเ ร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้ นยิ่ง ช่วง 5-6 ปี  ท่ีผ่านมาน้ี  

โทรศัพท์เคล่ือนที่หรือโทรศัพท์มือถือเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีท่ีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการ
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ดาํรงชีวติในสงัคมยคุใหม่ เพราะ นอกจากการใชง้านในการติดต่อส่ือสารแลว้ ขีดความสามารถของ

โทรศพัท์เคล่ือนที่ยงัคงถูกพฒันาเพิ่มขึ้นเป็นลาํดับจนกา้วสู่ยุคโทรศพัทส์มาร์ทโฟนที่ให้บริการ

มากกว่าการติดต่อส่ือสาร เช่น กล้องถ่ายรูป การให้ความบันเทิงสําหรับดูภาพยนตร์ ฟังเพลง  

การติดต่อส่ือสารผ่านโซเซียลเน็คเวิร์คหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ การติดต่อส่ือสารที่

สะดวกสบาย รวดเร็ว  การใชง้านที่หลากหลายและเขา้ถึงไดง่้าย ทาํใหโ้ทรศพัทมื์อถือหรือโทรศพัท์

สมาร์ทโฟนเป็นที่ตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึ้น ดว้ยเหตุนั้นจึงทาํให้ตลาดของสมาร์ทโฟนขยายตวั

สูงขึ้นร้อยละ 31.7-38.8 มีคุณค่าตลาดประมาณ 23,700-25,000 ลา้นบาท (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2559)  

เม่ือความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่อโทรศพัท์สมาร์ทโฟนสูงขึ้นทาํให้บริษทัหลายบริษทัต่างหันมา

ลงทุนและพฒันานวตักรรมในผลิตภณัฑส์มาร์ทโฟนใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของตลาดสูงขึ้น

ไปดว้ยเช่นเดียวกนั ทาํให้การแข่งขนัในตลาดโทรศพัทส์มาร์ทโฟนมีความรุนแรงมากขึ้น โดยการ

แข่งขนัมกัจะออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกนั เช่น การตั้งแคมเปญต่างๆ การให้โปรโมชัน่ลดราคา 

หรือการพฒันานวตักรรมใหม่ๆอยูเ่สมอ  เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด 

พบว่า โทรศพัทไ์อโฟน ผลิตภณัฑ์จากบริษทัแอปเป้ิล จาํกัด มีความสามารถในการแข่งขนัทาง

การตลาดในระดับตน้ๆ โดยมีผูบ้ริโภคท่ีใช้โทรศพัทไ์อโฟนสูงถึงร้อยละ 76 จากการสาํรวจของ 

Wall street Journal  ผูบ้ริโภคที่ใช้สมาร์ทโฟน 3,000 คน และยอดขายของโทรศัพท์ไอโฟนก็มี

แนวโนม้สูงขึ้นเร่ือยๆ สาํหรับในประเทศไทยมียอดขายโทรศพัทไ์อโฟนโดยเฉล่ียประมาณ 800,000 

– 1,000,000 เคร่ืองต่อปี (ปณัฐพงษ ์วิมลโสภณกิตติ, 2558, น.1)  อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัโทรศพัท์

สมาร์ทโฟนจากออปโป้ หัวเว่ย และวีโว่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงขึ้น แต่โทรศพัท์

ไอโฟนก็ยงัพฒันากา้วไปยิง่กวา่  ดงันั้นสภาวะแข่งขนัในตลาดจึงรุนแรงมากขึ้น มีการหมุนเวยีนทาง

เศรษฐกิจที่ดีและมีความหลากหลายของผูบ้ริโภคซ่ึงการศึกษาในประเด็นน้ีจึงสามารถนาํขอ้มูลไป

ปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อเสริมสร้างกลยทุธ์ในการรักษาฐานลูกคา้และเพิ่มความจงรักภกัดี 

ต่อตราสินคา้ต่อไปได้  ด้วยเหตุดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษา

ถึงปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ และการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือ่ศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ

ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  3. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟ

นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ กลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคที่ซ้ือหรือใช้โทรศพัทมื์อถือไอโฟน

จาํนวน 400 คน โดยเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาตวัแปรอิสระอนัไดแ้ก่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้าน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านลักษณะทางกายภาพและการ

นําเสนอ (Physical environment) และด้านกระบวนการ (Process) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ (Brand 

Equity) ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ช่ือตราสินคา้ (Brand Awareness) ด้านความภกัดีต่อตราสินค้า 

(Brand Loyalty) ดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ (Brand Association) และการรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ 

(Perceived Quality) 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา คือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  - อาย ุ

- สถานภาพ - ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ ์(Product) 

- ราคา (Price) 

- สถานท่ี (Place) 

- กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- บุคลากร (People) 

- ลกัษณะทางกายภาพและการนาํเสนอ 

(Physical environment) 

- กระบวนการ (Process) 

Rezwan (2014) 

 

การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟ

นของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

   

(วิไลลกัษณ์ บุญยงั, วงศธี์รา สุวรรณิน  

และบุญเรือง ศรีเหรัญ, 2558) 

ปัจจัยคุณค่าของตราสินค้า 

(Brand Equity) 

- การตระหนกัรู้ช่ือตราสินคา้ (Brand 

Awareness) 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) 

- การเช่ือมโยงของตราสินคา้ (Brand 

Association) 

- การรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ (Perceived 

Quality) 

(Aker, 2001) 
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สมมติฐานของการวิจัย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั 

  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี   

ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการส่งผล

ต่อ    การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  3. ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ต่อตราสินค้า ด้านความภักดีต่อ 

ตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ และการรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีหน่วยการวิเคราะห์ระดบับุคคล โดยการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากผูบ้ริโภคท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมาณฑล และทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติเพือ่ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์

มือไอโฟนโดยจาํแนกออกเป็นดา้นๆ 

 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างเคร่ืองมือการวิจัยในคร้ังน้ี คือ

แบบสอบถาม โดยทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด และปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามตวัแปรตามนิยามศัพท์

ปฏิบติัการโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7 ดา้น 28 ขอ้ ส่วนที่ 3 ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ 4 ดา้น 

16 ขอ้ และส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน โดยจะนาํขอ้มูลที่ไดม้า

แปลผลโดยใชก้ารแปลผลตามหลกัอตัรภาคชั้น (Interval Scale) 

 หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเน้ือหาว่าแต่ละคาํถามตรงตามตวัแปร ครอบคลุมแนวคิดและทฤษฎี วตัถุประสงค์
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ของการวิจยัที่กาํหนดไว ้เม่ือตรวจสอบว่าถูกตอ้งแลว้ จึงนาํแบบสอบถามมาทดสอบความตรงเชิง

โครงสร้างว่าวดัตามโครงสร้างความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด โดยใช้เทคนิคทางสถิติ คือการนาํ

แบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มทดลองจาํนวน 30 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของคาํถาม โดยการ

หาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alphaซ่ึงเกณฑส์ัมประสิทธ์ของความเท่ียงท่ียอมรับได ้คือ 0.70 ขึ้น

ไป ได้  (กัลยา วานิชยบ์ัญชาและฐิตา วานิชยบ์ญัชา, 2557, น.159)  เม่ือคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิ 

Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามทั้งหมด มีค่า 0.743 ถึง 0.980 ซ่ึงมากกว่า 0.70 หรือร้อยละ 70  

ทุกดา้น จึงถือวา่เป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งของงานวจิยัได ้ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถ่ี  

ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานโดยมีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติที่  0.05 ด้วยวิธี  F-test และ ANOVA และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis:MRA) ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันั้น 

 1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า ผู ้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 214 คน (ร้อยละ42.50)  มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี

จาํนวน 229 คน(ร้อยละ 57.25) สถานภาพโสดจาํนวน 284 คน (ร้อยละ 71.00 ) มีระดบัการศึกษาอยู่

ในระดบัปริญญาตรีจาํนวน 233 คน (ร้อยละ 58.25) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจาํนวน 

180 คน (ร้อยละ 45.00) และมีรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จาํนวน 176 คน (ร้อยละ 44.00) 

ซ่ึงเม่ือนาํขอ้มูลไปทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพเป็นปัจจยัประชากรศาสตร์เดียวท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑลที่ระดบันยัสาํคญั 0.05 

(Sig  0.001*)  ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ 

                ซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ 

เพศ F-Test 0.914 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.860 ปฏิเสธ 

สถานภาพ F-Test   0.001* ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.480 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.770 

 

ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.402 ปฏิเสธ 

 

2. ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานที่ ดา้นกิจกรรมและดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมี

ระดับนัยสําคญัที่ระดับ 0.05  โดยมีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 32.5 (Adj. R2 = 0.325) มีค่าความ

คลาดเคล่ือน 0.487 (SEE = 0.487) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

โทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด คือ  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.229  

(β = 0.229)  ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงการผลวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

                  โทรศพัทมื์อถือโทรศพัทไ์อโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยส่วน

ประสมทาง

การตลาด 

𝐱𝐱� S.D. b Std. 

Error 

β t Sig. Tolerance VIF 

Constant   0.808 0.262  3.088 0.002   

ดา้นผลิตภณัฑ ์

(X1) 

4.22 0.78 0.216 0.061 0.176 3.568 0.000* 0.698 1.433 

ดา้นราคา (X2) 3.51 1.04 0.132 0.034 0.182 3.834 0.000* 0.753 1.328 

ดา้นสถานที่

(X3) 

4.18 0.79 0.182 0.059 0.166 3.064 0.002* 0.578 1.730 

ดา้นกิจกรรม

ส่งเสริม

การตลาด(X4) 

4.13 0.90 -

0.101 

0.050 -

0.108 

-

2.024 

0.044* 0.599 1.670 

ดา้นบุคลากร

(X5) 

4.21 0.78 0.064 0.063 0.064 1.026 0.305 0.431 2.321 

ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ

(X6) 

4.29 0.74 0.190 0.078 0.156 

 

2.437 0.015* 0.415 2.408 

ดา้น

กระบวนการ

(X7) 

4.23 0.77 0.128 0.066 0.122 1.959 0.051 0.436 2.295 

R = 0.580    R2 = 0.337     Adj. R2 = 0.325   SEE =  0.487    F =  28.360    Sig. = 0.000     

Durbin-Watson = 1.845 
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 3. ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ พบวา่ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้น

การตระหนักรู้ต่อตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ และการ

รับรู้ถึงคุณภาพสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัที่ระดบัสถิติที่ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

โดยมี มีอาํนาจการพยากรณ์ร้อยละ 46.3 (Adj. R2 = 0.463) มีค่าความคลาดเคล่ือน 0.434 (SEE =  

0.434)  โดยปัจจัยคุณค่าของตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพสินคา้ โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิการถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐานเท่ากบั 0.471 (β = 0.471) ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

                  โทรศพัทมื์อถือโทรศพัทไ์อโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยคุณค่าของตรา

สินค้า 

𝐱𝐱� S.D. b Std. 

Error 

β T Sig. Tolera

nce 

VIF 

Constant   0.737 0.202  3.646 0.000   

ดา้นความตระหนักรู้ต่อ

ตราสินคา้(A1)

  

4.31 0.73 0.117 0.053 0.103 2.224 0.027* 0.624 1.603 

ด้านความภักดีต่อตรา

สินคา้(A2) 

4.06 0.88 0.094 0.042 0.107 2.257 0.025* 0.597 1.674 

ดา้นการเช่ือมโยงของ

ตราสินคา้(A3) 

4.24 0.76 0.118 0.056 0.110 2.090 0.037* 0.486 2.057 

ดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพ

สินคา้(A4) 

4.21 0.80 0.484 0.054 0.471 8.946 0.000* 0.485 2.060 

R = 0.684     R2 = 0.469     Adj. R2 = 0.463   SEE =  0.434    F =  87.058    Sig. = 0.000     

Durbin-Watson = 1.921 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดท่ี้แตกต่างกนั

มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ที่ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนได้อย่าง

ทัว่ถึง ราคาของสมาร์ทโฟนค่อนขา้งมีหลายระดบั รวมถึงค่านิยมของการใชโ้ทรศพัทส์มาร์ทโฟน

ในสงัคมมีมากขึ้นซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิศทางเดียวกบังานวิจยัของวรีะวงศ ์อมัพวนั

วงศ์ (2554, น.1) และงานวิจยัของวิไลลักษณ์ บุญยงั,วงศ์ธีรา สุวรรณิน, และบุญเรือง ศรีเหรัญ  

(2558, น.1) ที่พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อการซ้ือโทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์ทโฟน 

ของผูบ้ริโภค อย่างไรก็ตามปัจจยัประชากรศาสตร์ในด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั  

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที่ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพส่งผลมากที่สุด แสดง

ให้เห็นถึงความสาํคญัของการสร้างพื้นที่ในการให้บริการมีความเหมาะสมและน่าเขา้ไปใชบ้ริการ

หรือเลือกซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยการให้การสนับสนุนในส่วนของการสร้างจุดจาํน่ายโทรศพัท์ไอโฟ

นใหอ้ยูใ่นพื้นที่ที่เหมาะสมและมีภาพลกัษณ์ที่ดี  มีส่ิงอาํนวยความสะดวกในศูนยบ์ริการท่ีครบครัน  

มีการจัดตาํแหน่งสินคา้ทดลองในศูนยท์ี่โดดเด่นและดึงดูดใจ และรวมไปถึงการแต่งการและ

บุคลิกภาพของพนักงานที่ต้องมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sukamto and 

Lumintan (2015, pp. 316-324) ที่พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความภกัดีของ

ลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้โทรศพัท์แบล็กเบอร่ีในประเทศอินโดนีเซียอย่างมีนัยสําคัญ 

ที่ระดบัทางสถิติ 0.05  ปัจจยัดา้นราคาส่งผลรองลงมา แสดงใหเ้ห็นวา่ โทรศพัทมี์ราคาท่ีถูกลงทาํให้

ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงราคาของโทรศพัทไ์อโฟนไดม้ากขึ้น โดยช่วงราคาของโทรศพัทไ์อโฟนเป็น

ช่วงราคาที่ผูบ้ริโภคสามารถจ่ายได้ ราคาของผลิตภณัฑมี์ความเหมาะสมกบัคุณภาพและย่อมเยา 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ่ื์นที่อยูใ่นช่วงราคาเดียกนั รวมไปถึงผูบ้ริโภคมีความสามารถในการ

จ่ายสาํหรับราคาอะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมและราคาซ่อม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปณัฐพงษ์ 

วมิลโสภณกิตติ (2558, น.1) ศกัด์ิดา เกิดการ (2559, น.1) และ Thokchom (2012, pp.76-84)  ที่พบว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ไอโฟน 

ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นสถานที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นว่า สถานที่ซ่ึงหมายถึง 
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ช่องทางในการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ทาํเลท่ีตั้งของร้านท่ีจดัจาํหน่ายและศูนยบ์ริการของโทรศพัท์

ไอโฟน รวมถึงช่องทางในการชาํระเงินเป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัในการตดัสินใจเลือซ้ือ

โทรศพัท์ ฉะนั้นผลิตภณัฑ์ที่มีช่องทางการจาํหน่ายที่เขา้ถึงง่าย ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้

ผลิตภณัฑม์ากกวา่ เพราะอาจมีความสะดวกสบายมากกวา่ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธราธิป แววศรี 

(2557, น.1) และ Khanh Lihn and Thu Ha (2016, p.24-34) ท่ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นปัจจัยรองลงมาจากปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ ผู ้บ ริโภคที ่

ตอบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญั และอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคในตลาดของโทรศพัท์

สมาร์ทโฟนอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05    ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัท์มือถือไอโฟนของผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริโภคให้ความสําคญัต่อรูปลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑท์ั้งการออกแบบรูปทรง ลวดลาย  ความหลากหลายของสี ระบบการทาํงานของโทรศพัท์

และอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑซ่ึ์งจะช่วยส่งเสริใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้นๆ สอดคลอ้งกบั

ง า น วิ จัย ข อ ง  Karjaluoto, Karvonen, Kesti, Koivumäki, Manninen, Pakola, and Salo (2 0 0 5 )   

และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟนของผูบ้ริโภค 

แสดงให้เห็นว่า การโฆษณา แรงจูงใจจากพนักงาน แรงจูงใจจากการลดราคาผลิตภณัฑแ์ละการ

ส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัปณัฐพงษ ์วมิลโสภณกิตติ (2558,น.1) ซ่ึง พบวา่ปัจจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนที่ไอโฟนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอยา่งมีนยัสาํคญั  

 3. ปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ พบว่า ดา้นความตระหนักรู้ต่อตราสินคา้  ความภกัดีต่อตรา

สินคา้  การเช่ือมโยงต่อตราสินคา้และการรับรู้คุณภาพตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์

ไอโฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปัจจยัด้านการรับรู้คุณภาพของ

สินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมากที่สุด แสดงใหเ้ห็นวา่ การรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภณัฑก่์อนเป็นการรับรู้ขอ้มูลทั้ง

ดา้นรูปลกัษณ์ การออกแบบ สี ระบบการทาํงานหรือคุณสมบติัอ่ืนๆของผลิตภณัฑ ์ทาํให้ผูบ้ริโภค

สามารถเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ของสองตราสินคา้ได้ก่อนการตัดสินใจเลือกซ้ือ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ Matthew (2013) ที่กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพของสินคา้มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับ

การตั้งราคาที่สูงของโทรศพัทไ์อโฟน เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ Nor Sara Nadia&Wan 

Edura (2016, p.343-349) ที่พบว่าปัจจัยการรับรู้คุณภาพของสินค้ามีความสัมพนัธ์กันสูงอย่างมี

นัยสําคญัต่อความตั้งใจซ้ือโทรศพัทจ์ากประเทศจีนของผูบ้ริโภค ปัจจยัด้านการเช่ือมโยงกบัตรา

สินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภครองลงมา แสดงใหเ้ห็นว่า 
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การเช่ือมโยงของตราสินคา้เป็นส่ิงที่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัทั้งการเช่ือมโยงในดา้นของความคุม้ค่า

และเช่ือมโยงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค โทรศพัทไ์อโฟนมีความเช่ือมโยงกบัรูปแบบวิถีชีวิต

ของผูบ้ริโภคทั้งในด้านความโดดเด่นของผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีโทรศพัทไ์อโฟนยงัช่วยส่งเสริม

ภาพลักษณ์ของผู ้บริโภคอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ W.Segoro&W.P.Arnanda (2017)  

การเช่ือมโยงของตราสินคา้เกิดขึ้นพร้อมปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้อ่ืนและมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนของผูบ้ริโภคอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัจจยัดา้นความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของผูบ้ริโภค แสดงให้เห็น

ว่าผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความภกัดีต่อตราสินคา้ของโทรศพัทไ์อโฟน 

โดยมกัจะเลือกซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนเป็นอนัดับแรก เพราะมีความช่ืนชอบและอยากเป็นส่วนหน่ึง

ของตราสินคา้ของโทรศพัทไ์อโฟน ถึงแมใ้นช่วงนั้นจะมีสินคา้ใหม่แต่ราคาสูงก็ตาม นอกจากน้ียงัมี

การแนะนาํผลิตภณัฑใ์ห้กบัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Agung&Indira (2015) 

ที่กล่าวว่าองคป์ระกอบคุณค่าของตราสินคา้ดา้นความภกัดีของตราสินคา้มีคุณค่าที่สูงเช่นเดียวกบั

ปัจจยัอ่ืนๆ ยกเวน้ปัจจยัด้านการรับรู้คุณภาพของสินคา้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ 

Andrian (2017) ผูบ้ริโภคเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้เกิดขึ้นมากที่สุด และปัจจยัดา้นความตระหนักรู้

ตราสินคา้ของผูบ้ริโภคส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือของผูบ้ริโภค แสดงให้เห็นว่า

ผูบ้ริโภคที่ตดัสินใจซ้ือโทรศพัทไ์อโฟนมีความตระหนักรู้ในตราสินคา้ของโทรศพัทไ์อโฟน โดย

ผูบ้ริโภคนั้นสามารถจดจาํรูปลกัษณ์ของตราสินคา้บนโทรศพัทไ์อโฟนได ้ มีความคุน้เคยกบัช่ือเสียง

ของตราสินคา้โทรศพัทไ์อโฟน มีการระลึกถึงโทรศพัทไ์อโฟนทนัทีเม่ือกล่าวถึงสมาร์ทโฟนและ 

มีการรับรู้ต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของตราสินคา้โทรศพัท์ไอโฟน ทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทไ์อโฟน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Chun-Mei, Hsien-Ming, and Bao-yi (2018, pp. 1-23)  

ที่พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของสินคา้มีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความตั้งใจซ้ือของ

ผูบ้ริโภคอยา่งมีนัยสาํคญัและภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เป็นส่ือกลางที่แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง

ความพงึพอใจของคุณลกัษณะของสินคา้กบัความตั้งใจซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของผูบ้ริโภค 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยปัจจยัประชากรศาสตร์พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีสถานภาพโสดและสมรส 

มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือไอโฟนมากกว่าผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพหย่าร้าง ดังนั้น  

ในการเจาะกลุ่มตลาดผูบ้ริโภคของบริษทัควรคาํนึงถึงสถานภาพของผูบ้ริโภค ตลาดเป้าหมายไปที่

กลุ่มผูท้ี่โสดและสมรส 
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 2. จากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจยัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ 

ดา้นสถานที่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทมื์อถือไอโฟน ดงันั้น ในดา้นราคาไม่จาํเป็นตอ้งมีการลดราคา แต่จาํเป็นตอ้งเน้นการรักษา

ภาพลกัษณ์ของคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัราคาอยูเ่สมอ เน่ืองจากผลิตภณัฑไ์อโฟนเป็น

ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้านผลิตภณัฑ์การออกแบบผลิตภณัฑ์ควรตอบโจทยค์นรุ่นใหม่ด้าน

รูปลกัษณ์ที่ตอ้งออกแบบใหมี้ความสวยงาม ในส่วนของระบบปฏิบติัการของโทรศพัทไ์อโฟนมี

ประสิทธิภาพ หากมีการอพัเดตอยูเ่สมอทาํใหค้วามเสถียรของการใชง้านลดลง ฉะนั้นในการอพัเดต

หรือปรับปรุงระบบแต่ละคร้ังควรป้องกนัในจุดน้ี รวมถึงตอ้งการพฒันานวตักรรมและแอพลิเคชัน่ที่

น่าสนใจอยูเ่สมอเพื่อตอบโจทยโ์ลกที่ไม่หยดุน่ิง ในดา้นสถานที่อาจตอ้งมีการดูแลระบบการขาย

ออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ในส่วนของร้านคา้ทัว่ไปอาจจะมีบางจุดท่ีเขา้ถึงยาก อาจตอ้งหา

จุดทาํเลที่เหมาะสมเพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงได้ง่ายขึ้น และการมีศูนยบ์ริการที่มีที่ต ั้งเหมาะสมและ

สะดวกในการเดินทางทาํใหผู้บ้ริโภคมารับบริการไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ในดา้นลกัษณะทางกายภาพ

การจดัตาํแหน่งภายในร้านคา้จาํหน่ายหรือศูนยบ์ริการตอ้งสร้างภาพลษัณ์ที่ดี มีความสะดวกสบาย  

มีส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น เคร่ืองปรับอากาศ เก้าอ้ีนั่ง และพนักงานตอ้งแต่งกายที่ส่งเสริม

บุคลิกภาพที่ดี และในดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด พบว่าส่ือโฆษณามีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ

ดึงดูดความสนใจของลูกคา้ โดยเฉพาะถา้ส่ือโฆษณานั้นมาพร้อมกบัการโฆษณาการผ่อนชาํระ 0% 

ซ่ึงการใชส่ื้อโฆษณาที่ทัว่ถึง อาจการทาํโฆษณาทางส่ือออนไลน์ เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เขา้ถึงทาง

ออนไลน์ไดง่้ายมากขึ้น นอกจากน้ีอาจตอ้งมีการทาํส่ือโฆษณาและการส่งเสริมการขายดา้นอ่ืนๆ

อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ปรับตวัใหท้นักบัผลิตภณัฑจ์ากคู่แข่งอ่ืนๆ 

 3. จากผลการวิจยัปัจจยัคุณค่าของตราสินคา้ พบว่าปัจจยัดา้นดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของ

ตราสินคา้ ดา้นการเช่ือมโยงของตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ และดา้นความตระหนักรู้ 

ต่อตราสินคา้ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือไอโฟน ดังนั้น ในด้านการรับรู้คุณค่าของ 

ตราสินคา้ ควรรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความสวยงาม มีคุณภาพ และมี

ประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีต่อไป ในด้านการเช่ือมโยงของตราสินคา้ ตอ้งมีการศึกษาความ

ตอ้งการของตลาดอยู่เสมอ เพื่อนําขอ้มูลมากพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงความตอ้งการ และมีความ 

โดดเด่นกวา่ผลิตภณัฑข์องคู่แข่งรายอ่ืนๆ ในดา้นความภกัดีต่อตรา บริษทัตอ้งรักษาอนัดบัการเลือก

ซ้ือของผูบ้ริโภคโดยการพฒันาผลิตภัณฑ์ทั้ งทางด้านรูปลักษณ์ ระบบปฏิบัติการ คุณภาพของ

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงจุดหน่ายและศูนยบ์ริการอยูเ่สมอ และในดา้นความตระหนกัรู้ต่อตราสินคา้ บริษทั
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ตอ้งมีการรักษาภาพลักษณ์และสร้างความโดดเด่นให้กับตราสินคา้อยู่เสมอ เพื่อเป็นที่จดจาํแก่

ผูบ้ริโภค 

 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบางปัจจยั เช่น ปัจจยั

ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ซ้ือโทรศพัทส์มาร์ทโฟน เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการขยายขอบเขตของการศึกษาไปยงักลุ่มตวัอย่างอ่ืนๆ  

นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมฑล เพือ่การเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งทัว่ถึงและกลุ่มใหญ่ 

 3. ในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจมีการศึกษาผลิตภณัฑข์องตราสินคา้โทรศพัทอ่ื์นในประเทศ

ไทยเพิม่ เช่น ซมัซุง วโีว ่ออปโป้และหวัเวย่ 
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